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Cronica vieții social-politice a consacrat ieri un nou și strălucit 
moment in activitatea neobosită a secretarului general al partidu
lui nostru pentru mobilizarea tuturor energiilor creatoare ale națiu
nii in vederea realizării cu succes a cincinalului, a hotăririlor 
Congresului al XI-lea, o nouă și elocventă confirmare a preocupării 

și grijii sale permanente pentru dezvoltarea armonioasă 
și multilaterală a tuturor județelor țării

VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU IN JUDEȚUL TULCEA

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii Socialiste România, a făcut vineri, impreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu, o vizită de lucru in județul Tulcea.

Secretarul general al partidului a fost însoțit de tovarășii Emil Bobu, 
Gheorghe Oprea, Gheorghe Pană, Teodor Coman.

I

nivelului de 
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In cursui vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu s-a intîlnit 
cu miniștri și specialiști, cu re
prezentanții organelor locale de 
partid și de stat, cu muncitori, 
tehnicieni și ingineri, cu edilii 
orașului, purtind cu ci un dia
log aprofundat și rodnic in pro
bleme esențiale ale dezvoltării 
județului, care, asemenea tutu
ror zonelor patriei, va cunoaște, 
in acest cincinal, un mare pro
gres economic și social. Citeva 
cifre sint semnificative in acest 
sens .’ protlutlia industrială a 
județului va crește, in perioada 
1976—1980, intr-un ritm mediu 
anual de peste 30 la sută, atin- 
fiind. la finele cincinalului, o 
valoare de peste 10 miliarde Iei, 
fapt ce se va . reflecta bine
făcător in viața întregului ju
deț. in ridicarea 
trai material. și 
populației.

Stabilirea celor mai eficiente 
căi și modalități de realizare a 
sarcinilor deosebite ce revin ju
dețului a constituit subiectul 
acestei analize cuprinzătoare.

Cadrul firesc al acesvui dia
log de lucru l-au oferit unită
țile Combinatului metalurgic și 
locul unde se construiește șan
tierul naval, situate. < 
pe cea mai nouă și mai 
platformă industrială a 
cipiului de pe Dunăre.

Obiectivele existente 
printre cele mai puternice de 
acest fel. ca și cele care li se 
vor adăuga in anii următori, 
vor aduce o contribuție hotărî - 
toare, alături de celelalte uni
tăți economice noi din această 
parte a țării, la realizarea sar
cinilor ce revin județului Tulcea 
în acest cincinal, expresie 
concretă. elocventă a politicii 
partidului de repartizare armo
nioasă' a forțelor de producție 
pe întregul teritoriu al tării.

Avîndu-se în vedere rezulta
tele obținute, experiența acu
mulată. importantele obiective 
co se cer înfăptuite, exigențele 
actualului cincinal al revoluției 
tehnico-științifice, s-au stabilit 
măsuri concrete, de evidentă în
semnătate pentru economia ju
dețului" și a țării, ele vizînd, în 
principal; dezvoltarea bazei me
talurgice' — premisă indis
pensabilă a unei industrii pu
ternice și moderne —. a con
strucției de nave ridicarea în
tregii activități economice la un 
nivel calitativ superior, valori
ficarea mai. deplină a resurse
lor materiale și umane locale, 
îmbunătățirea continuă a nive
lului de viață al celor ce mun
cesc.

cu dra- 
spre 

iL 
regăsit 

vibrant.

Pentru tot ceea ce s-a înfăp
tuit si se înfăptuiește, schim- 
bind din. temelii viața lor. în
fățișarea orașului și a județu
lui. locuitorii acestor meleaguri 
își îndreaptă gindurile. 
goste și recunoștință, 
partid și secretarul său genei 
ginduri pe care le-am 
exprimate, direct și 
încă din momentul sosirii tova
rășului Nicolae Ceaușescu la 
Tulcea.

La coborârea din elicopter, 
tov^rășdl Nicolae CcaușeScu^ 
tovorâșa Elena Ceaușescu. cei
lalți tovarăși din conducerea de 
partid și de stat au fost salutați 
cu căldură de tovarășii Ion Vc- 
lișcu, prim-secretar al Comite
tului județean Tulcea al P.C.R.. 
președintele Consiliului popular 
județean. Ion Andronache. prim- 
secretar al Comitetului munici
pal Tulcea al P.C.R..’ președin
tele Consiliului popular munici
pal. de alți reprezentanți ai or
ganelor locale de partid și de 
stat. 

O gardă, alcătuită din ostași, 
membri ai gărzilor patriotice și (Continuare In pag. a III-a)(Continuare în na°. a II-a)

In fața machetei unei viitoare platforme industrialeO premieră in metalurgie - Uzina de feroaliaje

ai detașamentelor de pregătirea 
tineretului pentru apărarea pa
triei. a prezentat onorul. S-a 
intonat Imnul de stat al Repu
blicii Socialiste România..

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu au 
fost invitați, după aceea, să 
guste din piinea ospitalității, 
din ploștile cu vin. Un grup de 
pionieri le-a oferit- flori.

Mii și mii de tulceni — pe 
stadion, ca și pe tot parcursul 
vizitei —.au intimpinat.cn en
tuziasm pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. împărtășindu-i bucu
ria de a-1 avea din nou ca 
oaspete drag, satisfacția de a-i 
asculta. încă o dată, cuvintul in- 
suflețitor. mobilizator, izvor de 
energie și forță, voința de a-și 
consacra fără preget întreaga 
capacitate creatoare infăptuirii 

•hotăririlor Congresului al XI- 
lea. Programului partidului de 
edificare a societății socialiste 
multilateral- dezvoltate și îna
intare a României spre comu-

Cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu
la marele miting din municipiul Tulcea

Dragi tovarăși.

Doresc să încep prin a vă 
adresa dumneavoastră, tuturor 
locuitorilor din municipiul și 
județul Tulcea, un salut căl
duros și cele mai bune urări 
din partea Comitetului Cen
tral al partidului, precum și 
din partea mea personal. 
(Aplatize puternice ; se scan
dează : „Ceaușescu — P.C.R.“).

La un interval relativ scurt, 
ne aflăm din nou într-o vizită 
de lucru în 
voastră. Am 
treprinderi, 
obiective în 
constatat cu 
zările ce s-au obținut în unele 
domenii de activitate — și, 
fiind din nou în județul Tul
cea, după încheierea cincina
lului 1971—1975. doresc să re

județul dumnea- 
vizîtat unele în- 
prșcum și unele 
construcție. Am 
satisfacție reali-

marc cu bucurie rezultatele 
bune obținute de oamenii 
muncii din acest județ» în în
deplinirea sarcinilor ce le-au 
revenit în cadrul cincinalului 
trecut. De asemenea, doresc să 
relev cu multă satisfacție suc
cesele obținute în realizarea 
planului de producție în in
dustrie'pe primele 7-luni ale 
noului cincinal. Pentru toate 
aceste rezultate bune, doresc 
să vă adresez dumneavoastră, 
tuturor oamenilor muncii din 
Tulcea. cele mai calde felici
tări, precum și urări de noi și 
noi succese. (Aplauze puter
nice, prelungite).

Ne aflăm în primul an al 
noului cincinal. întregul po
por a trecut cu toate forțele 
la înfăptuirea hotăririlor Con
gresului al XI-lea. a Progra

mului elaborat de Congres cu 
privire la făurirea societății 
socialiste multilateral dezvol
tate pe pămîntul României. 
(Aplauze puternice ; urale în
delungate). Pe întreaga țară 
producția industrială pe pri
mele 7 luni s-a dezvoltat în- 
tr-un ritm de peste 11 la sută, 
realizing u-se prevederile pla
nului pe perioada respectivă. 
Avem, deci, confirmarea prac
tică, concretă, că prevederile 
planului cincinal 1976—1980 
sînt pe deplin realiste, că dis
punem de tot ce este necesar 
pentru îndeplinirea cu succes 
și a actualului cincinal. (Apla
uze puternice ; se scandează : 
„Ceaușescu — P.C.R.“).

Cu toate că în unele județe 
— printre care și Tulcea — 
condițiile climatice nu au fost 

cele mai favorabile pentru 
producția agricolă, totuși pu
tem considera recolta degrîu 
și( orz obținută în acest an 
drept satisfăcătoare. De ase
menea, culturile de toamnă 
promit o recoltă bună. Putem 
spune deci că și în agricul
tură am început activitatea cu 
rezultate bune — ceea ce 
creează premisele îndeplini
rii prevederilor planului cin
cinal, a creșterii producției 
agricole, a producției agroali- 
mentare și îmbunătățirii con
tinue pe această bază a apro
vizionării tuturor pamenilor 
muncii. (Aplauze puternice, 
îndelungate).

Avem rezultate bune și în 
celelalte domenii de activi
tate: în realizarea investiții
lor, în dezvoltarea tuturor sec

toarelor construcției socialiste? 
S-au obținut progrese însem
nate în domeniul științei și 
culturii, în dezvoltarea con
strucției de locuințe, precum 
și în înfăptuirea programului 
de ridicare a bunăstării mate
riale și spirituale a întregu
lui nostru popor. Aceasta de
monstrează că în toate dome
niile de activitate am pășit cu 
fermitate și cu rezultate bune 
la realizarea cincinalului, ceea 
ce ne dă garanția deplină că 
la sfîrșitul anului 1980 vor fi 
îndeplinite directivele Con
gresului al XI-lea, asigurând 
astfel ridicarea țării noaste 
pe o nouă treaptă de dezvol
tare. făcînd să crească conti
nuu bunăstarea întregului

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUSESCU
Ambasadorul Finlandei 

la București
Publicistul francez 
Edouard Guibert

Președintele Republicii 
Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, a 
primit, vineri dimineața, pe 
ambasadorul Finlandei la 
București, Pentti Suomela, 
în vizită de rămas bun. în

legătură cu încheierea mi
siunii sale în țara noastră.

Cu acest prilej a avut loc 
o convorbire, care s-a des

fășurat într-o ambianță 
cordială.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. secretar general 
al Partidului Comunist Ro
mân. președintele Republi
cii Socialiste România, a 
primit, vineri dimineața, pe 
publicistul francez Edouard 
Guibert, reprezentantul e- 
diturii pariziene ,.Stock“.

La primire a luat parte 

tovarășul Dumitru Popes
cu. membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R.. președin
tele Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste.

Cu acest prilej a avut loc 
o convorbire care s-a des
fășurat într-o atmosferă 
cordială.

DIN CRONICA ÎNTRECERII SOCIALISTE
Sporește continuu numărul in- 

i treprinderilor industriale care. 
' in aceste zile de sfirșit de au- 
I gust, anunță că au luat-o ina- 
I intea calendarului.

• 50 de întreprinderi indus- 
. triale, de construcții și trans

porturi din județele Dolj. Gorj 
și Mehedinți au raportat până in

j prezent îndeplinirea sarcinilor 
de producție pe prunele opt luni 

• ale anului. Avansul ciștigat le 
I permite sâ obțină, in plus, in 
i această lună o producție in va- 
| loare de peste 190 milioane lei 

Printre unitățile fruntașe se nu
mără electrccentralele din Cra- 

I iova și Porțile de Fier. Combi- 
I natul chimic Ișalnița. Uzina me

canică de material rulant și fa
brica textilă ..Independența- din 
Craiova. Șantierul naval și în
treprinderea minieră Orșova, 
unitatea carboniferă din județul 
Gorj și altele.

• Minerii de Ia Exploatarea 
Leurda au extras ultimele can- 

titâți de cărbune prevăzute în 
planul primelor trei trimestre, 
fiind al doilea colectiv din Va
lea Motrului — după cel de la 
Lu poala — care raportează a- 
cest prestigios succes.

Cele 36 de zile ciștigate in în
trecere, rod al folosirii mai bune 
a complexelor mecanizate și a 
celorlalte utilaje din dotare au 
dus la obținerea unui randament 
mediu pe om și schimb cu 526 
kg superior prevederilor de 
pian. Succesul minerilor de la 
Leurda este însoțit de o impor
tantă îmbunătățire a indicatori
lor calitativi ai planului eco
nomic. de o substanțială dimi
nuare a consumurilor specifice 
de materiale și de înscrierea :n 
bilanț a unui volum suplimen
tar de economii in valoare de 
peste 7 milioane lei.

• Oamenii muncii din indus
tria județului Sibiu au obținut 
un nou rezultat de prestigiu — 
îndeplinirea si depășirea planu

lui pe opt luni la producția glo
bală, dind peste prevederi pro
duse in valoare de . peste 460 
milioane lei. în același timp a 
fost onorat și angajamentul a- 
nual asumat în întrecerea so
cialistă. De menționat că sporul 
de producție s-a obținut aproa
pe în întregime pe seama creș
terii productivității muncii.

• Constructorii de utilaj greu 
de la întreprinderea „Progresul“ 
din Brăila au înregistrat anul 
acesta cel mai înalt ritm’ de 
creștere a producției din întrea
ga istorie a unității lor. Ca ur
mare a acestui fapt, ei au de
pășit sarcinile la zi cu 30 mili
oane lei la producția marfă. 
Printre altele, au fost livrate 
beneficiarilor din țară peste 
6 200 tone utilaj tehnologic me
talurgic, 2 400 tone utilaj pentru 
industria materialelor de con
strucții și 700 de excavatoare de 
diferite capacități.

ÎN CUPRINSUL 
ZIARULUI:

• Pregătirea politică 
a tinerilor, un proces 
continuu ce se cere

mereu îmbogățit 
® Studențimea în 

mișcarea de masă a 
tineretului „Știință-, 

tehnică-producție"
® în campania agri
colă : Pretutindeni,
munca să se desfă
șoare ritmic, fără nici 

o întrerupere
• Actualitatea spor

tivă

intimpinat.cn
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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

Dialog privind amplasarea viitoarelor unități de pe platforma Combinatului metalurgic

Pe platforme 
Combinatului metalurgic

La uzina de feroaliaje sini discutate un cerc lorg de probleme. |i in principal, modul cum se asigură
promovarea celor mai judicioase șl economice soluții tehnico* organizatorice

(Urmare din pag. I)

De la stadion, coloana ofici
ală de mașini s-a îndreptat spre 
Combinatul metalurgic, care 
ilustrează pregnant afirmarea 
municipiului Tulcea pe coordo
natele economice ale tării. 
Această mare platformă, ca de
altfel și celelalte obiective si
milare din tară, s-a bucurat de 
atenția statornică a tovarășului 
Nicolae Ceausescu. In cursul 
uneia din vizitele sale de lucru, 
desfășurată in luna mai. anul 
trecut, secretarul general al 
partidului a stabilit sarcini con
crete privind sistematizarea în
tregii zone industriale pe baza 
criteriilor unei ridicate eficiente 
a activității economice.

Gazdele au evocat în mai 
multe rinduri acea vizită, refe- 
rindu-se comparativ la situația 
de atunci și cea de astâzf. Mi
nistrul industriei metalurgice. 
Neculai Agachi. cadre de con
ducere ale centralei de resort și 
întreprinderilor au raportat 
acum că indicațiile date de 
secretarul general al partidului 
au fost integral îndeplinite.

S-a realizat astfel sistematiza
rea intregii platforme, revizu- 
indu-se în acest scop proiectele 
privind construirea viitoarelor 
unități' și s-au identificat acele 
posibilități care, judicios ex
ploatate, au permis amplasarea 
lor în perimetrul existent, fără 
a mai afecta pentru aceasta alte 
suprafețe agricole.

S-au elaborat, de asemenea, 
soluțiile economice care asigură 
organizarea rațională a fluxului 
tehnologic, realizarea unor in
stalații anexe și a unor utilități 
care pot fi folosite în comun de 
principalele obiective din zonă, 
ceea ce se traduce prin însem
nate economii de energie și 
materii prime.

Luînd cunoștință. în cursul 
vizitării uzinei de alumină, pri
mul mare obiectiv al combina
tului. de aceste remarcabile 
realizări, tovarășul - Nicolae 
Ceaușescu a apreciat eforturile 
depuse de specialiști — proiec
tant!. constructori, beneficiari 
— pentru conceperea, executa
rea și exploatarea în bune con- 
dițiuni a unor instalații 
moderne. de înalt randa
ment. capabile să dea pro- 
ruse de cea mai bună ca- 
litate. în acest context, au fost 
remarcate rezultatele bune cu 
care unitatea și-a început acti- 
ri‘_a:?a economică in primul an 
al actualului cincinal. faptul că 
parametri: prevăzuți pentru ac
tuala etapă au fost depășiți, că 
se realizează. rirnrir. producții 
rx". ia eocxfc'. Le reducer;: con
tinue a eonsamuriior de maseru 
prime și energie.

La cea de-a doua unitate im

portantă a combinatului — uzi
na de feroaliaje — au fost dis
cutate un cerc larg de proble
me, legate, în principal, de mo
dul cum se asigură într-o ase
menea unitate nouă, aflată în 
plin proces de dezvoltare, pro
movarea celor mai judicioase și 
economice soluții tehnico-orga- 
nizatorice. folosirea eficientă a 
suprafețelor de producție con
struite.

în cadrul unității, care re
prezintă ea însăși o premieră pe 
țară a acestui profil al metalur
giei. au fost *produse  primele 
cantități de ferosiliciu pe care 
uzina este pregătită să le livre
ze beneficiarilor săi interni — 
unitățile producătoare de oțel, 
în timpul care a trecut de la 
precedenta vizită, cînd noua 
uzină de-abia prindea contur, și 
pînă acum, cînd ea se înfățișea-

Printre constructorii 
viitorului șantier naval

în continuare se vizitează 
șantierul de construcție a viito
rului șantier naval. La sosirea 
pe șantier, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ceilalți tovarăși din 
conducerea de partid și de stat 
sint intimpinați de tovarășul 
loan Avram, ministrul indus
triei construcțiilor de mașini, de 
conducerea șantierului și a în
treprinderilor de construcții ca
re concură la realizarea acestui 
important obiectiv economic.

Vizita de lucru se desfășoară 
pe locurile unde numai cu un 
an și jumătate în urmă erau 
doar bălți si stufărișuri. Intr-o 
perioadă scurtă de timp, aici 
s-au executat vaste lucrări de 
amenajare a terenului și de 
construcție a viitorului șantier 
naval. Este suficient să amintim 
că au fost dislocați și transpor
tați peste 700 000 mc de pămint, 
iar la infrastructura obiectivelor 
prevăzute stau peste 5 000 de pi
loni. Șantierul „a răsărit din 
pămînt". iar acum prind contur 
primele hale monobloc comasate.

In fața unei machete a între
gii platforme industriale, direc
torul șantierului, ing. Anghel 
Dumitru, raportează secretarului 
general al partidului că indica
țiile date cu ocazia vizitei pre
cedente, din cursul anului tre
cut, se înfăptuiesc prin ream- 
p’.asarea unor obiective intr-o 

st const; vfa .i acestuia la tempe
raturi scăzute, vor concura pes
te 50 de uzine din diferite ra

zonă 
Gradul

inroroprie agriculturii
înalt de ocupare a 

ui. in nrooorțre oe nes-
te 92 la sută — urmare a
htfîpțuorii indî raiul qc date de

rul gen=ral al partidului

ză în plin proces de producție 
la primul cuptor, și de con
strucție la alte patru cuptoare, 
aici s-au depus eforturi stărui
toare pentru constituirea și con
solidarea colectivului, pentru 
calificarea lui și asigurarea stă- 
pînirii de către acesta a tehno
logiilor moderne.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a analizat pe larg, împreună cu 
ministrul de resort și specialiș
tii combinatului, diferite aspec
te legate de folosirea mai bună 
a tuturor compartimentelor im
punătoarei hale. Examinînd la 
patul de turnare a feroaliajelor 
desfășurarea procesului de pro
ducție, secretarul general al 
partidului a remarcat că acest 
proces nu este încă la nivelul 
general de tehnicitate al uzinei 
și a cerut factorilor de răspun
dere din minister și combinat, 
proiectanților, specialiștilor să 
aprofundeze aceste aspecte, să 
găsească cît mai grabnic solu
ții menite să determine mecani
zarea lucrărilor care presupun 
un volum mare de muncă și, în 
felul acesta, să se asigure spo
rirea productivității muncii, cit 
și reducerea efortului fizic al 
muncitorilor.

— a permis ca pe același peri
metru să fie amplasată încă o 
unitate industrială : întreprinde
rea de utilaj metalurgic și chi
mic. Toate aceste importante o- 
biective economice, realizate în
tr-o concepție unitară în cadrul 
platformei industriale Tulcea- 
vest. — așa cum s-a precizat cu 
ocaziă vizitei precedente aminti
te — vor avea utilități comune, 
rezultând evidente avantaje pri
vind reducerea investiției speci
fice și a cheltuielilor de exploa
tare după intrarea în funcțiune 
a întreprinderilor de pe aceas
tă platformă industrială.

Secretarul general al partidu
lui se interesează îndeaproape 
de mersul lucrărilor pe șantier, 
analizează, împreună cu repre
zentanții ministerului de resort, 
cu constructorii, posibilitățile de 
devansare a execuției unor 
obiective pentru înfăptuirea în- 
tr-un timp mai scurt a progra
mului unitar de investiții. De 
pe acum a fost format un nu
cleu de constructori navali, în 
strînsă cooperare cu șantierele 
de același profil din< Brăila și 
Galați, iar la grupul școlar din 
Tulcea învață peste 1 700 de 
elevi — viitorj constructori ai 
navelor de pescuit oceanic.

La realizarea acestor ..uzine 
plutitoare". de mare complexita
te. cu caracteristici tehnice su
perioare. dotate cu cele mai mo

muri ale industriei românești, 
în acest context, este subliniată 
necesitatea corelării eforturilor 
șantierelor navale și ale uzinelor 
constructoare de mașini pentru 
înfăptuirea programului de coo
perare în construcția navelor de 
pescuit.

Adresîndu-se conducerii mi
nisterului de resort, centralei in
dustriale navale, precum și con
structorilor și specialiștilor, to
varășul Nicolae Ceaușescu a 
spus : „Vă dorim să executați

Modernă și frumoasă 
poartă la Dunăre

După vizitarea obiectivelor in
dustriale. coloana oficială s-a în
dreptat spre centrul civic. La 
Comitetul județean de partid, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
examinat împreună cu reprezen
tanții organelor locale de partid 
și de stat, cu edilii, planul de 
sistematizare a municipiului 
Tulcea, în conformitate cu exi
gențele dezvoltării sale economi
ce viitoare, precum și cu cerințe
le. impuse de ridicarea perma
nentă a nivelului de viață al 
locuitorilor.

Discuția a avut loc în fața 
machetelor care redau în mod 
sintetic amploarea construcțiilor 
ce se vor ridica în actualul cin
cinal în municipiul Tulcea și 
care vor face ca în 1980 a- 
proape trei sferturi din popu
lația orașului să locuiască 
în apartamente noi și confortabi
le. Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a analizat planurile de sistema
tizare. dind specialiștilor o serie 
de indicații menite a face din 
această localitate o modernă și 
frumoasă poartă la Dună
re. Secretarul general al parti
dului a subliniat necesitatea fo
losirii intensive a terenului, mai 
ales în zona falezei, indicind să 
se construiască clădiri cu mai 
multe nivele, moderne, frumoa
se, cu fațade armoniosalcătuite, 
cu o arhitectură care să înglobe
ze detalii menite a le individua
liza și care să asigure condiții 
din cele mai bune de locuit ce
tățenilor orașului. In context, 
s-a indicat extinderea zonei con- 
struibile a falezei, avîndu-se în 
vedere poziția deosebit de fa
vorabilă a acesteia, precum și 
dotarea noilor construcții cu ma
gazine. unități de prestări de 
servicii, școli și grădinițe etc. In 
aceeași idee a foiosirii raționale 
a terenului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a recomandat arhi- 
tectilor și proiectanților comple
tarea unor ansambluri de locu
ințe. prin înălțarea unor blocuri 
care să se încadreze armonios 
construcțiilor existente. Stu
diind amplasarea și concep- 

din zonele de mare perspectivă 
ale municipiului — cea d.n ime
diata apropiere a lacului Ciu

investițiile în bune condițlunî 
și să realizați primele nave - cu 
un an mai devreme, adică în 
1978“. Toți cei nrezenți se an
gajează să traducă în viață in
dicația secretarului general dea 
devansa intrarea în producție a 
șantierului naval, exprimîndu-și 
hotărîrea de a munci fără pre
get pentru a înfăptui sarcinile 
ce le revin de a da țării mai 
multe nave moderne care să 
poarte tricolorul românesc pe 
mările și oceanele lumii.

perca, unde se află o cornișe 
ce deschide o splendidă per
spectivă asupra orașului și vii
torului șantier naval — să cu
prindă cele mai frumoase clă
diri. individualizate printr-o ar
hitectură diversă, prin construi
rea în terase, cît și prin fațade 
in care să-și găsească loc tra
dițiile arhitectonice locale.

Discuțiile au scos, totodată, în 
relief necesitatea respectării, în 
alcătuirea noilor ansambluri ar
hitectonice, a sistemului stradal 
existent, păstrarea fondului lo
cativ bun, a îmbinării utilului 
cu frumosul. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a cerut specialiștilor 
să revadă studiile și proiectele 
de sistematizare, astfel îneît să 
se găsească soluții optime pro
blemelor pe care le ridică un 
efort de o asemenea amploare.

Ultima parte a vizitei a în
scris în program magazinul uni
versal ,,Diana“.

Situat în ambianța arhitecto
nică modernă a noului centru 
civic al municipiului Tulcea, 
magazinul oferă în acest an 
cumpărătorilor, prin cele 36 ra
ioane de produse industriale, cît 
și prin sectorul de produse agro- 
alimentare, mărfuri în valoare 
de aproape 170 milioane lei.

Secretarul general al partidu
lui s-a interesat îndeaproape de 
organizarea magazinului, de ca
litatea și varietatea mărfurilor 
oferite cumpărătorilor, de pro
movarea formelor și metodelor 

’ moderne de comerț. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a recomandat 
să se găsească soluții care să 
asigure iluminarea naturală a 
magazinului și la etajele unu 
și doi.

Apreciind diversitatea de 
bunuri aflate în rafturile și 
galantarele magazinului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a 
■cerut amănunte asupra con
tribuției județului la aprovi
zionarea acestui magazin, sub
liniind, în context, necesita
tea de a se asigura continua
rea tradițiilor artizanale tulcene 
și valorificarea acestora in re

fuzi din toată țara. Dar este ne
cesar să asigurați și prin co
merț specificul județului".

Prețioase indicații pentru sistematizarea municipiului In magazinul universal „Diana"

TINERETUL-FACTOR ACTIV ÎN REALIZAREA CINCINALULUI REVOLUȚIEI TEHNICO-ȘTIINȚIFICE

ÎNTREPRINDEREA de mecanică fină

Producția își sporește exigențele,
tinerii răspund printr-o mai bună pregătire
Dinamica productivității mun

cii, înregistrată în ultimii ani Ia 
întreprinderea de mecanică fină 
din București, atestă eforturile 
dar și succesele colectivului în 
creșterea continuă a eficienței 
economice a întregii sale acti
vități.

— Am pus și punem pe pri; 
mul plan organizarea științifică 
a producției în toate comparti
mentele de activitate — ne spu
ne directorul tehnic al între
prinderii, tovarășul inginer Va- 
leriu Matache. O preocupare 
esențială continuă pentru că 
organizarea nu este, nu poate 
fi concepută ca un sistem în
chis, definitiv, ci ea trebuie 
mereu readaptată la schimbă
rile care intervin fie în struc
tura producției sau a forței de 

’ muncă, fie în modificarea teh
nologică. Iată, de pildă, în pri
mele opt luni ale acestui prim 
an al cincinalului revoluției teh- 
nico-științifice, noi am intro
dus în fabricație nu mai puțin 
de 150 de produse noi, toate 
concepute și proiectate de spe
cialiștii întreprinderii sau ai 

centralei. Se înțelege că această 
masivă reînnoire a producției 
ne-a obligat la adaptarea linii
lor de fabricație la noile condi
ții tehnice, la reorganizarea ate
lierelor și a secțiilor in așa fel 
îneît să asigurăm calitatea, pro
ductivitatea. eficiența corespun
zătoare la fiecare loc de muncă.

— Am urmărit constituirea 
unor secții integrate, care pre
supune gruparea sub conduce
rea unui singur compartiment 
— pe familii de produse — a 
tuturor activităților economice 
și de producție: plan, urmări
rea producției, plan tehnic, cer- 
cetare-experimentare, relații cu 
beneficiarii, desfacere. Am for
mat colective mixte cu Institu
tul de cercetări și proiectări 
pentru mecanica fină și scule 
simplificînd astfel, scurtînd 
simțitor, drumul ideilor noi, a 
creației propriu-zise spre ma
terializare în sfera producției 
Primul colectiv mixt formal 
după acest principiu și-a în
ceput în urmă cu cîteva luni 
activitatea în secția „Scule dia- 

mantale", iar altul, asemănător, 
este pe cale de a se contura și 
definitiva în secțiile „Plăcuțe 
din carburi metalice" și ,.Oro- 
logie industrială". Am căutat în 
acest mod să oferim acestor sec
ții și colective mai multă auto
nomie. mai multă libertate de 
acțiune, de autogospodărire, de 
inițiativă, pentru a nu mai de-

servicii și ate- 
valorifica mai 

operativ rezer-
pinde de alte 
Here, pentru a 
economic și mai 
v'ele proprii, capacitatea oame
nilor și a mașinilor.

— Ce rezultate au consemnat 
colectivele mixte pînă acum?

—- Se constată o operativi
tate sporită în introducerea teh
nicii noi, în fructificarea crea
ției tehnico-științifice originale. 
A crescut responsabilitatea 
muncitorilor și cadrelor tehnice 

pentru folosirea intensivă a ma
șinilor și utilajelor.

In întreprinderea de mecani
că fină lucrează mii de uteciști. 
Virsta medie a personalului se 
situează sub 25 de ani. E firesc, 
așadar, ca organizația U.T.C- să 
fie puternic implicată în munca 
și viața colectivului, sâ acțio
neze prin toate mijloacele ac
tivității politice și de educa
ție, pentru antrenarea tuturor 
tinerilor in creșterea producti
vității, în îndeplinirea planului 
și angajamentelor.

— Trebuia să intervenim, 
și-am intervenit în primul rînd, 
mărturisește inginerul Bogdan 
Antonescu, secretarul comitetu
lui U.T.C-, în direcția perfecțio
nării pregătirii profesionale a 

Din experiența organizațiilor U. T. C. 
din două mari unități economice bucureștene

cadrelor tinere care dețin pon
derea în uzină și care au de 
spus un cuvînt greu în efortul 
nostru unanim. Mai întîi ne-am 
propus și am organizat, îm
preună cu serviciul de specia
litate, cursuri de calificare de 
scurtă durată în care am cu
prins 117 tineri. Ne-am îngri
jit, în același timp, să-i ajutăm 
pe cei proaspăt încadrați de a 
se familiariza cu specificul pro
ducției noastre și am organizat 

pentru ei un curs de perfec
ționare gradul II. cu 98 de ti
neri in prima serie. Pentru toa
te categoriile, am reorganizat 
reciclarea pe meserii și locuri 
de muncă, asigurată de maiștrii 
și tehnicienii din secții. Cel pu
țin o dată pe lună, în cadrul se
rilor cultural-distractive organi
zăm concursuri profesionale și 
demonstrații practice pentru ti
nerii începători si pentru uce
nici. Rezultatul? ln primele șap
te luni ale acestui an, toți ute- 
ciștii, cu mici excepții, și-au 
realizat exemplar normele de 
producție, s-au integrat în dis
ciplina și exigențele colectivu
lui.

La zi, bilanțul întreprinderii 
este edificator. Planul la pro

ducția globală a fost îndeplinit 
în proporție de 100,39 la sută, 
Ia producția marfă 106,67 la sută, 
iar la productivitatea muncii 
100,40 la sută. Expresia cea mai 
concretă a experienței dnbin- 
dite în organizarea științifică a 
producției, în calificarea și pre
gătirea cadrelor, în asigurarea 
unei eficiente mereu sporite a 
activității întreprinderii.

ROMULUS LAL

INSTITUTUL DE CERCETARE Șl PROIECTARE „FAUR”

„Contul personal de creație tehnico-științifică
atrage tot mai multi depunători

A descoperi noul, a-1 promova 
. cu consecventă înseamnă pen

tru tinerii de la Institutul de 
cercetare și proiectare „Faur" 
din București nu numai o ac
țiune determinată . de natura 
specializării lor, ci una progra
matică. cu termeni exacți așa 
cum a conceput-o. în urma con
sultării colectivului, comisia de 

creație tehnico-științifică a or
ganizației U.T.C. prin inițiativa 
„contul personal de creație teh
nico-științifică". Obiectivele ur
mărite au atras în competiția 
creației nu numai pe specialiști 
ci colectivul în general. Fiecare 
este hotărît să contribuie la 
mărirea valorică a economiilor 
cu „contul personal al creației 
proprii". Rezultatele de pînă a- 
cum evidențiază cu prisosință 
meritul acestei inițiative.

La Mecanică 2 i-am găsit pe 
inginera Leontina Ivan și pe 
tehnicianul Gheorghe Tache 
acordînd asistență tehnică la 
executarea unui proiect trecut 
în „contul lor personal" și care 
aduce întreprinderii economii 
însemnate. Proiectul, adaptat la 
posibilitățile de execuție exis
tente în întreprindere este, 
așadar, pus în operă. Primele 
repere au și fost montate pe 
utilaje existente la Combinatul 
de îngrășăminte chimice Slobo
zea. Conducerea combinatului, 
constatînd buna calitate a aces
tora, a majorat comanda cu încă 
22 de bucăți. „în acest moment, 
în afară de asistența tehnică — 
ne declară tînăra ingineră — 
lucrăm la adaptarea acestui 
proiect pentru toată „familia" 
utilajelor respective executate 
la întreprinderea „23 August".

Tehnicianul Vasile Nicolae de 
La atelierul cercetare-proiectare 
motoare lucrează la un proiect... 
„sarcină de producție". în car
netul său de „cont personal" — 

mai multe propuneri finalizate 
„Nu sint încă „milionar", ne 
spune el, dar prin finalizarea 
celorlalte proiecte din contul 
meu personal, voi deveni".

Va deveni „milionar" și tînă- 
rul inginer Dumitru Bozdog, de 
la atelierul cercetare-proiec
tare locomotive. „Ceea ce mi se 
pare mai important — îmi spu
ne tînărul inginer — în afara 
economiilor aduse întreprinde
rii, este faptul că o serie de 
repere care se executau pînă nu 
de mult la atelierul locomotive- 
montaj, au devenit acum sar
cină de producție pentru elevii 
Grupului școlar „23 August". 
Astfel, lucrătorii de mîine. cei 
care vor prelua ștafeta muncii 
în această prestigioasă unitate 
industrială. își însușesc cu mult 
mai devreme cunoștințele de 
specialitate, participă direct Ia 
acțiunea • de înnoire a produc
ției. respiră atmosfera de in
tensă creație tehnică.

CONSTANȚA TODEROIU
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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESC

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

Marele miting 
din municipiul Tulcea

(Urmare din pag. I) 

nostru popor. (Vii aplauze, ura- 
le; se scandează: „Ceaușescu— 
P.C.R.").

Trebuie să menționez însă 
că sîntem, totuși, abia la în
ceputul cincinalului. Trebuie 
să depunem, în continuare, 
eforturi susținute pentru a 
realiza cu succes prevederile 
și hotărîrile Congresului -al 
XI-lea. Referindu-mă la jude
țul Tulcea, trebuie să remarc 
că există unele rămîneri în 
urmă serioase în ce privește 
investițiile, atît la obiectivele 
industriale — în general, la 
obiectivele economice — cît și 
la construcțiile de locuințe. 
Nerealizarea în acest an a pro
gramului de investiții ar exer
cita influențe negative asupra 
întregii dezvoltări economice 
în anii ce urmează. Aveți de 
realizat în acest cincinal un 
volum de investiții de peste 
21 miliarde lei, față de 8 mi
liarde și jumătate cît a fost 
în cincinalul trecut — deci, de 
două ori și jumătate mai mult. 
Aceasta înseamnă că și efor
turile trebuie să fie mult mai 
mari decît pînă acum. Aveți, 
de asemenea, de realizat, în 
acest cincinal, 12 500 aparta
mente, față de 4 700 în cinci
nalul trecut — deci de aproa
pe 3 ori mai mult. Dar în rit
mul în care ați început în pri
mele 7 luni, nu există garan
ția că se va realiza acest pro
gram important de construc
ții de locuințe. Trebuie să 
aveți în vedere că întreprin
derile industriale aflate în 
construcție necesită forță de 
muncă, dar, totodată, im
pun asigurarea de locuin
țe corespunzătoare pentru 
oamenii muncii ce vor lu
cra în noile unități indus
triale. Iată de ce este ne
cesar ca atît Comitetul ju
dețean de partid, cît și Con
siliul popular județean, mi
nisterele care au investiții în 
acest județ să ia toate mă
surile pentru ca, pînă la sfîr- 
șitul acestui an, să se recu
pereze rămînerea în urmă și 
să se asigure realizarea în 
cele mai bune condițiuni a 
prevederilor de plan pe pri
mul an al cincinalului.

In timpul vizitei de astăzi 
în unele întreprinderi am 
discutat o serie de probleme 
care privesc și organizația de 
partid din Tulcea, pe comu

Primire entuziastă ia uzina de alumina, primul mare obiectiv al Combinatului metalurgic

niștii din acesta întreprin
deri. Ele privesc, de aseme
nea, conducerile ministerelor 
și institutelor de proiectare, 
care trebuie să acționeze 
pentru recuperarea întârzieri
lor manifestate în soluționa
rea unor sarcini, pentru 
crearea condițiilor ca între
prinderile să lucreze cu toată 
capacitatea, ca investițiile să 
dea maximum de randament.

Toate acestea impun unirea 
eforturilor comuniștilor, o a- 
tenție mai mare din partea 
Comitetului municipal de 
partid, a Comitetului jude
țean. pentru felul în care se 
desfășoară activitatea, atît în 
municipiul Tulcea, cît și la 
celelalte obiective industriale 
din județ, precum și pentru 
felul cum se acționează pen
tru realizarea sarcinilor în a- 
gricultură. Dispunem de toate 
forțele necesare pentru înfăp
tuirea obiectivelor stabilite. 
Avem în județul Tulcea o or
ganizație de partid puternică, 
un viguros detașament de oa
meni ai muncii. Se dezvoltă 
aici continuu clasa muncitoa
re, există o țărănime harnică, 
o intelectualitate care spo
rește odată cu dezvoltarea in
dustriei. Unind toate aceste 
forțe în direcția înfăptuirii 
sarcinilor ce revin' județului 
Tulcea din planul cincinal pu
tem avea garanția că veți ob
ține succese tot mai mari ! 
(Aplauze puternice ; se scan
dează : „Ce au șese u —
P.C.R.").

Odată cu preocuparea pen
tru dezvoltarea economi co-so- 
cială a țării, pentru ridicarea 
continuă a nivelului de trai al 
poporului nostru, partidul a- 
cordă, după cum știți, o aten
ție permanentă ridicării nive
lului de cultură, muncii poli
tico-educative. Vă sînt cunos
cute prevederile Congresului 
educației politice și al culturii 
socialiste care a hotărît să se 
intensifice întreaga activitate 
de educație a oamenilor mun
cii în conformitate cu Directi
vele Congresului al XI-lea al 
partidului și ca, odată cu acti
vitatea de producție, să se 
desfășoare și o muncă susți
nută pentru ridicarea conști
inței socialiste. Aceasta a- 
sigură ca fiecare la locul 
său de muncă să acțio
neze cu deplină răspundere, în 

spiritul de disciplină, pentru a 
face ca întregul colectiv să se 
prezinte cu succese cît mai 
mari, contribuind astfel la 
dezvoltarea generală a patriei, 
la victoria socialismului, la 
asigurarea ridicării bunăstării 
și fericirii întregului nos
tru popor. (Aplauze și 
urale puternice ; se scandează 
„Ceaușescu-P.C.R.").

Avem în vedere ca, încă din 
această toamnă, să începem și 
în acest domeniu o activitate 
susținută, iar în anul viitor, 
cînd vom sărbători 100 de ani 
de la proclamarea independen
tei statului nostru național, să 
realizăm primul festival de e- 
ducație și cultură pe întreaga 
țară. în cadrul acestui festival 
se vor întrece toate colective
le. toți cei care acționează în 
domeniul educației și culturii, 
în toate genurile. în acest fel 
vom inaugura o nouă fază a 
dezvoltării activității educative 
și cultural-artistice. (Aplauze 
puternice). Cred că formațiile 
cultural-artistice din județul 
dumneavoastră se vor pregăti 
in mod corespunzător — in- 
c^pînd cu concursurile pe co
mune, întreprinderi și pe ju
deț — că ele vor participa și 
vor ocupa un loc de frunte la 
festivalul pe țară. (Aplauze 
puternice).

M-am referit la aceasta pen
tru că societatea socialistă 
multilateral dezvoltată pe care 
o edificăm presupune atît dez
voltarea forțelor de producție 
și ridicarea nivelului de trai 
material, cît și creșterea nive
lului de conștiință al omului, 
astfel ca fiecare cetățean să 
devină un participant conști
ent la realizarea mărețului 
Program elaborat de Congresul 
al XI-lea al partidului. (Aplau
ze puternice, urale; se scan
dează : „Ceaușescu-P.C.R.“ I).

Acționînd cu toată fermita
tea în direcția realizării hotă- 
rîrilor Congresului al XI-lea, 
partidul și statul nostru socia
list desfășoară o largă activi
tate internațională de întărire 
a legăturilor și conlucrării cu 
toate țările socialiste, cu toate 
statele care se pronunță pen
tru progres social, cu țările în 
curs de dezvoltare, cu statele 
nealiniate, cu toate statele 
lumii fără deosebire de orîn- 
duire socială. Pornim constant 

de la faptul că fiecare țară, 
indiferent de mărime, tre
buie să-și aducă contribu
ția activă la realizarea noii 
ordini economice internațio
nale, la făurirea unei lumi 
mai drepte și mai bune 
în care fiecare națiune să se 
poată dezvolta liber, cores
punzător voinței sale, fără 
nici un amestec din afară. 
(Aplauze: urale; se scandează: 
„Ceaușescu—P.C.R.").

Acționăm cu toată fermita
tea pentru a contribui la în
făptuirea în viață a hotărîri- 
lor cu privire la securitatea și 
colaborarea pe continentul eu
ropean. în acest spirit ne pre
gătim pentru a putea partici
pa la reuniunea care va avea 
loc în 1977 la Belgrad cu unele 
rezultate pozitive în înfăptui
rea documentelor semnate la 
Helsinki. Fără îndoială, nu 
putem să nu constatăm că 
după conferință s-a făcut 
foarte puțin pentru înfăptui
rea prevederilor acestor docu
mente. Se impun, de aceea, 
eforturi din partea tuturor 
statelor europene, a tuturor 
țărilor participante la Confe
rința de la Helsinki, pentru 
înfăptuirea în viață a acestor 
documente, pentru extinderea 
colaborării economice, tehnico- 
științifîce, în domeniul cultu
rii, dar. mai cu seamă, pen
tru trecerea la măsuri con
crete de dezarmare, de dezan
gajare militară, fără de care 
nu se poate vorbi în Europa 
de o adevărată securitate și o 
pace trainică. (Vii aplauze).

Nu doresc să mai mă refer 
la alte probleme internațio
nale. Sînt cunoscute punctele 
de vedere, precum și direc
țiile în care acționează pe plan 
extern partidul nostru și Gu
vernul Republicii Socialiste 
România, contribuția lor acti
vă la soluționarea probleme
lor complexe ale vieții inter
naționale. Sînt încă multe de 
făcut pentru a determina ac
centuarea cursului spre destin
dere ; sînt, de asemenea, mul
te de făcut pentru a se pune 
capăt . conflictelor existente, 
pentru lichidarea deplină a 
colonialismului, neocolonialis- 
mului, a politicii imperialiste 
de forță și dictat, pentru a se 
asigura consolidarea indepen
denței naționale a tuturor sta

telor care au acdturat jugul 
dominației străine și au pășit 
pe calea dezvoltării de-sine- 
stătătoare. Sînt încă multe 
probleme de soluționat pe ca
lea lichidării subdezvoltării și 
făuririi noii ordini economice 
internaționale. Tocmai în 
această direcție acționează 
partidul nostru, în strînsă le
gătură cu țările socialiste, cu 
țările în curs de dezvoltare, 
cu țările nealiniate pentru a 
contribui la soluționarea ma
rilor probleme cu care se con
fruntă omenirea. Ne pro
nunțăm ferm pentru în
tărirea colaborării forțelor 
progresiste de pretutindeni, 
pentru o conlucrare largă cu 
toate statele, fără deosebire 
de orînduire socială. Avem 
convingerea că popoarele dis
pun de forța necesară pentru 
a asigura soluționarea proble
melor în interesul progresu
lui, al bunăstării popoarelor, 
pentru înfăptuirea unei păci 
trainice pe planeta noastră. 
(Aplauze puternice ; urale ; se 
scandează : „Ceaușescu și po
porul").

în încheiere doresc, încă o 
dată, să exprim convingerea 
că organizația de partid din 
județul și municipiul Tulcea, 
toți comuniștii, oamenii mun
cii din toate întreprinderile și 
instituțiile, precum și de la 
sate, toți cetățenii județului 
vor face totul pentru a-și în
deplini cu cinste sarcinile 
mărețe ce le revin în cadrul 
planului cincinal, că vor adu
ce o contribuție tot mai activă 
și tot mai importantă la în
făptuirea Programului elabo
rat de Congresul al XI-lea al 
partidului. (Aplauze puternice, 
urale; se scandează: 
„Ceaușescu și poporul", 
„Ceaușescu — P.C.R.").

Cu această convingere vă 
urez dumneavoastră, tuturor 
comuniștilor și oamenilor 
muncii din Tulcea, succese tot 
mai mari, multă sănătate și 
multă fericire ! (Aplauze pu
ternice, îndelungate. Toți cel 
prezenți Ia marea adunare 
populară ovaționează, într-o 
atmosferă de puternic entuzi
asm, pentru Partidul Comu
nist Român, pentru Comitetul 
Central, pentru secretarul ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu).

Vizita de lucru a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la Tulcea a 
cuprins, în final, un nou și sem
nificativ moment: întâlnirea cu 
oamenii muncii, cu locuitorii 
orașului adunați în fața Comite
tului județean de partid, unde au 
salutat cu. deosebit entuziasm pe 
secretarul general al partidului, 
pe ceilalți tovarăși din condu
cerea partidului și statului. Ei 
au exprimat și cu acest prilej 
sentimentele de profundă dra
goste, de stimă și înaltă apre
ciere pe care e nutresc față de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, fa
ță de activitatea sa neobosită 
închinată progresului neconte
nit al patriei noastre socialiste, 
bunăstării și fericirii poporului. 
Prin ovații și urale. cetățe
nii Tulcei au țirtut să adre
seze din inimă secretarului 
general al partidului cele mai 
vii mulțumiri pentru grija per
manentă pe care o poartă dez
voltării orașului și județului 
lor, creșterii permanente a ni
velului lor de trai material și 
spiritual.

Exprimînd aceste sentimente, 
primul secretar al Comitetului 
județean Tulcea al P.C.R., Ion 
Velișcu, descnizînd marele mi
ting’ din piața centrală a orașu
lui. a spus :

în aceste clipe fericite, tulce
nii, toți locuitorii acestui stră
vechi și legendar pămînt româ
nesc dintre Dunăre și mare, își 
exprimă bucuria nemărginită de 
a vă revedea în mijlocul lor, pe 
dumneavoastră, scumpe tova
rășe Nicolae Ceaușescu, cel mai 
iubit fiu al poporului nostru, 
care v-ați consacrat întreaga 
energie și putere de muncă pro
pășirii națiunii noastre so
cialiste, afirmării ei tot mai pu
ternice în concertul popoarelor 
lumii și vă urează din adîncul 
inimii un fierbinte „bun venit" 
în județul nostru.

Aceste momente istorice
din viața bătrînului pămînt
dobrogean constituie încă un
prilej de a ne exprima dra
gostea și atașamentul ne
țărmurit față de conduce
rea partidului și statului nos
tru, față de dumneavoastră per
sonal, mult stimate tovarășe 
secretar general, încrederea și 
fermitatea cu care urmăm 
neabătut politica internă și ex
ternă a partidului și statului 
nostru.

De-a lungul secolelor, locui
torii acestui străvechi pămînt 
românesc, pe care ni l-au lăsat 
spre moștenire străbunii noștri 
— acei agricultori și păstori 
cumpătați și statornici pe care 
marele istoric al antichității, 
Herodot, i-a caracterizat lapidar, 
dar atotcuprinzător, ca fiind 
„cei mai drepți și mai viteji 
dintre traci", au știut să facă 
față tuturor greutăților, au 
luptat cu bărbăție și hotărîre 
pentru a-și apăra ființa, pen
tru a fi liberi și stăpîni pe 
destinele lor.

în anii care au trecut de la 
eliberarea tării, ca urmare a 
sprijinului neprecupețit ce ne-a 
fost acordat, județul Tulcea a 
lichidat starea de înapoiere. e- 
conomică și socială, a înregis
trat profunde prefaceri revolu
ționare, care au schimbat ra
dical înfățișarea vieții econo
mice și sociale, au determinat 
ridicarea nivelului de trai ma
terial și spiritual al celor ce 
muncesc. Alocarea în cincinalul 
care a trecut a unui volum în
semnat de investiții a permis 
construirea și darea în exploa
tare a noi obiective în indus
trie, modernizarea și dezvolta
rea celor existente. Un amplu 
proces de dezvoltare și moder
nizare a cunoscut agricultura. 
Au fost date în funcțiune sis
teme de irigații pe o suprafață 
de peste 63 000 hectare, un nu
măr însemnat de complexe 
pentru creșterea și îngrășarea 
animalelor. Succese remarcabi
le au fost obținute în dezvolta
rea învățămintului. culturii, 
științei și ocrotirii sănătății pu
blice.

Permiteți-mi. mult stimate 
• tovarășe secretar general, ca 
! in unanim acord cu gîndurile și 
I .sentimentele celor prezenți la 
j acest miting, al tuturor oame- 
i nilor muncii din județ, să vă 
' adresez recunoștința și mulțu- 
; mirile noastre fierbinți pentru 
j grija dumneavoastră părinteas- 
I că. pentru sprijinul ce ni l-ați 
acordat în înflorirea și dezvol
tarea economico-socială a ju
dețului.

Angajați plenar în marea în

trecere socialistă pentru înfăp
tuirea prevederilor cincinalului 
revoluției tehnico-științifice, oa
menii muncii. în frunte cu co
muniștii. vă raportează că pla
nul pe primele 7 luni ale a- 
cestui an a fost îndeplinit și 
depășit la producția globală in
dustrială, producția marfă și 
prestările de servicii, la export 
și desfacerile de mărfuri cu a- 
mănuntul prin comerțul socia
list. Producția globală indus
trială realizată în această pe
rioadă este cu peste 200 mili
oane lei mai marc față de pe
rioada corespunzătoare a anu
lui trecut.

Oamenii muncii din agricul
tura județului au acționat cu 
fermitate pentru întreținerea 
culturilor agricole, încheierea 
în timp optim a campaniei de 
recoltare a cerealelor și depun 
eforturi susținute în executa
rea de calitate a celorlalte lu
crări din agricultură.

Sîntem conștienți că în acti
vitatea noastră se mai mani
festă o serie de neajunsuri ; 
dacă acestea ar fi fost înlătu
rate, rezultatele muncii noastre 
puteau fi-mult mai mari. Ră
mîneri îh. urmă se manifestă în 
domeniul executării investiții
lor, al punerii la timp în func
țiune și atingerii parametrilor 
proiectați la noile obiective ; 
producțiile din agricultură nu 
reflectă peste tot efortul depus.

Avem datoria patriotică să ne 
mobilizăm mai bine forțele 
pentru înlăturarea acestor defi
ciențe, să acționăm ,cu mai mul
tă hotărîre în vederea valorifi
cării superioare a potențialului 
material și uman de care dis
punem.

în continuare, vorbitorul s-a 
referit la perspectivele minu
nate și mobilizatoare deschise 
dezvoltării județului de istori
cele hotărîri ale Congresului al 
XI-lea al partidului, de Progra
mul Partidului Comunist Român 
de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înain
tare a României spre comunism. 
In acest context, el a arătat că. 
în 1980. județul Tulcea va rea
liza o producție industrială glo
bală de peste 10 miliarde lei, 
prin construirea și punerea îh 
funcțiune a unor importante o- 
biective industriale. De aseme
nea, pe baza programului ju
dețean de îmbunătățiri fțmciare, 
vor continua lucrările de iriga
ții în sisteme mari, astfel că la 
sfîrșitul anului 1980 suprafața 
irigată va însuma peste 150 mii 
hectare. Totodată, vor cunoaște 
o continuă înflorire învățămîn- 
țul, știința șf cultura, urmînd ca 
în actualul cincinal să se con
struiască în județ mii de apar
tamente, cămine pentru nefa- 
miliști, precum și alte nu
meroase dotări social-culturale.

Prețioasele dumneavoastră in
dicații și recomandări pe 
care ni le-ați făcut în timpul 
vizitei de astăzi, la obiecti
vele vizitate, a spus vorbi
torul în încheiere, vor consti
tui un îndreptar în întreaga 
noastră activitate. Vă asigurăm, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. că nu vom precupeți 
eforturile noastre pentru a da 
viață înflăcăratelor dumnea
voastră chemări de a realiza în 
mod exemplar sarcinile actuale 
și de perspectivă, adueîndu-ne 
astfel aportul la edificarea so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate pe pămîntul Româ
niei.

A luat apoi cuvîntul Maria 
Smaranda, muncitoare la în
treprinderea pentru producerea 
și industrializarea legumelor și 
fructelor, care a spus: Cu deo
sebită bucurie, noi, oamenii 
muncii tulceni, trăim clipele-re
întâlnirii cu dumneavoastră, to
varășe secretar general, cel mai 
iubit fiu al poporului, militant 
neobosit, pentru binele și feri
cirea întregii noastre națiuni.

Prezența dumneavoastră în 
mijlocul tulcenilor este o confir
mare strălucită a preocupării și 
grijii pe care o manifestați per
manent pentru dezvoltarea ar
monioasă și multilaterală a tu
turor județelor țării.

Arătînd că întreprinderea unde 
lucrează realizează astăzi aproa
pe 90 de sortimente, jumătate 
din producție fiind exportată în 
peste 20 de țări, vorbitoarea a 
spus : Vă asigurăm, stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu. că 
întregul nostru colectiv, femei și 
bărbați, alături de ceilalți oa

meni ai muncii din județul Tul
cea. vom depune toate eforturile 
pentru îndeplinirea exemplară a 
mărețelor sarcini ce ne revin din 
hotărîrile celui de-al XI-lea 
Congres al Partidului Comunist 
Român.

Vizita dumneavoastră, iubite 
și mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, în municipiul Tulcea 
reprezintă pentru ' noi o mare 
sărbătoare, a spus la rîndul său 
Mircea Șuteu, directorul Com
binatului metalurgic Tulcea.

Ne bucurăm din toată inima 
că avem din nou prilejul să vă 
exprimăm direct sentimentele 
noastre de dragoste, prețuire și 
recunoștință pentru activitatea 
neobosită, plină de abnegație ce 
o desfășurați în fruntea partidu
lui și statului nostru, spre bi
nele poporului și patriei noastre, 
socialiste.

Avem deosebita satisfacție să 
arătăm că de la precedenta I 
dumneavoastră vizită de lucru1 
din mai 1975, ca urmare a trans
punerii în viață a prețioaselor 
dumneavoastră indicații, extin
derea întreprinderii de alumină 
se realizează pe actualul peri
metru, fără a mai scoate din 
circuitul agricol alte suprafețe 
de teren.

De asemenea, dorim să vă ra
portăm că la indicația dumnea
voastră personală am rezol
vat pentru prima dată în țară 
adaptarea tehnologiei la prelu
crarea bauxitelor diasporice. 
Menționînd că întreprinderea a 
produs suplimentar 11 000 tone 
alumină calcinată, depășindu-și 
cu 6 000 tone angajamentul a- 
nual. vorbitorul a spus în în
cheiere : Ne angajăm și de astă 
dată, stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că vom munci cu ab
negație și dăruire pentru a rea
liza în mod exemplar sarcinile 
de plan, adueîndu-ne astfel 
contribuția la înfăptuirea mari
lor obiective ale edificării so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate pe pămîntul Româ
niei.

în ovațiile și uralele miilor de 
participant! Ia miting a luat a- 
poi cuvîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUSESCU.

Cuvîntarea secretarului gene
ral al partidului a fost urmă
rite! cu deosebită atenție și mar
cată de îndelungi și repetate 
aplauze de cei prezenți, cetățe
nii Tulcei reafirmindu-și și în 
acest mod voința de a acționa 
pentru transpunerea în viață a 
indicațiilor primite din partea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
a îndemnurilor sale de a munci 
mai bine, de a-și aduce o con-1 
tribuție tot mai importantă la 
dezvoltarea și înflorirea acestor 
meleaguri, la propășirea patriei 
socialiste.

în încheierea mitingului pri
mul secretar al Comitetului ju
dețean de partid a adresat mul
țumiri călduroase tovarășului I 
Nicolae Ceaușescu pentru ajuto- I 
rul acordat în dezvoltarea ju
dețului, pentru prețioasele indi
cații primite și de această dată, 
care vor constitui un îndreptar I 
în întreaga activitate pentru în- I 
deplinirea sarcinilor ce revin I 
oamenilor muncii din acest ju
deț din hotărîrile Congresului 
al XI-lea al partidului.

Folosesc și acest prilej — a 
spus vorbitorul — pentru a vă I 
adresa din toată inima, în nu-1 
mele oamenilor muncii tulceni, I 
mult iubite și stimate tovarășe I 
Nicolae Ceaușescu, întreaga re- I 
cunoștință pentru grija ce o mâ- I 
nifestați pentru, dezvoltarea so- I 
cial-economică a acestor melea- I 
guri, și vă adresăm urarea stră- I 
bună să ne trăiți multi ani, I 
pentru binele și fericirea po-1 
porului român, pentru prosperi- I 
tatea patriei noastre socialiste ! I 

Asistăm, în încheierea întâi-1 
nirii tovarășului .Nicolae I 
Ceaușescu cu locuitorii Tulcei, I 
la momente de intensă bucurie, I 
toți cei prezenți scandînd mi-1 
nute în șir „Ceaușescu — I 
P.C.R.", „Ceaușescu și poporul", I 
manifestîndu-și dragostea și a- I 
tașamentul nețărmurit față de I 
secretarul general al partidului, I 
încrederea în politica înțeleaptă, I 
internă și externă a partidului I 
și statului nostru, voința fermă I 
de a o transpune în viață. I

La încheierea mitingului. în I 
drum spre reședință, tovarășul I 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa I 
Elena Ceaușescu străbat adevă- I 
rate culoare vii. răspund cu I 
prietenie aclamațiilor, manifes- I 
țărilor entuziaste, pline de I 
căldură ale locuitorilor orașului. I
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fcr«i:irea cunoștințelor politice ale 
«xeciștitor constituie una din direcțiile 
principale prin care se poate realiza în
tărirea forței de acțiune a organizații
lor noastre de tineret. Anul de învăță- 

Mat politic. încheiat acum cîtva timp, semi- 
rariiie recapitulative prin care s-a finalizat au 
demonstrat o creștere a nivelului de pregătire 
politica al tuturor membrilor organizațiilor 
U.T.C., ceea ce s-a soldat cu numeroase și a- 
preciate rezultate obținute atit in producție, cit 
și in viața obișnuită de fiecare zi. Departe de 
a crea un climat de automulțumire, aceste re-

zultate deosebite au adus cu sine o sporită exi
gență din partea organelor conducătoare pen
tru continuarea și pe timpul „vacanței", a pro
cesului de pregătire politică, prin folosirea 
unor forme și metode diversificate menite să 
completeze cunoștințele asimilate de uteciști în 
cadrul anului de învățămînt.

Recent, în cadrul unei anchete prin mai mul
te organizații U.T.C. din municipiul Lugoj, am 
cunoscut citeva din preocupările existente în 
direcția asigurării continuității pregătirii po
litice.

Studențimea în mișcarea
de masă a tineretului

STIINTA TEHMCA-PRODUCIIE“

PREGĂTIREA POLITICA

A TINERILOR
VIORICA APOSTOL (secre

tarul comitetului U.T.C. al în
treprinderii comerciale de stat) ; 
tn perioada ce a urmat încheie
rii anului de • învățămînt politic, 
ie-am propus și am organizat 
anele activități care vizau cu 
precădere scopuri educative de 
jrimă importanță pentru tinerii 
lin comerț. Aș aminti în acest 
sens intîlnirile săptămînale pe 
•are le-am realizat cu sprijinul 
:onducerilor diferitelor .magazi
ne și în care au fost discutate 
iiverse probleme legate de reș- 
jectarea normelor eticii și echi- 
ății socialiste, Au fost prezen- 
ate expuneri privind păstrarea 
ivutului obștesc, corectitudinea 
>i solicitudinea față de cum
părători, cinstea și respectul 
:ață de meserie. O altă serie de 
icțiuni, la care am cerut spriji
nul specialiștilor, a fost cea 
arin care am prelucrat în fața 
inerilor principalele legi apă- 
■ute recent și care se referă di
rect la activitatea din sectorul 
comercial. In sfîrșit, pentru că 
im amintit mai sus de specifi
cul muncii noastre, am folosit o 
netodă nouă prin care să asi
gurăm îmbunătățirea pregătirii 
jolitice a uteciștilor și anume : 
Secare membru al comitetului 
J.T.C. s-a deplasat zilnic, în or
ganizații pentru a purta discuții 
:u tinerii. Prin aceste discuții, 
iare aveau ca temă principalele 
evenimente politice „la zi", ur
măream pe de o parte, să ve- 
iem dacă membrii organizației 
lînt preocupați de cunoașterea 
ii asimilarea evenimentelor po- 
itice interne și externe și. pe 
îe altă parte, aveam prilejul să 
ămurim orice neclaritate și să 
■ăspundem la unele întrebări 
Mise de ei. Această metodă s-a 
lovedit binevenită și continuăm 
ă o aplicăm și in prezent.

un proces continuu ce se cere
mereu îmbogățit

ION PAULOVICI (secretarul 
comitetului U.T.C. al întreprin
derii de utilaje și piese de 
schimb „9 Mai") : Pentru a veni 
cu promptitudine în întîmpina- 
rea dorințelor uteciștilor, am 
stabilit într-o ședință a comite
tului U.T.C. să realizăm o co
laborare strinsă cu cabinetul 
municipal de partid, cu comi
tetul municipal U.T.C. și cu 
Muzeul de istorie al orașului, 
reprezentanții acestor organis
me urmind să fie invitați în 
întreprindere pentru a prezenta 
tinerilor expuneri axate pe pro
blemele ce-i interesau. De la 
proiect am trecut Ia faptă și 
fără a mai enumera aia te
mele prezentate utecștilar. 
vreau să subliniez că imtiruva 
noastră a fort apreeia*â  r. a 
găti: o Orgi autie-ță. Toc îr

scopul îmbogățirii cunoștințelor 
politice ale uteciștilor. mai pre
cis pentru însușirea de către ei 
a evenimentelor zilnice publica
te în presă — evenimente de 
mare însemnătate atit pe pla
nul politicii interne, cit si pe 
planul politicii externe — am 
procedat la o Invigorate a ac
tivității agitatorilor. Dispunem 
de un colectiv de agitatori — 
constituit din tineri cu un larg 
orizont politic — care muncește 
cu multă pasiune. în fiecare 
săptămînă ei se prezintă la co
mitetul U.T.C. și stabilim îm
preună pe ce teme să punem 
accentul in zilele următoare. Ei 
sînt permanent în mijlocul tine
rilor și. în pauzele de lucru, le 
citesc diferite articole din zia
re și reviste, după care urmează 
întrebările și discuțiile. Și In 
acest fel am reușit să obținem 
continuitate în pregătirea poli
tică a uteciștilor.

MARIA HOBAN (secretarul 
comitetului U.T.C. al Filaturii 
de mătase naturală): Aș dori 
să relev importanța informări
lor politice care preced, de o- 
bicei. adunările generale din 
cele 3 organizații U.T.C. cin în-

treprindere. Avind teme de ma
ximă actualitate — ialA 
exemple : Vizitele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu atit în țară 
cit și peste hotare: Rolul tine
retului în dinamica dezvoltări: 
economice: Atitudinea tinerilor 
față de muncă și societate etc. 
— informările politice, pregăti
te cu grijă, din timp, contribuie 
din plin la lărgirea orizontului 
politic al membrilor organizației 
noastre.

ALEXANDRU PÎNDEI (prim 
secretar al Comitetului munici
pal Lugoj al U.T.C.): Lucrările 
Congresului educației politice și 
al culturii socialiste, excer o- 
nala cuvintare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu au avut un 
profund ecou în conștiința ute
ciștilor lugojeni. Biroul comi- 
tetului municipal al U.T.C.. ime
diat după Congres. a intomut 
un amplu plan de rnlsun prm 
care își propune să realizeze o 
îmbogățire considerabilă a pre
gătirii politieo-patrictire a me
rilor care activează in cmrtsa- 
tiile U.T.C. din nxutncpcu. De
oarece planul nostru «rte e»- 
eeptrt pe o pertoadă mai tnde-

lungată am prevăzut ca unele 
acțiuni să fie încadrate în ci
cluri tematice. Iată citeva din
tre aceste cicluri ale căror prime 
expuneri s-au desfășurat deja 
la Clubul tineretului : „Tînărul 
și creativitatea" ; „Județul Ti
miș — coordonate geografice, 
ic’.orice și economice" ; „Muni
cipiul Lugoj în perspectiva cin
cinalului revoluției tehnico-ști- 
ințifice": „Rolul tineretului în 
dinamica dezvoltării economice 
a țârii*  ; ..Etica socialistă" (în 
aceri ciclu prima expunere a 
avut ca temă „Datorie, cinste, 
tovărășie și prietenie" și a fost 
urmați de un dialog cu partici
pantei). Un alt ciclu l-am dedi
cat cunoașterii realizărilor ță
rilor socialiste prietene. Prima 
expunere — „R. P. Bulgaria — 
eoordonaee economice, cultural- 
educative si artistice" — i-a bu- 
eumt de bune aprecieri. Alte 
activititi pe care le-am organi
zat : discuțiile la masă rotundă 
pe tema ..Știință, tehnică, uma
nism*.  smnpozicnu'. ..România și 
UNESCO*  și ..Dialog cu trei 
eoatir.ente- (relațiile României 
cu ^ri> în rurs de dezvoltare) 
preeum si masa rotundă cu te
ma ..Izvoarele religiei și ale li
bere: rjretâri*.  Am enumerat 
aceste tfteva realizări din care 
•e poata observa preocuparea 
eom:te?ul'ji municipal de a aco
peri o arie tematică vastă, pre
cum r ftrădania de a folosi o 
gamă variată a formelor de pre- 
zer.uee a diferitelor teme. 
Bineînțeles. n-aș vrea să se 

omcluzia câ noi ne de-
? a-i- —uti: —.n ru ce am fă
tat. Conafderăm că dntem în 
fața wft începu: promițător și 
zi. mai ales în privința for- 

SEejce prm care dăm viață pro- 
leccejor noastie. erie destul loc 
St mai btr.e.

TEODOR POGOCEANT

Un concurs fără premii, 
fără altă recompensă decit

BUCURIA CA FIECARE
A ÎNVĂTAT CEVA NOU

Lungul
drum

al muncii
către artă

F-.lmul docmnentar. pare ti 
iustină Mmel Eierx regizorul 
peliculei .X’mgul drmr. al nrm- 

‘ ‘ Sti>- 
nu 
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Timp de două ore am parti
cipat, alături de peste 200 de 
ineri de la Institutul Electro- 
îzinproiect. la concursul „Cine 
tie. cîștigă" intitulat Actul de 
a 23 August oglindit în litera- 
ura si cinematografia româ- 
lească. Inițiat cu prilejul ma- 
ii noastre sărbători naționale, 
concursul s-a finalizat ca o in- 
eresantă acțiune politică si 
jultural educativă. Sub îndru- 
narea comitetului de partid. 
>rganizația U.T.C. și-a mobili
zat cu toată seriozitatea forte- 
e pentru a conferi manifestării 
in. pregnant caracter patriotic, 
le masă. Concursul s-a desfă- 
lurat in fond pe parcursul a 
rei săptămîni în care s-au pur- 
at discuții în toate organiza- 
iile. s-au popularizat tematica 
ii bibliografia, s-a stîrnit in- 
,eresul tuturor. Astfel, cei 200 
le tineri veniți să asiste nu au 
ost doar spectatori. Urmărind 
ni deosebită atenție întreban- 
e si răspunsurile date de con- 
mrenți. ei și-au verificat pro- 
>riile lor cunoștințe, si-au cla- 
■ificat si au inv&tat lucruri noi. 
lupă cum au mărturisit-o la 
[ftrsit unii dintre ei. Concursul 
e-a oferit tinerilor înșineru 
irhiitecti. desenatori, tehnicieni, 
yrilejul unei fructuoase cal&to- 
•ii în universul poeziei, nro- 
■ei. dramaturgiei »i cinemato- 
îrafiei românești, invitația de 
i aprofunda un domeniu nou 
^Așadar',' pe podiumul ^trece- 
■11. trei echipaje
-ele trei organizații U.T.C. si 
•ompuse după cum urmează: 
îchipajul I — ing. Rodlca Stan 
ie Ia Atelierul 1 ti 
tonită — Atelier 6; echipajul II 
_ ine. Nicu RQiban si subinș. 
[on Corbu — Atelier 2: echi- 
Miul III — Liana Fmteseu. ar
hitect șl Roman Gh. Rusu, 
jesenator — Atelier 3.

Pentru fiecare echipai, 9 
trebări. Primele 3.
punerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la Congresul educației 
politice și al culturii socialis
te ; apoi trei întrebări din li
teratură și trei din cinemato
grafie. In virtutea bibliografiei 
indicate, tinerii au parcurs pa
gini din creația scriitorilor 
Mihail Sadoveanu. Tudor 
ghezi. Zaharia Stancu, 
Preda. Titus Popovici. 
Beniuc. Laurențiu Fulga.
Brad. încă de la jumătatea 
concursului, primul echipaj s-a 
departajat simțitor. După con
sumarea celor 27 de întrebări, 
examinatorul Constantin Chi- 
fane le-a adresat tinerilor o- 
bișnuitele întrebări de baraj. 7 
Întrebări cu răspunsuri fulger 
din istorie, literatură, muzică, 
plastică. Entuziasmul general se 
explica într-un singur fel : ti
nerii se confruntau în primul 
rînd cu propriul lor nivel de 
cultură. Juriul a acordat locul 
I echipajului I al organizației 
U.T.C. nr. 3. Am plecat de la 
Institutul Electrouzinproiect cu 
convingerea că am asistat la o 
acțiune reușită, interesantă și 
educativă. La un concurs fără 
premii și distincții, fără altă 
recompensă decit bucuria că 
fiecare tînăr de acolo a învățat 
ceva nou.

_ în
clin Ex-

Ar- 
Marin 
Mihai

Ion

ALINA POPOVICI

ARTA PLASTICA
imAnească peste hotare
La Muzeul de etnografie 

lin Varșovia va fi deschisă. în 
>rima parte a lunii septembrie, 
> expoziție de artă n^ivăonr?“ 
rănească. Lucrările — circa 80 de 
ticturi pe lemn, sticlă sau 
ration — poartă semnătura unor 
miști amatori cunoscuți ca Ion 
Kiță Nicodim. Ion Stan Pătraș, 
M^xandru Savu. Gheorghe 
5rur», Virginia Bîrsan ș.a. O 
-^festare expozițională pur
er d genericul „Tineri artiști 
partid români" va avea loc la 
Pnga și Bratislava.

Si. tot pentru septembrie, se 
la Debrecen, în R.P. 

r—fa-s deschiderea unei ex- 
prxti. a artiștilor plastici arâ- 

z:' .--2 inițiată in cadrul 
,-----cuiturale dintre
orașe.

ei către arU"?realiMta ta 
dxxti — S*hia “.
trebuie sâ »• mărginească 
«urprinde faptul autentic 
artă, ci are menirea de a-i 
linia semnificații propunînd 
spectatoruiui un model de con
duită. Exemplul Ia care se ape
lează aid este acela al dmidi 
stomatologice din Timișoara 
unde midi pa cenți merg mai 
puțin înspăimiatați decit cei din 
alte orașe, datorită ambianței 
plăcute, atrăgătoare pe care o 
creează figurile de basm care 
împodobesc pereții clădirii- Au
torii acesteia, elevii Liceului 
de arte plastice din orașul tran
dafirilor mi s-au oprit însă doar 
la o asemenea acțiune. Amena
jarea unei cofetării destinată 
copiilor și proiectarea mobilie
rului pentru o grădiniță au con
stituit pentru ei pasionante 
exerciții de fantezie și inventi
vitate. Cu talent, imaginație F. 
mai ales, muncă, estetica teore
tică devine una aplicativă. Ideea 
fundamentală a fihnuhii este 
că. ceea ce trebuie să conducă 
pe tinerii creatori rămîne nece
sitatea de a gindi obiectele pen
tru oameni și nu in rine. Nu
mai astfel, inteligența creatoare 
dobîndește valențe semnificati
ve, oglindind cu fidelitate noile 
orientări asupra relației indiso
lubile dintre munca de concep
ție și cea nemijlocit productivă.

CM doi se ceartă, 
al treilea pierde

Printr-o scrisoare trimisă re
dacției. Ana Matei, din Plo
iești. ne aducea la cunoștință 
că are un fiu în virată de 16 
ani căruia nu-i mai poate asi
gura condițiile materiale si 
morale necesare Îngrijirii și e- 
ducației deoarece soțul ei, Ste- 
lian Matei, privește cu dezin
teres și. mai mult deeît atit, 
cu ostilitate viața de familie.

Primul lucru pe care l-am 
constatat la fața locului a fost 
că Ana Matei trimisese sesiza
rea, dactilografiata in mai multe 
exemplare, și altor foruri și in
stituții. urmărind să creeze o 
anumită „atmosferă" înaintea 
desfășurării procesului intentat 
soțului ei pentru obținerea 
unei pensii alimentare. Pe de 
altă parte, Stelian Matei deține 
un straniu dosar. în care colec
ționează documente mai mult 
sau mai puțin compromițătoare 
pentru soție și de care se ser
vește pentru a demonstra, ori 
de cîte ori este cazul, că. în 
ceea ce-1 privește, n-are nici o 
vină, că. într-un fel, e un mar
tir.

sub-

GABRIELA HUREZEAN

Comoara de la Șipote 
și descoperitorii ei

Lc sr. 2 dzn Măgura, județul Bacău. își des-
fișoeri srtimteea. de mei multi ani. cercul „CduMtorii de co- 
mon șî mien gez-g^efî' c.n cere țac pane pionieri și uteciști. Una 
din cele mei sctixfcc;:s din activitatea lor a fost descope
rirea unui rezau9 roman di» secolul I—II e.n. Tezaurul a fost 
deecoperU de elevii uteeifti Constantin Chiuțu, Cornel Chiuțu — 
clasa a Vlll-e ți pionieri'. Dumitru Chirița ți Constantin Vasilca, 
fn cursul uneia din expedițiile lor in vatra satului, pe terasa 
stingi a țnrrului Negel, la punctul $ipote. Unul dintre cele mai 
man descopemte fa Moldova ți printre cele mai bogate din țari, 
tezaurul, preluat de Muzeu! de istorie ți arta al județului Ba- 
eău. are o greutate de 95 kg. numărind peste 2 800 monede de 
argint. Monedele — denari romani — poartă efigiile lui Traian, 
Domițian, Hadrian și a'e altor împărați romani, atestând legă
turile economice ale populației din părțile centrale ale Moldovei 
cu daco-romGnii din provincia Dacia și cu populația romană din 
imperiu. Cercetările de la Șipote-Măgura au mai scos la iveală 
fragmente de ceramică daco-carpică și provincial romană, dovezi 
ale unei așezări din sec. I—II e.n.

DUMITRU TĂTARE
Fotografii : EUGEN B.ATOICU

Pentru că la ora actuală 
organizațiile de tineret, ziarul 
nostru, sînt preocupate foarte 
mult de găsirea și experimen
tarea unor forme concrete, spe
cifice, de antrenare a tinerilor 
în mișcarea „Știință-tehnică- 
producție", de dezvoltare a co
ordonatelor conturate pentru 
aceasta la cel de-al X-lea Con
gres al U.T.C, am profitat de 
prezența în tabăra de la Tg. 
Mureș a unor studenți cu mai 
multă experiență in activitatea 
de cercetare și în muncă, de 
organizare și coordonare a aces
teia în invățămintul superior, 
pentru a pune în discuție ci
teva probleme la ordinea zilei.

în ultimii ani, mai cu seamă 
în invățămintul tehnic, a luat 
amploare cuprinderea studenți
lor in cercetarea contractuală a 

^catedrelor, formă ce s-a dovedit 
a oferi cadrul cel mai propice 
valorificării eficiente a poten
țialului creativ studențesc. Iar 
noul decret privind integrarea, 
intrat in vigoare in primăvara 
acestui an, amplifică și mai 
mult posibilitățile de participare 
a studenților la o activitate care 
se înscrie nemijlocit în efortul 
general de dezvoltare a științei 
și tehnologiei românești. Am 
putea, desigur, enumera multe 
exemple pozitive și rezultate 
bune obținute în această di
recție. Dar interlocutorii noștri 
au ținut să se refere mai ales 
la unele limite care se men
țin. Viorel Zaharia, anul V, 
Facultatea de mecanică, Insti
tutul politehnic București : „Nu 
există încă o suficientă încre
dere in student. Numai așa îmi 
explic de ce la mine in an, din 
80 de studenți, numai unul sin
gur a lucrat intr-o temă cu con
tract. Din același motiv li se dă 
studenților, îndeosebi celor din 
anii mici, dar uneori și celor 
din anii mari, mai ales activi
tăți de rutină (desigur, necesa
re și utile), fără a fi puși cel 
puțin in cunoștință cu mersul 
întregii teme de cercetare. In 
general. în cadrul cercetării 
contractuale se acordă o mai 
mică importanță aspectelor teo
retice care pot constitui surse 
de aplicație peste âțiva ani și 
chiar criteriile de apreciere. în 
diferite concursuri, a lucrărilor 
studențești, aproape că exclud 
contribuțiile de acest gen, oricit 
de originale și valoroase ar fi 
ele. în fine, aș mai adăuga fap
tul că în numeroase cazuri, du
pă încheierea contractelor, uni
tatea beneficiară lasă institutul 
de invătimint superior fără 
sprijin. să se descurce singur, 
sntsăne din rart penm ru- 
irn rezultă si mei multe greu- 
titi decit pentru cadrul didac
tic*.

Fără îndoială. pentru a se 
ajunge ca in anii terminali un 
număr cit mai mare de studenți 
să poată aduce o contribuție pro
prie efectivi în munca de cer
cetare. o primă problemă care 
trebuie in mod radieal soluțio
nată este aceea a formării și 
inarmârii. încă din primii ani 
de studiu (unii interlocutori 
consideră necesar acest lucru 
chiar din liceu), în spiritul și cu 
cunoștințele și tehnicile pe care 
le reclami dezvoltarea actuali 
a științei și tehnologiei, sarcini
le cincinalului prezent și ale 
celor care vor veni. O formă de 
lucru care a prins contur în une
le unități de învățămînt o con
stituie așa numitele cercuri me
todologice pentru studenții din 
anii mici. Din păcate. In multe 
locuri ele nu au obiective 
lucru suficient de clare.
ce ne spune Roman Dimltriu. 
anul V. I.P.G. Ploiești, șeful 
comisiei profesional-științifice 
din Facultatea de tehnologia și 
chimizarea petrolului și gazelor : 
..La noi. în institut, am încercat 
si înființăm astfel de cercuri, 
(find am mers la cadrele didac
tice pentru a le cere sprijinul, 
am fost întrebați : „Bine, dar ce 
să facem ?• Atunci noi am mers 
pe altă direcție, incluzîndu-i 
pe studenții proveniți din lice
ele de protâl în colectivele de 
cercetare ale studenților din anii 
mari". ..Și noi am adoptat cu 
bur.e rezultate o astfel de so
luție, adaugă Florin Pogonaru, 
anul IV, președintele cercului 
științific de Relații economice 
internaționale din A.S.E. Bucu
rești. Un mare avantaj care 
decurge de aici este faptul că 
studenții mai mici din aceste 
colective, continuă mai departe 
temele neterminate în momentul 
absolvirii de către studenții din 
anii mari. Pină a adopta acest 
mod de lucru, aceleași teme e- 
rau reluate an de an de la ca
păt de către alte colective de stu
denți. arareori ajungînd să se 
finalizeze într-un studiu util li
nei întreprinderi de comerț ex-

terior. Trebuie să observăm Insă 
că asociația folosește prea puțin 
posibilitățile de propagandă pe 
care le are pentru a dezvolta 
la studenții din anii mici gustul 
și curajul necesar pentru cerce
tare. Mă gîndesc că organizarea 
unor întilniri cu studenții ce au 
obținut rezultate deosebite in 
această activitate, care să trans
mită prin discuții colegiale ex
periența lor de lucru ar fi deo
sebit de utilă". Desigur, con
cluzia care trebuie desprinsă nu 
este nicidecum, aceea că ar tre
bui abandonate cercurile meto
dologice, ci că mai degrabă ac
tivitatea acestora ar trebui mult 
mai bine gindită și, tot
odată, corelată cu întregul pro
ces de învățămînt din primii 
ani de studiu..

Este știut că, de obicei, stu
denții lucrează la teme propuse

Cinci participant la 
Tabăra națională a stu
denților cercetători se 
pronunță cu privire la :
• Succesele și limitele 
antrenării studenților în 
cercetarea contractuală
• Cercurile metodolo
gice și alternativele lor
• Cum să facem pentru 
ca nici o idee valoroasă 
să nu se piardă • De
pășirea cadrului tradi
țional de colaborare în
tre organizațiile A.S.C. 
și U.T.C.

de cadrele didactice. Nu arare
ori însă ei sînt autorii unor 
idei noi de cercetare, valoroase 
sau cel puțin promițătoare. Cum 
să facem, pentru ca nici una din
tre acestea să nu se piardă, să 
nu rămină nevalorificată ? Răs
punsul ni-l oferă Gheorghe Vi- 
san, anul III, Institutul de ar
hitectură București: „Trebuie 
să ne gindim foarte bine la fi
liera care există între stu
dent. cadru didactic și asociație. 
Daci studentul nu cunoaște un 
cadru didactic cu preocupări în 
acest domeniu, păstrează ideea 
pentru eL Dacă-l cunoaște, se 
adresează acestuia și, adeseori, 
se întâmplă ca. din motive obiec
tive sau subiective, să fie refu
zat ; desigur, in mod ele
gant. Rareori însă studen
tul vine la comisia profe
sională științifică din facultate 
sau institut, pentru că aceasta 
nu a făcut plnă acum dovada 
că este capabilă „să-l plaseze" 
sub îndrumarea unor specialiști 
din învățămînt sau din afara 
acestuia, ori într-un colectiv 
care deja se ocupă de problema 
respectivă, sau să-l sprijine cu 
mijloace materiale proprii sau 
atrase în materializarea ideii".

Cel mai mult am fi dorit să 
discutăm despre obiectivele co
mune și formele de colaborare 
a organizațiilor A.S.C. și U.T.C. 
De la prima întrebare pusă 
tuturor participanților la masa 
noastră rotundă (formulată a- 
proximativ în felul următor 3

„Dați un exemplu din care si 
rezulte că o organizație A.S.C. 
din facultatea, institutul sau 
centrul pe care le reprezint ați 
urmărește împreună cu o orga
nizație U.T.C. realizarea unui 
program comun, de durata și 
cu caracter de permanență, 
vînd obiective clare și concrete 
de lucru în domeniul cercetă
rii tehnico-științifice"), la care 
răspunsul a fost univoc („nu e- 
xistă așa ceva"), ne-am dat sea
ma că ne aflăm pe același te
ren cu cel existent înaintea 
declanșării mișcării „Știință- 
tehnică-producție". Fără îndo
ială, unele încercări s-au făcut, 
dar ele au fost timide și, în 
general, intîmplătoare. O sesi
une științifică comună care 
are acest atribut doar prin fap
tul că în sală stau alături unul 
de altul cercetători aparținînd 
diferitelor categorii de tineri, 
o dezbatere comună organizată 
ocazional în practica productivă 
sau cu alt prilej (ale cărei con
cluzii rămîn de obicei nefinali
zate), sprijinul întîmplător a- 
cordat de un tînăr dintr-o în
treprindere sau instituție de 
cercetare unui student care-și 
realizează acolo proiectul de 
diplomă sau cercetarea contrac
tuală, nu pot fi considerate ar
gumente suficiente pentru a 
putea vorbi de o reală ?i efi
cientă colaborare pe linia crea
ției tehnico-științifice intre stu
denți și alte categorii de tineri, 
între asociațiile studenților co
muniști și organizațiile U.T.C. 
din întreprinderi. Iar discuția a 
relevat că ne menținem încă 
în faza de tatonări și așteptări 
reciproce de oferte și propuneri. 
Iată și o soluție întrezărită de 
Mariana Grigore. anul II Fizică, 
șefa comisiei profesional-științi
fice a Consiliului U.A.S.C. Iași : 
„Consider că în urma perfec
tării unor convenții-cadru de 
colaborare intre unitățile de tn- 
vățămînt și cele de producție 
sau cercetare, ori a unor con
tracte mai importante, este ab
solut necesar ca reprezentanții 
comisiilor de resort ai organi
zațiilor A.S.C. și U.T.C., să se 
întâlnească pentru a discuta și 
stabili ce sarcini și-ar putea a- 
suma pentru a contribui, pe li
nie organizatorică sau prin 
munca membrilor organizațiilor, 
la îndeplinirea riguroasă, la 
sprijinirea realizării prevede
rilor cuprinse în aceste acte de 
colaborare. în același timp, cred 
că ne putem asuma împreună 
răspunderea de a aborda și re
zolva, exclusiv prin forțe pro
prii, unele sarcini de cercetare- 
dezvoltare tehnologică solicita
te de diferiți beneficiari, dar 
care din diverse motive nu in
tră în planurile unităților din 
care facem parte, ori chiar a 
unor teme de perspectivă, în
deosebi dintre cele care privesc 
dezvoltarea social-economică a 
zonei in care trăim". Și întru- 
cît elementele practice concre
te, necesare constituirii unei co
laborări atît de ample, lipsesc tn 
momentul de față, primul pas în 
vederea dobîndirii unei
ențe de lucru, ce ar 
generalizată, ar fi acela 
velul unor municipii 
țe, al unor platforme 
te de cercetare-producțîe-învă- 
țămînt, să se organizeze „stații- 
pilot" pentru conturarea și veri
ficarea unor viitoare formule- 
cadru de colaborare între orga
nizațiile A.S.C. și U.T.C.

a-

experi- 
putea fi 
ca Za ni
si jude- 
integra-

SIMION VIRGIL

Practică... inspirată!
Aflati in tabere organizate în diferite locuri din tară, cei 320 de 

studenti ai Institutului de arte plastice „Nicolae Grigorescu", au 
realizat si in acest an numeroase creații pe care le-au reunit in 
citeva expoziții.
• Un prim bilanț arată că 

studenții secției design, în cola
borare cu secția de profil de la 
Institutul de arhitectură ..Ion 
Mincu" au realizat un proiect 
de amenajare a străzii Tomis 
din Constanța. Tot aici, lucră
rilor de amenajare ambientala 
Ii s-au adăugat rezultatele va
loroase obținute de studenții 
secției de muzeologie care au 
inventariat monumentele arhi
tectonice și clădirile reprezen
tative din sec. al XIX-lea și pri
mele decenii ale secolului nos
tru. întreprinsă cu scopul de a 
pune în valoare patrimoniul ar
hitectural al orașului Constanța, 
activitatea lor se va finaliza o- 
dată cu publicarea datelor și 
informațiilor culese într-un vo-

lum editat de Direcția patrimo
niului cultural national.

• Sculptorii, pictorii și grafi
cienii și-au reunit creațiile în- 
tr-o expoziție deschisă la Că
lărași, unde au mai contribuit 
și la amenajarea unor vitrine. 
Cei de la secția ceramică au 
realizat un mare volum de noi 
produse, cea mai mare parte 
dintre acestea fiind prototipuri 
și serii mici.

• O altă expoziție a fost des
chisă la Tulcea. 
prinde pe lingă 
cepute și țesute 
la secția textile 
crări de pictură

Expoziția cu- 
tapițeriile con- 
de studenții de 
și cîteva lu- 
și grafică.

MARIA GHELASE

Pare de necrezut dar prota
goniștii acestei dispute nu sînt 
niște tineri fără ocupație, care 
găsesc de cuviință să-și umple 
in acest mod timpul liber, ci 
oameni in toată firea, cu atri
buții de muncă bine definite. 
Stelian Matei deține funcția de 
inginer la Inspecția de stat 
pentru cazane și instalații de 
ridicat, iar din informațiile pe 
care mi le-au furnizat inspec
torul șef adjunct Slaismund 
Wojcicki și secretarul organiza
ției de partid Ion Moise rezultă 
că la locul de muncă își înde
plinește corect îndatoririle și 
se comportă civilizat. ..deși are 
o fire cam susceptibilă și, în 
ultimul timp, probabil din cau
za neînțelegerilor de acasă, e 
obosit, surescitat". La rîndul ei. 
Ana Matei face parte dintre 
cadrele sanitare medii de la 
dispensarul T.B.C. din cadrul 
secției T.B.C. a spitalului jude
țean, unde nu i se poate repro
șa deeît că e „prea nervoasă" 
(sînt cuvintele medicului pri
mar loan Ciori ea, coordonato
rul dispensarului).

Cu toate că e greu de stabilit 
cine poartă vina unui aseme-

nea climat familial, care, după 
cum sa vede, tinde să se răs- 
fringă negativ și asupra atitu
dinii celor doi soți la locurile 
lor de muncă, există destule 
dovezi că acuzațiile din scri
soarea Anei Matei cuprind 
multe exagerări și că ea însăși 
se face vinovata de nerespec- 
tarea unor îndatoriri elemen
tare de mamă și soție. în orice 
caz, dincolo de această obsesi
vă și. la urma urmelor, falsă 
problemă a distribuirii vinovă
ției, rămîne neîndoielnic că 
ambii soți comit, cu o egală 
lipsă de răspundere, o faptă - 
deosebit de gravă : traumati- 
zaxea psihică și morală a unui 
tînăr care, la vîrsta de 16 ani, 
e deosebit de vulnerabil. Sem- 
nînd chitanțe (!) pentru lucru
rile primite de la tatăl său. 
fiind copleșit cu „atenții" din 
partea mamei sale, aflîndu-se, 
cu alte cuvinte, în centrul unei 
meschine competiții, acest tî
năr s-a contaminat, la rîndul 
său, de suspiciune, de egoism, 
de un anumit mod mercantil 
de a-i judeca pe oameni. Iată, 
prin urmare, rezultatele. In 
timp ce părinții, orbiți de am-

biții și de dorința de răzbuna
re, se războiesc între ei, fiul 
lor. lăsat de o parte sau. cel 
mult, folosit ca o „armă", su
portă din plin consecințele, de- 
formîndu-și sensibilitatea, prin
cipiile. personalitatea.

ALEX ȘTEFĂNESCU
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Cofetăria ..București" din cen
trul municipiului Pitești.

— O prăjitură, o citronadă si 
o cafea ! mă adresez vînzătoa- 
rei, 'bucuros că. in sfîrșit. mi-a 
venit rîndul.

— Intîi treceți pe la casierie, 
mă sfătuiește ea. faceți bon și 
după aceea veniți aici.

— Pentru citronadă, îmi ex
plică femeia de la casierie, stati 
la rîndul acela, pentru prăjitură 
treceți dincolo (îmi arată un alt 
rînd) iar pentru cafea așteptați 
la masă : vă servește ospătară.

Aștept o jumătate de oră la 
primul rînd. apoi încă o jumă
tate la al doilea (timp în care 
mă trec toate năduselile ■'), gă-

sesc. în ifîrșit. și un loc la masă 
dar de cafea nu mă mai în
treabă nimeni. într-un tîrziu. 
după vreo altă jumătate de oră. 
apare totuși ospătară 
iscoditoare, din ochi, 
bonuri... ..Așteptați, 
imediat !“ ne promite 
rînd grăbită. Ce era _ _ _
acest răstimp ? Citesc, bineînțe
les. frumoasele afișe de pe pe
reți care anunță că „Unitatea 
participă la concursul profesio
nal al tinerilor lucrători din co
merț „Buna servire", ceea ce. 
evident, n-aș fi putut bănui în 
ruptul capului. Lîngă el un dic
ton cunoscut : „Clientul este oas
pete în unitatea noastră". înso
țit de numele lucrătoarelor care 
conduc brigăzile de ..bună ser
vire" : Nicoleta Chiriță și Ma
ria Pană. Minunata compoziție 
grafică se încheia cu rugămin
tea. adresată nouă, consumatori
lor. de a veni în sprijinul uni
tății „cu sugestii și observații" 
asupra participanților la concurs. 
Tocmai asta mi-am propus să 
fac în nota de fată — să scot 
în evidență ..promptitudinea" 
care există aici în servirea con
sumatorilor ! — notă pe care

am redactat-o... chiar în cofe
tărie. în ora de așteptare a ca
felei. care intirzia să vină...

eâutindu-i 
M cei cu 
mâ întorc 
ea. diapă- 
să tac în

AL. BALGRADEAN

Coșarul
...Cu o jumătate de ceas îna

inte de intrarea la teze, alături 
de sutele de candidați care aș
teptau cu înfrigurare prima 
probă a concursului de admitere 
a apărut un... coșar ! întunecat 
din cap pînă în picioare, cu o 
perie spinzurată pe umeri, tî
nărul deghizat în curățitor de 
funingine s-a postat într-un colț 
și și-a început dezinvolt nego
țul : un singur fir din „Instru
mentul" miraculos — o șansă în 
plus la examen ! „Cine mai ia, 
cine mai dorește ?“ într-o clipă, 
colțul în care stătea a fost asal
tat de viitorii discipoli ai lui 
Esculap, monedele cădeau fără 
oprire în căușul palmei negusto
rului de șanse : un leu. trei lei, 
cinci lei......nu ctfmva aveți
să-mi schimbați o sută ?" ; „vă 
rog și mie !" „eu vreau de două

ori!“ „ce-ați încremenit acolo ?, 
mai lăsați și pe alții !“. „dom
nule. ce te împingi așa ? stri
vești copiii ăștia !“

Bineînțeles că dintre cumpă
rătorii de noroc n-au lipsit nici 
părinții veniți să-și încurajeze 
odraslele și, uite așa. timp de 
citeva zile, holul Facultății de 
medicină a găzduit o rentabilă 
tarabă de „port-bon heur “-uri. 
Că ciudatele talismane n-au in
fluențat balanța severă, dar 
dreaptă, a examenului, e lesne 
de înțeles. Că numai un sfert 
din candidați au apărut pe lista 
de reușiți ai concursului, vă 
spunem noi. Ceea ce nu mai 
știm este cum și-au explicat 
„ghinionul" cumpărătorii de di
ligente. Și-or fi rotit furioși pri
virea căutîndu-1 pe coșarul care 
s-a umplut de bani de pe urma 
naivei lor mărinimii ? Sau și-au 
înghițit odată cu regretele eșe
cului rușinea de a fi sperat să-1 
evite, momindu-și șansa cu 
citeva fire mînjite de funingi
ne? Indiferent de reacția mo
mentului. păgubiții aspiranți la 
o condiție profesională exclusiv 
științifică au primit o lecție me
ritată și binevenită : aceea de 
a-și strînge singuri șansele, de 
a-și căuta norocul în ei și nu în 
peria unui ins postat în umbra 
drumului adevărat spre reușită.

SOFIA SCORȚARU-PAUN
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CELUI DE-AL IV-LEA CONGRES 
AL PARTIDULUI COMUNIST DIN REUNION

Dragi tovarăși,
In numele Partidului Comunist Român, al secretarului general, 

tovarășul Nicolae Ceaușescu. adresăm delegaților la cel de-al 
IV-lea Congres al Partidului Comunist din Reunion și. prin inter
mediul lor, tuturor comuniștilor, întregului popor din Reunion, un 
cald salut tovărășesc si urări de succes deplin in desfășurarea lu
crărilor Congresului.

Angajat plenar în traducerea în viață a Programului celui de-al 
Xl-lea Congres al partidului vizind edificarea societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înaintarea României spre comunism, po
porul român urmărește cu simpatie, intr-un spirit de solidaritate 
militantă, activitatea și lupta comuniștilor reunionezi, în strinsă 
unitate cu celelalte forțe democratice, pentru înfăptuirea aspirații
lor de libertate, progres și prosperitate ale poporului reunionez. 
pentru triumful cauzei păcii și socialismului în lume.

Ne exprimăm satisfacția pentru bunele relații tovărășești care 
există între partidele noastre — întemeiate pe egalitate in drepturi 
și respectarea principiilor independenței și neamestecului în trebu
rile interne •— și avem convingerea că ele se vor dezvolta pe mai 
departe în interesul întăririi prieteniei dintre popoarele noastre, al 
cauzei unității mișcării comuniste și muncitorești internaționale, a 
tuturor forțelor antiimperialiste.

Vă urăm, dragi tovarăși, succes deplin în aplicarea hotărîrilor 
pe care le veți adopta spre binele oamenilor muncii din Reunion, 
pentru triumful idealurilor păcii, democrației și progresului social. 
COMITETUL CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

Primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, 
MANEA MANESCU, a trimis primului ministru al Republicii Fran
ceze, RAYMOND BARRE, următoarea telegramă :

Cu ocazia numirii dumneavoastră în funcția de prim-ministru. 
îmi este plăcut să vă adresez sincere felicitări și cele mai bune 
urări de succes în îndeplinirea înaltei misiuni ce v-a fost 
încredințată.

îmi exprim, totodată, convingerea că relațiile tradiționale de 
prietenie și colaborare dintre țările noastre vor cunoaște și in 
viitor o evoluție mereu ascendentă, în interesul ambelor popoare.

TELEGRAME
DE FELICITARE

Cu prilejul celei de-a 32-a 
_.^aniversări a eliberării patriei 

de sub dominația fascistă, tova
rășul Manea Mănescu. prim- 
ministru al guvernului, a primit 
telegrame din partea primului 
ministru al Turciei, Suleyman 
Demirel, și primului ministru 
al guvernului, președintele Con
siliului de Miniștri al Republi
cii Populare Congo, comandant 
Louis Syilvain Goma.

CONVORBIRE
Tovarășul Gheorghe Oprea, 

viceprim-ministru al guvernu

lui, a primit, vineri dimineața, 
pe Nikola Kalciev, ministrul 
construcțiilor de mașini și me
talurgiei din R.P. Bulgaria.

în cursul convorbirii care a 
avut loc cu acest prilej, au fost 
abordate aspecte ale dezvoltării 
colaborării și cooperării romăno- 
bulgare in domenii de interes 
reciproc.

PROTOCOL
La București, a fost încheiat. 

vineri. Protocolul de colaborare 
bilaterală pe anii 1976—1977 in
tre Consiliul Ziariștilor din ca
drul Uniunii Sindicatelor din 
Presă. Poligrafie și Edituri din 
Republica Socialists Romar.ia și 
Clubul presei ..Primero Plana" 
din Statele Unite Mexicane.

PRIMIRI LA

C.C. AL P.C.R.
Vineri, tovarășul Mihai Da- 

lea, membru supleant al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.. președintele Consiliului 
General A.R.L.U.S., a primit de
legația de activiști ai Asociației 
de prietenie sovieto-română, 
condusă de tovarășul N. I. Mo- 
hov. adjunct al ministrului cul
turii al U.R.S.S.. vicepreședinte 
al conducerii centrale a 
APJS.R., care, la invitația Con
siliului General A.R.L.U.Sa a 
participat la manifestările or
ganizate în țara noastră cu oca
zia celei de-a 32-a aniversări a 
eliberării României de sub do
minația fascistă.

La primire, care s-a desfășu
rat intr-o atmosferă caldă, 
prietenească, a participat V. 
I. Drozdenko, ambasadorul 
U.R.S.S. la București.

★
Vineri după-amiază. tovarășul 

Dumitru Popescu. membru al 
Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R.. a 
primit delegația Clubului pre
sei „Primero Plana" din Statele 
Unite Mexicane, condusă de Da
niel Cadena Zepeda — pre
ședintele Clubului.

La întrevedere, desfășurată 
intr-o atmosferă cordială, a 
participat tovarășul Dezideriu 
Szilăgyi, vicepreședinte al Con
siliului ziariștilor, redactor șef 
al ziarului „Elore".
ÎNTREVEDERE

Tovarășul Ion Pătan, membru 
al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R.. viceprim-mi
nistru al guvernului, ministrul 
comerțului exterior și cooperării 
economice internaționale, s-a in- 
tilnit, vineri, cu Lydie Schmidt 
președintele Partidului Muncito
resc Socialist Luxemburghez 
care la invitația C.C. al P.C.R 
face o vizită in tara noastră in 
fruntea unei delegații a P.M.S. 
Luxemburghez.

In cadrul întrevederii, desfă
șurată intr-o atmosferă de caldă 
prietenie și cordialitate, a fost 
exprimată satisfacția față de e- 
voluția ascendentă a relațiilor 
dintre România și Luxemburg, 
apreciindu-se că între cele două 
țări există premise favorabile 
pentru extinderea și diversifica
rea acestor raporturi.

CU ATENȚIA SI GRIJA CUVENITĂ 
FIECĂREI LUCRĂRI:

CAMPANIA AGRICOLA

PRETUTINDENI - MUNCA SA SE DESFĂȘOARE RITMIC,

Zilele însorite din ultima vre
me. favorabile efectuării lucră
rilor agricole specifice acestui 
sezon, le-a permis oamenilor 
muncii de pe ogoarele județu
lui Timiș, membri cooperatori, 
mecanizatori, tineri muncitori, 
elevi și studenti să participe la 
muncile cimpului pentru a va
lorifica si adăposti întreaga re
coltă a acestui an și a pune 
bazele celei viitoare. Din mul
titudinea de lucrări ce rețin a- 
tentia lucrătorilor ogoarelor ti- 
misene. in această perioadă, 
ne-am oprit asupra cîtorva din
tre ele și anume : pregătirea 
mașinilor și utilajelor agricole 
ce vor fi folosite in apropiata 
campanie de recoltare a florii- 
soarelui și porumbului, fertili
zarea solului și efectuarea ară
turilor. recoltatul legumelor.

Pentru muncitorii din stațiu
nile de mecanizare a agricultu
rii. ca dealtfel pentru toti cei 
ce concură la bunul mers al lu
crărilor agricole, campania de 
recoltare a florii-soarelui și po
rumbului. de care ne mai des
parte puțin timp, este pregătită 
temeinic, pină in cele mai mici 
amănunte. Cunoscind faptul că 
o mare parte din suprafețele 
cultivate cu floarea-soarelui ș> 
porumb vor fi recoltate cu mij
loace mecanice, mecanizato
rii. mecanicii de ateliere au 
trecut la verificarea tuturor 
mașinilor, la montarea dispozi
tivelor de recoltat, la etanșarea 
mijloacelor de transport. La 
S.M.A. Biled. de exemplu, uni
tate ce deservește C.A.P.-urile 
din Dudestii Noi. Becicherecu 
Mic. Sandra. Uihei și Biled, 
toate aceste acțiuni pregătitoare 
sini pe terminate. Cele opt e-

FĂRĂ NICI O ÎNTRERUPERE
chipamente pentru recoltat po
rumb. două pentru floarea-soa- 
reluî sînt montate pe combine
le deja reparate și verificate. 
Remorcile. 80 la număr și trac
toarele ce vor fi folosite la 
transportul recoltelor de pe cimp 
sînț de asemenea pregătite. To
tuși. pentru a preîntimpina și 
cele mai mici neajunsuri, me
canizatorii Dumitru Macovei. 
Petre Oțet, oameni cu expe
riență care au participat la zeci 
de campanii. împreună cu tine
rii Traian Hopide. May Wiriam. 
efectuează ultimele probe și ve

RAID - ANCHETĂ ÎN UNITĂȚI 

AGRICOLE DIN JUDEȚUL TIMIȘ

rifică minuțios fiecare mașină 
în parte. ..In toti anii, coope
rativele agricole deservite de 
noi — ne mărturisește loan 
Pfeiffer.’ secretarul organizației 
de partid — au fost printre 
primele din județ care au ter
minat recoltatul culturilor de 
toamnă. Dorim același lucru si 
în acest an. De aceea acordăm 
atenție sporită pregătirii mij
loacelor mecanice concomitent 
cu efectuarea instructajului 
pentru toti cei ce vor acționa 
în campanie. Cunoscind bine 
toate tehnologiile, știind care e 
importanta efectuării in flux a 
lucrărilor, precum și modul de 
funcționare și felul cum să ac
ționeze pentru remedierea unei 
defecțiuni, mecanizatorii noștri 
vor reuși să încheie intr-un 

timp cit mai scurt campania de 
toamna".

în timp ce la S.M.A. Biled se 
efectuau ultimele operațiuni 
pregătitoare dinaintea începerii 
recoltatului la porumb și floa
rea-soarelui. mecanizatorii de 
la secția 1 a S.M.A. Dudeștii 
Noi. care terminaseră lucrarea a- 
mintită. acționau cu toate for
țele la transportul și împrăștia
tul îngrășămintelor chimice și 
organice pe cimp. La sola nr. 
7. punctul ' Plop, tinerii Hans 
Necher, Grigore Pop, Petre 
Matei, transportaseră într-o 

singură zi peste 40 tone îngră
șăminte fiecare, depășind cu 
mult norma planificată. Intr-un 
alt loc. ..Drum", Nicolae Hăuca, 
Leonte Polohan. Ioan Tbrok, 
arau pentru însămînțări ulti
mele hectare din cele 510 pla
nificate.

Activitate susținută am întâl
nit și în fermele legumicole. La 
C.A.P. Tomnatic, mare unitate 
cultivatoare de legume. pe 
toate cele 166 hectare cultivate 
cu roșii, varză, ardei, castraveți, 
munca nu cunoaște clipe de 
răgaz. Zilnic cei peste 300 mem
bri cooperatori, care lucrează 
la grădină, recoltează și trimit 
spre consumatori mari canti
tăți de legume. Fie că e vorba 
de muncă. în seră sau solarii, 
care se întind pe mai bine de 

30 de hectare unde acum se e- 
fectuează lucrările de întreți
nere la cea de-a doua cultură, 
fie că e vorba de activități în 
cimp. la recoltatul tomatelor și 
ardeilor. Viorica Biled, Octa
vian Dobrău, Violeta Minu, 
Dieter Wolf. Lucia Molcuț, Au
gustin Tutuilov, ca să numim 
doar cîțiva dintre cei 100 de 
uteciști ce zi de zi sînt prezenti 
întotdeauna acolo unde solici
tările sînt mai urgente. „Pentru 
a lucra o zi într-o fermă legu
micolă, în solarii, în seră sau 
la cimp, ne mărturisește Ion 
Baican, secretarul comitetului 
U.T.C. pe C.A.P., în condiții
le impuse de agrotehnica mo
dernă trebuie să fii harnic, pri
ceput. mereu preocupat să gă
sești noi și noi soluții care să 
ducă la creșterea producțiilor 
de legume. Nu numai specia
liștilor le revine această sar
cină ci tuturor celor ce-și des
fășoară activitatea la grădină. 
Si. spre mîndria noastră, la fer
mele legumicole, tinerii sînt 
din ce în ce mai mult o pre
zentă activă. Nu mai vorbesc 
de perioada de vară, cînd nu
mărul uteciștilor care lucrează 
efectiv în fermele legumicole 
depășește 250".

DUMITRU DUCA

SIBIU:

ECHIPE DE TINERI 
ÎN SPRIJINUL

COOPERATORILOR
Ogoarele județului Sibiu cu

nosc în aceste zile freamătul 
muncii miilor de cooperatori 
care participă la strînsul roa
delor și pregătirea recoltei vii
toare. La Miercurea, Amnas, 
Săcel se lucrează intens la e- 
liberarea terenului, la uscatul 
și transportul furajelor, la îm
prăștiatul îngrășămintelor na
turale. la condiționarea semin
țelor. Asemenea secvențe de 
muncă am întâlnit și la Apoldul 
de Sus. Datorită ploilor căzute 
în ultima vreme, pe agenda de 
lucru a cooperatorilor de aici, a 
apărut o lucrare neprevăzută : 
uscatul paielor. în ziua raidu
lui nostru, executau această o- 
peratie echipa Ecaterinei Pirin- 
ger. Iohana Glatz cu alte 20 
femei lopătau griul în magazie. 
Două „Glorii" zoreau secerișul 
de pe ultimele 5 hectare cu 
ovăz. Echipa lui loan Mod- 
jesch împrăștia îngrășămintele 
naturale iar aceea a lui loan 
Rieger asigura masa verde pen
tru animale. In grădina de le
gume peste 100 de oameni între 
care și foarte multi tineri, cu
legeau roșiile și ardeii.

— Sînt copiii noștri, ne lămu
rește Ion Glatz, elevi la școala 
din sat ori în alte localități, 
care, acum, în timpul vacanței* * 
ne ajută la lucru. Unii la cosit, 
la transportul paielor, alții, fe
tele în special, în grădină.

orgolioșilor săi „armăsari" ti 
țină seama de „semne" și, deci, 
să nu se împiedice de ..iepurii" 
de pe marginile atacului sîelist, 
compromițind o nouă campanie.

Două intilniri pline de inedit 
se dispută la Petroșani și Ora
dea. Disputa din Valea Jiului 
ir.cărcată de ambiții va fi în
dulcită, in mod singur, de Dumi
tra che, care poite aduce prin 
execuții zimbe^ul atit de rar pe 
acest stadion, al tribunei de pe 
Jalisco. Pe plaiurile bihorene, 
intilnindu-se mulți— prea mulți

R.F. Germania, avind, apoi, alte 
38 de selecționări. De trei ori. in 
1966, 1967 și 1971, a cucerit tro
feul de „cel mai bun jucător al 
anului**.

• In primele 9 partide ^le noii 
ediții a diviziei A, care au fost 
urmărite de 137 000 de spectatori, 
s-au marcat 19 goluri, cu trei mai 
puțin decît în etapa similară a 
campionatului precedent. De men
ționat că de la inaugurarea com
petiției, în anul 1909, s-au înscris 
20 810 goluri.

• La fel ca și în sezonul tre
cut, Dinamo a cunoscut un eșec 
în prima etapă, la un scor iden
tic: 1—3 la Cluj-Napoca. cu C.F.R., 
la 17 august 1975, și 1—3 la Timi
șoara, cu Poli, duminică, 22 au
gust 1976.

e In partida de debut, Ia Jiul 
Petroșani, o evoluție remarcabilă 
au avut noii transferați: portarul 
Iosif Cavai (25 ani) și tînărul ata
cant Bucurescu (23 ani), ambii 
proveniți de la Dinamo. Apărind 
excepțional, Cavai a primit nota 
10. fiind cotat ca cel mai bun 
gol-keeper al etapei, iar Bucu
rescu a „semnat" golul victoriei 
formației Jiul, în meciul disputat, 
în deplasare, cu F.C.M. Galați.

• Turneul internațional fe
minin de baschet desfășurat la 
Șanhai, s-a încheiat cu victoria 
selecționatei României. In ulti
mul meci, baschetbalistele ro
mânce au învins cu scorul de 
81—58 formația Mexicului. Alte 
rezultate înregistrate în ultima 
zi a competiției: Japonia—R.P. 
Chineză (A) 85—76; „8 Februa
rie" (R.P.D. Coreeana)—R.P. 
Chineză (B) 83—74.

• La Varșovia au continuat 
întrecerile turneului internațio
nal de rugbi pentru echipe de 
tineret, la care participă și se
lecționata de juniori a orașului 
București. In primul joc susți
nut, ținerii rugbiști români au 
întîlnit reprezentativa orașului 
Moscova, victoria revenind cu 
scorul de 10—6 (10—6) sportivi
lor sovietici. Intr-un alt meci, 
echipa orașului Sofia a între
cut cu scorul de 40—0 (20—0) 
formația orașului Berlin.

• Au luat sfirșit întrecerile 
grupelor preliminare ale com
petiției internaționale de hand

M. BORDA

AMPLE COMPETIȚII 
ÎN SPORTUL DE MASÂ
• Finale pe țară ale „Cupei tineretului"

ALEXANDRIA : Atleții și handbaliștii satelor
Amatorii de sport din Alexan

dria vor avea prilejul să urmă
rească. azi și mîine, finalele 
unei ample competiții de masă, 
la care vor evolua sute de tineri 
atleți și jucători de handbal. Pe 
stadionul „Unirea" din localita
te și la baza sportivă a Liceului 
de construcții se vor desfășura, 
timp de două zile, întrecerile fi
nale pe țară ale „Cupei tinere
tului" la .atletism și handbal re-

BUZĂU : Campionatul
Voinicii satelor se întîlnesc în

tr-o amplă competiție în premie
ră. La Buzău, azi și mîine, au 
loc finalele primei ediții a Cam
pionatului național sătesc de 
lupte greco-romane, care vor

> PLOIEȘTI : Tinerii muncitori își dispută titlurile la 
atletism ți popice

Astăzi și mîine se vor desfășu
ra la Ploiești finalele competiției 
de masă „Cupa tineretului" la 
atletism și popice pentru tinerii 
muncitori din întreprinderi și 
instituții. La finale participă 
peste 400 de sportivi calificați 
din fazele județene și ale muni
cipiului București. In cadrul

• Cupa „Scînteii tineretului" la tenis
Cea de-a 3-a ediție a popularei 

competiții de tenis, „Cupa Scîn
teii tineretului" continuă să po
larizeze atenția iubitorilor spor
tului cu racheta, programînd în 
aceste zile întrecerile din penul
tima etapă — faza județeană — 

■la care evoluează cei mai buni 
concurenți dintre miile de parti
cipant la faza de masă. Astăzi 
și mîine, în mai multe localități 
au loc întrecerile decisive pen
tru desemnarea campionilor pe 
județ la cele șase probe femini
ne și masculine. 10—14 ani, 15— 
19 ani și 20—25*  ani. La baza 
sportivă turistică din orașul Buf
tea își vor disputa întâietatea cîș- 
tigătorii întrecerilor pe centre 
de localități din județul Ilfov, a- 
vînd printre protagoniști pe re

A doua ediție a Balcaniadei de box pentru tineret

ASTĂZI VOR FI CUNOSCUTI CAMPIONII
BRĂILA (prin telefon de la 

trimisul „Scînteii tineretului"). 
Cea de-a doua reuniune semi
finală s-a desfășurat, ca și pri
ma, sub semnul superiorității 
boxerilor români. La categoria 
48 kg, Nicolae Șeitan a furnizat 
o partidă de zile mari în com
pania boxerului Hristo Bonev 
(Bulgaria). Șeitan a atacat dez
lănțuit din primul pină în ulti
mul minut, obținînd victoria la 
puncte, o victorie în care dîr- 
zenia a avut cuvîntul decisiv 
în fata tehnicii, boxerul bulgar 
fiind un adversar bine pregătit 
sub raport tehnic, dar care a 
fost nevoit să plece steagul în 
fața tenacității lui Șeitan. La 
categoria 57 kg, boxerul român 
Georgia Traian a încheiat repe
de „conturile" cu grecul Me- 
nihtas Georgeos: victorie prin 
abandon în repriza 1. O altă 
evoluție care a îneîntat spec
tatorii a fost cea a boxerului 
Alexandru Giurgiu, la categoria 
63.5 kg. Deși adversarul său, 
bulgarul Atanasov Plamen a 
abuzat de tineri repetate și de 

zervate sportivilor din mediul 
rural. La start se vor alinia 
circa 500 de tineri, campioni 
pe județe, fete și băieți, care se 
vor întrece la probele clasice de 
alergări, sărituri și aruncări, iar 
turneul de handbal va reuni cele 
mai bune 8 formații de fete cla
sate pe primele locuri la faza de 
zonă. In program sînt prevăzute 
și demonstrații de judo, box, 
gimnastică și aeromodele.

național sătesc de lupte
reuni un număr mare de concu- 
renți din toate județele țării, 
sportivi ce s-au remarcat cu pri
lejul tradiționalelor întreceri de 
trîntă organizate pentru tinerii 
satelor.

competiției atletice, programată 
pe stadionul ..Petrolul", se vor 
disputa probele de 100 m. 500 m. 
800 m. săritura în lungime și a- 
runcarea greutății (masculin și 
feminin). Concursul de popice se 
va desfășura in sala specială a 
Casei de cultură a sindicatelor 
din Ploiești.

prezentanții asociațiilor sportive 
din Giurgiu. Oltenița. Urziceni. 
comunele Bolintin Vale. Bră- 
nești. Hotarele etc. Baza spor
tivă a Grupului școlar „Unio" 
din Satu Mare va găzdui, astăzi 
și duminică. întrecerile etapei 
județene, reunind mai mulți 
concurenți care au trecut prin 
„sita" întrecerilor preliminare. 
Dispute pasionante vor avea loc 
la Cluj-Napoca. Baia Mare. Ora
dea, Arad, Reșița. Brăila. Buzău 
etc. unde campionii pe județ vor 
fi cunoscuti duminică la amiază, 
întrecerile finale pe municipiul 
București vor incepe astăzi, la 
ora 8, la baza sportivă a Tenis 
Clubului București, și pe tere
nurile de la „Progresul", reu
nind campionii pe sectoare.

obstrucțiuni. Giurgiu a reușit 
totuși să-și plaseze seriile sale 
la plex, serii completate cu 
eficace croșee la figură. Giurgiu, 
prin boxul său viguros, se anun
ță un aspirant la titlul de cam
pion balcanic. In sfirșit. să re
marcăm și comportarea excelen
tă a boxerului Kakar Slobodan, 
care a evoluat în limitele cate
goriei 71 kg in meciul cu bul
garul Konstantin Boico, un ad
versar ambițios și puternic, bo
xerul iugoslav etalînd întreaga 
gamă a procedeelor tehnice 
care fac deliciul acestui sport. 
El a cîștigat prin abandon în 
repriza a 3-a și credem că nu-i 
va scăpa titlul de campion bal
canic.

Astăzi, au loc finalele, în care 
s-au calificat 8 boxeri români. 
Ne exprimăm speranța că ei 
vor lupta, ca și pină acum, cu 
dăruire și dragoste pentru culo
rile țării, adăugind sportului cu 
mănuși noi lauri.

TEODOR POGOCEANU

FOTBAL: SA FACEM ADEVARATE
VISURILE JUNIORILOR

Marea repunere in drepturi a 
acestui campionat este aceea a 
juniorilor. Plini de exuberanță, 
hrăniți de orgolii fără margini, 
ei se simt acum foarte aproape 
de a-și trăi visurile nopților cu 
ochii, jucind in lumina plină și 
adevărată a soarelui, in fața 
unor tribune aproape pline. 
Scoaterea din anonimat este 
prima condiție aducătoare de 
progres a acestei competiții in 
care se pun cele mai îndreptăți
te speranțe și din care, din pă
cate, s-au ivit in ultimul timp 
cele mai puține. Cit de măreață 
devine adolescența acestor jucă
tori — in climatul glodurilor 
personale legate de aspirațiile 
spre marea performanță — a- 
tunci dnd joaca lor capătă din 
toate punctele de vedere carac
ter oficial. Ghete frumoase, tri
couri curate prin colorit, cinste 
și multă dragoste pentru muncă, 
iată imperativele prin care pu
tem educa in bine prestația lor. 
Din păcate, prima etapă a aces
tei readuse competiții a insem- 
nat o imitare, e drept intr-o mă
sură nu prea mare, din partea 
celor mici, a greșelilor celor 
meri. Multe cartonașe și destul 
de puțin interes. Poate că doi 
ani de „dispută pe viață și pe 
moarte a așa-zișilor tineret-

MOZAIC FOTBALISTIC
• Decanul de vfrstâ al jucăto

rilor din primul eșalon este fun
dașul Eugen PojonI, căpitanul 
echipei U.T.A. El numără 34 de 
ani și are la activ 293 de jocuri. 
La polul opus se află mezinul 
primei divizii, atacantul băcăuan 
V. Chitara (transferat la Dinamo) 
de 17 ani. cu 30 de jocuri la se
niori, selecționat în lotul republi
can de tineret. Dintre „cadeții" 
care aspiră la tricoul naționalei 
de tineret mai notăm pe atacan- 
ții: Cămătaru (Univ. Craiova), 
Moga (Jiul), fundașul Uțiu (Re
șița) și mijlocașul An cu ța (F.C. 
Argeș) de 18 ani. Așadar, cei 
cinci jucători n-au depășit, încă, 
vfrsta junioratului.

• Săptămlna aceasta, maestrul 
emerit al sportului Nicolae Do
brin sărbătorește ziua de naștere 
— 29 de ani — și 14 ani de la 
debutul în prima divizie. în care 
a susținut 286 de meciuri, toate 
sub culorile clubului piteștean. 
Amintim că în 1960, la 13 ani, el 
s-a remarcat în formația de ju
niori antrenată de L. Ianovschi. 
După numai doi ani, Dobrin evo
luează în prima echipă, iar în 
1966 — la 19 ani — și-a făcut de
butul în echipa națională, într-un 
meci susținut în deplasare, cu

Azi incepe campionatul, 
național de rugbi

Campionatul 1976—1977, care 
începe astăzi, se va disputa 
după o nouă formulă la care 
vor lua parte 16 divizionare. 
Noul sistem prevede împărțirea 
echipelor in patru grupe valo
rice, cu disputarea a două eta
pe preliminare. în prima eta
pă, care are loc azi și mîine, 
se vor disputa următoarele în
tâlniri: Steaua—Sportul studen
țesc, terenul Steaua, astăzi de 
la ora 17. Duminică, în Capi
tală: Grivița Roșie—Univ. Timi- 
.șoara, terenul din Parcul Copilu
lui, ora 9; Rapid—Rulmentul 
Bîrlad, terenul Giulești, ora 9; 
Gloria—Farul, terenul Gloria, 
ora 10 și în program cuplat, pe 
terenul Olimpia: Olimpia— 
C.S.M. Sibiu, ora 9 și Dinamo— 
Agronomia Cluj-Napoca, ora 
10,30. In țară: Gloria Buzău— 
Politehnica Iași, terenul „23 Au
gust", Rm. Sărat, ora 11 și Mi
nerul Gura Humorului—Știința 
Petroșeni, terenul Minerul, ora 
9. (G. F.). 

rezerve", lipsită totuși de obliga
ții majore, si însemne un lest 
greu de înlăturat din nace'.a atit 
de dorit ascendentă a fotbalului 
nostru.

Capul de afiș at cetei de-a 
doua etape il constituie jocul de 
la Craiova. Se ciocnesc idei, 
deci puține interese, fund vorba 
abia de începutul concurenței. 
Acum, „micul Napoleon”. după 
jocul cu Progresul, va impune

Etapa văzută 
de Cornel Dinu 

MERIDIAN • MERIDIAN

studenți. rezultatul poate fi im- 
premzîbiL in București, jocuri si
gure pentru gazde. Dinamo și 
U.T.A. s-au întrecut întotdeauna 
cu loialitate și astfel spectacolul 
de calitate poate fi pmizibil. 
Cei care au văzut ultimele evo
luții aie Sportului studențesc 
spun că profesorul Angelo Nicu- 
lescu cere acum jucătorilor săi 
multă inspirație in mișcare, ne
absolvind pe nimeni insă de o- 
bligații precise. Ieșenii au o li
nie de mijloc solidă și d:n aceri 
duel se va profila ciștigătoruL 
Joc echilibrat la Bacău, deoare
ce militarii din Tg. Mureș dețin 
arta combinației în deplasare. 
Antrenorul Nicușor va ști să 
ceară, insă, elevilor săi să-l pro
tejeze pe Constantine seu și, deci, 
să ciștige. Progresul și F.C.M. 
Galați nu pot emite pretenții de 
a obține puncte pe teren străin, 
mai ales la Constanța și Reșița 
unde &nt două team-uri necru
țătoare pe teren propriu. La Pi
tești, Dobrin va „croșeta" cu si
guranță, mărind pentru coechi
pieri „ochiurile" din garnitura 
Rapidului. Admirabilii iubitori 
ai tradiției acestei echipe vor a- 
vea iarăși un an plin de încer
cări. Se pare Insă că le place—

• Primul avertisment din noul 
sezon l-a primit fundașul Cod în 
(F.C. Constanța). In etapa I s-au 
acordat 11 cartonașe galbene, din
tre care 3 în partida Rapid—F.C. 
Bihor (Petcu — Rapid, Florescu și 
Kun II, căpitanul echipei oră- 
dene).

• In bună dispoziție de joc se 
arată A.S.A. Tîrgu Mureș și Spor
tul studențesc, care vor participa, 
peste puțin timp, la jocurile din 
noua ediție a „Cupei U.E.F.A.-. 
La 15 septembrie, formația mure- 
șană va susține, pe teren propriu, 
primul meci cu puternica echipă 
iugoslavă Dinamo Zagreb, iar 
Sportul studențesc va întîlni, în 
Capitală, formația Olimpiakos Pi
reu (Grecia). La aceeași dată. 
Steaua va juca, în deplasare, cu 
reputata echipă belgiană F.C. 
Bruges. în „C.C.E.-, în timp ce 
Dinamo urmează să întllneaseâ, la 
București, pe A.C. Milan, în 
„Cupa U.E.F.A.-, iar C.S.U. Galați 
va juca, acasă, cu formația por
tugheză Boavista, pentru „Cupa 
cupelor". Partidele retur sînt pro
gramate la 29 septembrie.

M. LERESCU

bal pentru juniori dotată cu 
„Cupa Prietenia", care se des
fășoară in aceste zile la Cottbus 
(R.D. Germană). Pentru turneul 
final s-au calificat selecționa
tele R.D. Germane, României, 
U.R.S.S. și Poloniei. In turneul 
pentru locurile 5—8 vor evolua 
formațiile Bulgariei, Ceho
slovaciei, Ungariei și Cubei.

• Tenismanul român Ilie 
Nâstase s-a calificat în semifi
nalele turneului internațional de 
la South Orange. In „sferturi", 
Ilie Nâstase l-a întrecut în două 
seturi, cu 7—6, 6—3 pe jucăto
rul indian Vijay Amritraj.

• Aseară, în Sala Floreasca 
s-a disputat a doua întâlnire in
ternațională de baschet dintre 
echipele Steaua și 'Honved Bu
dapesta. Victoria a revenit din 
nou baschetbaliștilor bucureș- 
teni. cu scorul de 90—85 
(48—47). Astăzi de la ora 18, în 
sala Giulești, Honved întâlnește 
pe Rapid.

(Agerpres)

Cu toate măsurile luate 
pentru realizarea fluentă a 
traficului pe drumurile pu
blice in scopul prevenirii 
accidentelor, se produc încă 
accidente, care, unele, sînt 
cu consecințe grave.

Pentru protejarea victi
melor accidentelor de cir
culație și repararea prejudi
ciilor suferite de acestea, 
prin avarierea sau distruge
rea bunurilor ori prin vătă
marea corporală sau decesul 
unor persoane, in tara noas
tră a fost introdusă — încă 
din anul 1972 — asigurarea 
prin efectul legii de răspun
dere civilă auto pentru pa
gubele produse prin acciden
te de autovehicule, deținute 
de către persoanele juridice 
și cele fizice.

In rindurile conducătorilor 
auto există o categorie nu
meroasă pentru care ADAS 
a pus in aplicare o foarte 
utilă și oportună asigurare 
de răspundere civilă auto. 
Este vorba de șoferii înca
drați (în această calitate), ai 
organizațiilor socialiste, in
clusiv de șoferii membri ai 
unităților cooperatiste, care 
îndeplinesc la volan sarci
nile de muncă din aceste 
unități.

Conducătorul auto profe
sionist cunoaște că dacă — 
atunci dnd este la volanul 
unui autovehicul ce aparține 
unității al cărei încadrat este 
— săvirșește un accident și 
aduce astfel cuiva o pagubă, 
persoana păgubită are drep
tul la despăgubiri din partea 
acestuia și a organizației 
socialiste deținătoare a auto
vehiculului cu care s-a pro
dus accidentul. Pentru acea 
unitate. ADAS — In temeiul 
asigurării prin efectul legii 
de răspundere civilă auto — 
plătește despăgubirea per
soanei păgubite, dar unita
tea respectivă este obligată, 
potrivit legii, să recupereze 
integral de la conducătorul 
auto, vinovat de producerea 
acddentului, contravaloarea 
despăgubirii.

Cu siguranță că se cunosc 
o serie de cazuri în care 

<------------
I IMPORTANT

! PENTRU
! PĂRINȚI!
J Timpul zboară, un noH an de 

J învătămînt se apropie. Pentru 
' copiii dv., elevi mari, mici sau 

preșcolari, magazinele șl raioa- 
nele specializate ale COMER- 
TULUI DE STAT vă pun la 
dispoziție un bogat sortiment de 
uniforme școlare î

PENTRU FETE : rochițe pen- 
tru preșcolari ; rochițe din zefir 

i caro (cl. I—IV); șorțulețe din 
i olandină (cl. I—IV); bluze din 
i olandină (cl. I—XII); sarafane 
, din stofă (cl. V—XII); bluze șl 
/ fuste plisate pentru pioniere; 
/ halate de protecție din olan dl- 
’ nă.

PENTRU BĂIEȚI - pantalon! 
scurți din doc (cl. I—VIII); eă- 
măși din zefir caro (cl. I—IV); 
cămăși pentru pionieri ; costu- 
me din stofă (cl. I—XII); pan- 
taloni din stofă (ol. I—XID.

______

unii conducători auto profe
sioniști au de plată, din a- 
ceastă cauză, sume impor
tante. de mii de leî. uneori 
chiar zeci de mii de lei și pe 
care sint obligați să le achi
te. prin rețineri lunare din 
retribuția lor. rețineri ce le

0 măsură 
utilă de 

prevedere 
asigurarea facultativă 
de răspundere civilă 
a conducătorilor auto 

profesioniști
grevează pe mulți ani veni
turile.

Administrația Asigurări
lor, de Stat a găsit o soluție 
pentru rezolvarea acestei 
probleme. La sugestiile ce
lor interesați s-a pus La dis
poziția sutelor de mii de 
conducători auto profesio
niști o asigurare facultativă 
care răspunde acestei nevoi: 
asigurarea facultativă de 
răspundere civilă a conducă
torilor auto angajați în a- 
ceasta calitate, pentru pagu
bele produse prin accidente 
cu autovehiculele aparți” 
nînd organizațiilor socia
liste.

Ca urmare, dacă un con
ducător auto care a încheiat 
o astfel de asigurare, condu
când un autovehicul aparți- 

nînd organizației socialiste 
al cărei încadrat este, a pro
dus din vina sa un accident 
provocînd pagube unei terțe 
persoane, acesta nu va mai 
fi obligat să restituie despă
gubirea pe care ADAS a 
plătit-o terțiului păgubit.

Asigurarea de răspundere 
civilă a conducătorilor auto 
profesioniști se poate în
cheia pe o perioadă de 1 an 
sau de 6 luni.

Costul asigurării*  adică 
prima de asigurare ce se 
plătește de către conducăto
rul auto, este :

a) pentru cei care conduc 
orice fel de autovehicule, cu 
excepția motociclurilor :

— 125 de lei. la asigurări
le încheiate pe o perioadă 
de 1 an ;

— 70 de lei, la asigurările 
încheiate pe o perioadă de 
6 luni ;

b) pentru oei care conduc 
motocicluri (cu și fără ataș) 
cu o capacitate cilindrică 
mai mare de 69 cm3 :

— 28 de lei, la asigurările 
încheiate pe o perioadă de 
1 an. ;

— 16 lei, la asigurările în
cheiate pe o perioadă de 
6 luni.

La asigurările prevăzute 
la lit. a, ce se încheie pe o 
perioadă de un an, primele 
de asigurare pot fi achitate 
și în 2 rate.

Pentru obținerea de relații 
suplimentare și pentru în
cheierea de asigurări, con
ducătorii auto profesioniști 
se pot adresa responsabili
lor cu munca ADAS din 
unitățile socialiste, agenți- 
lor ori inspectorilor de asi
gurare sau. direct, oricărei 
unități ADAS.

Avînd în vedere protecția 
ce se acordă prin această a- 
sigurare. precum și costul 
accesibil al acesteia, o re
comandăm tuturor condu
cătorilor auto profesioniști, 
ca o măsură foarte utilă ce 
trebuie luată pentru timpul 
în care își exercită profesia.

A

A.R.L.U.Sa
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Manifestări consacrate 
sărbătoririi zilei de 23 August
în cadrul manifestărilor con

sacrate aniversării peste ho
tare a zilei de 23 August, Ja 
Ambasada României din Manila 
a fost organizată o reuniune la 
care au participat ministrul de 
externe al Republicii Filipine. 
Carlos Romulo, reprezentanți ai 
unor ministere, șefi ai misiuni
lor diplomatice acreditați la 
Manila, reprezentanți ai unor 
organizații internaționale din 
capitala filipineză. Despre sem
nificația Zilei naționale a 
României, precum și despre 
importanta vizitei președintelui 
Nicolae Ceausescu în Filipine, 
în. aprilie 1975, pentru dezvolta
rea pe multiple planuri a rela
țiilor bilaterale au vorbit mi
nistrul de externe filipinez și 
ambasadorul tării noastre la 
Manila.

La Ambasada tării noastre 
din capitala Mauritaniei — 
Nouakchott — a fost organizată 
o conferință de presă, cu pri

NOI MANIFESTAȚII ANTIAPARTHEID ÎN R.S.1
Poliția regimului rasist sud- 

african a intervenit vineri din 
r.ou cu brutalitate la Soweto —

Lusaka: inaugurarea 
Institutului 

Națiunilor Unite 
pentru Namibia
Cu ocazia zilei Namibiei, 

la 26 august. în capitala 
Zambiei, Lusaka, a fost 
inaugurat Institutul Națiuni
lor Unite pentru Namibia, 
destinat pregătirii de cadre 
administrative în. perspec
tiva proclamării indepen
denței acestui teritoriu a- 
flat sub ocupația ilegală a 
regimului rasist sud-afri- 
can.

în cuvîntarea rostită în 
cadrul ceremoniei inaugura- 
lew președintele țării-gazdâ. 
Kenneth Kaunda. a arătat 
că toate încercările de a ne
gocia eliberarea teritoriului 
sud-vest-african pină la 31 
august a.c. in mod pașnic 
cu regimul de la Pretoria 
au eșuat.. El a denunțat pro
punerile de ..independență3 
ale guvernanților 8ud-afri- 
cani. spunînd că ..Zambia 
respinge cu fermitate aces
te propuneri ca fiind o per
dea de fum pentru ascunde
rea opresiunii sud-africane 
împotriva poporului nami- 
bian44. „Este convingerea 
noastră, a adăugat Kenneth 
Kaunda. că lupta poporului 
namibian va continua să se 
intensifice pină Organizația 
Poporului din Africa de 
Sud-Vest (SWAPO) iși ia 
locul care i se cuvine în Na
mibia ca guvern al poporu
lui namibian3.

Președintele Kaunda a 
condamnat unele țări occi
dentale care deși în mod 
public recunosc caracterul 
ilegal al ocupației sud- 
africane asupra Namibiei, 
continuă să acorde aju
tor in multe domenii gu
vernului de la Pretoria, in- 
curajindu-l astfel in politica 
sa.

A luat apoi cuvintul pre
ședintele SWAPO, Sam Nu- 
joma. care a dat glas hotă- 
rîrii organizației sale de a 
nu recunoaște guvernul ma
rionetă pe care încearcă 
să-1 impună Pretoria și de 
a continua lupta Pină la e- 
libenareâ autentică și defi
nitivă a Namibiei, așa cum 
prevăd rezoluțiile O.N.U.

REUNIUNEA CONSILIULUI 
REVOLUȚIEI DIN PORTUGALIA

Consiliul Revoluției din Por
tugalia l-a numit pe colonelul 
Garcia dos Santos în calitate de 
membru al Consiliului, infor
mează agenția ANOP. El il în
locuiește in acest organism pe 
generalul de brigadă Pires Ve- 
loso, care a optat pentru func
ția de comandant al regiunii 
militare de nord, membrii Con
siliului Revoluției neputind ocu
pa și funcții de conducere in 
cadrul armatei.

Comunicatul dat publicității la 
încheierea reuniunii Consiliului, 
citat, de agenția portugheză, de
nunță „speculațiile unor perso
nalități, grupuri politice și or
gane de informare in legătură 
cu situația din cadrul Forțelor 
Armate* 4. Documentul arată că 
„Forțele Armate și organul său 
de conducere politico-militară, 
angajate in consolidarea victo
riilor revoluției, în deplina de
mocratizare a țării, vor trans
mite în termenele prevăzute 
toate puterile pe care le dețin 
instituțiilor democratice liber 
alese44. 

DEFICIT COMERCIAL RECORD
ÎN S.U.A.

; La sfîrșitul lunii iulie. Statele 
Unite au înregistrat cel mai 
mare deficit comercial lunar 
din ultimii doi ani ~ relevă 
raportul privind comerțul ex
terior publicat la Washington 
de Ministerul american al Co
merțului. Datele precizează că, 
în cursul lunii de referință im
porturile S.U.A. au depășit ex
porturile cu 827.1 milioane do
lari. precedentul record înre- 
gistrindu-se în august 1974, cînd 
deficitul comercial a fost de 
887,8 milioane dolari.

• LA MOSCOVA s-a des fă-, 
țurat un simpozion internațio
nal de biologie, genetică și se
lecție in apicultură, organizat de 
Apimondia, la care au luat par
te oameni de știință și specia
liști in apicultură din 15 țări. .

Paralel cu simpozionul a 
avut loc ședința Consiliului E- 
xecutiv al Apimondiei, care a 
hotărit înființarea, în cursul a- 
cestui an, a unui centru pentru

lejul căreia ambasadorii Româ
niei a relevat semnificația actu
lui de la 23 August 1944 în is
toria poporului român, iar la 
Casa de cultură din Starakbo- 
wice (voievodatul Kielee — 
R.P. Polonă), a avut loc o a- 
dunare festivă consacrată sărbă
torii naționale a Românie:, la 
care ambasadorul României a 
relevat importanța istorică a e- 
venimentelor de la 23 Augur*.  
1944.

De asemenea, la Luanda a 
fost organizată o seară a E- 
mului românesc, ia care au 
participat miniștrii de exzeme. 
informațiilor. sănătății. recre- 
tanti ai conducerii ihP~I_A_ 
funcționari superiori din R_P. 
Angola, precum $i șefi: ur,cr 
misiuni diplomatice aerednaU 
la Luanda. In holul cmeoato- 
grafului ._Avjs~ a fost prezen
tată o expoziție despre RocU-
Tr-a.

unul din așa-zise-e ..crase dor- 
mitort4 dm jurul JohanDesocr- 
gului. unde este «Qiâă să txăiae-> 
că africană — pennm
a imprâs^a pe particwzhi la© 
manifestație antiapartbead- Dn 
surse oficaie ale reztnrufai de 
la Pretoria «-*  asoatat că E3- 
mărul rienmeior. dm rindnl 
populației de cvjoere. farez — 
trate in ulrimeie pasca idle, 
este de 35 de persoane.
trul sud-efrican al poepei a re
cunoscut că smuari? se Aentine 
încordași in Sow-?» » fa al?e 
aglomerări urbane kc-zrce oe 
afriran?. precum, și fapuul că po
liția a arestat. ir. albinele tocă 
luni, peste MO de persoane 
rindul populației de cuIcset. 
din care un mare ~ :râ~ aufcer 
reținute in ’ .rtusea '.ecu pr.- 
vir.d securT-aiea inceeni care 
permite arestarea pe o perioadă 
r.ede*ermfaa:â  a pcsoaaejcc*  
socotire ..suspect e*.

Pe de alîă parte. ags:_> d*  
presă relevă caraderm Trocur i

-
culoare din Jchamesburx — 
prima de asemenea proocru: 
din perioada pos*belîd  — dato
rită căreia a fost 
viața economică a cekd ma. 
mare centru fadus^xi d_a sa
dul Africii. Greva — la care ars. 
participat peste 200 0» d*  mun
citori — a demonstrat. fa ace
lași timp, de per Ser. ta terală a 
economie: sud-africane de arica 
de lucru africană care coruri- 
buie cu peste 70 la sută dm ne
cesarul de forță de rtur.eâ ac
tivă.

SWAPO va cofitmua lupta 
pentru o independentă 

reală a Namibiei
Organiza;-a Poporufa: din 

Africa de Sod-Vest (S-W.A.PO) 
a da: pubKeitătii o oeriararie 
in care rcspfage așa-zisa inde
pendență pe care intenționează 
să o acorde Namibiei regimul 
rasist din Africa de Sud. In do
cumentul difazat in capitala Se
negalului se sfa'iniază câ asa- 
nurnria conferință constituțăo- 
nalâ. orgar.^ată de regimul ra
sist oe la Pretoria la Windhoek, 
urmărește, de fapt. peiTaaner.ti- 
zarra prezentei R-S-A. in Nâ- 
mibia. continuarea exploatării 
bogățiilor ?ubsoiulm samit^ar. 
de mor.opolurițe sud-africane fi 
occidentale.

S.W.A.P.O.. recunoscută de 
Organizația Națiunilor Unite ca 
singurul reprezentant legitim al 
poporului Namibiei, reafirmă eă 
lupta armata împotriva regimu
lui rasist va continua pină la 
eliberarea definitivă a Nami
biei. In același timp, fa decla
rație se menționează d 
S.W.AP.O. este gata să parti
cipe la orice convorbiri si tra
tative privind viitorul Namibiei, 
numai dacă aceste tratative vor 
fi organizate si pa:rona:e de 
Organizația Națiunilor Unite.

• DUP A CUM INFORMEAZĂ 
AGENȚIA REUTER, pe stră
zile orașului Glasgow s-a des
fășurat joi o demonstrație a șo
merilor. Această acțiune reven
dicativă a coincis cu vizita fa 
Glasgow a primului ministru 
James Callaghan.

Agenția citată relevă, tot
odată. că guvernul britanic a fă
cut cunoscut marți că numărul 
șomerilor înregistrați oficial fa 
Marea Brnanie se ridică in pre
zent la 1.5 milioane, ceea ce re
prezintă 6.4 la sută din întreaga 
forță de muncă a țâni-

„Declarația solemni 

comună româno- 

besineză**  difuzată

ca document oficial

al O.N.U.

Vizita delegației 
române de tineret 

in Africa
PRIMIRE LA PREȘEDINTELE 

MATHIEU KEREKOU
În cadrul vizitei pe care o 

întreprinde in mai multe țări 
cm Africa, delegația Uniunii 
Tfaeretului Comunist, Uniu
nii Asociațiilor Studenților 
Corner/ști din România și 
CoonLuiu: Național al Orga- 
rizxzie: Pionierilor, condusă 
de tovarășul Dionisie Balint, 
secretar al C.C. al U.T.C., a 
fort primită de președintele 
Bepabhcii Populare Benin, 
Mathieu Kerekou. Cu acest 
prilej, evocind cu plăcere vi
zi» pe care a efectuat-o în 
Republica Socialistă România, 
pceecintele beninez a rugat 
sâ se transmită tovarășului 
X.eolae Ceausescu un mesaj 
ce pleter.;® și vii mulțumiri 
pentru sprijinul acorda: ce 
România țârii sale, pe toate 
pianunle.

Creșterea
producției
piscicole
în Mexic

Mexicul și-a sporit flota 
de pescuit cu încă 190 de 
ambarcațiuni — a anunțat 
directorul întreprinderii me
xicane de resort, Juan Azu- 
ara. Preeizind că achizițio
narea noilor unități navale 
a necesitat investiții de a- 
proxinutiv 40 milioane do
lari, el a arătat că acestea 
var permite o majorare sub- 
vțantială a cantităților pes
cuite, apreciate la 126 000 to
ne sardele, 90 000 tone anșoa 
si 32 000 tone de alte specii 
de pește. Juan Azuara a 
menționat, de asemenea, că 
întreprinderea pe care o con- 
dnee a realizat, in intervalul 
1*71 —1975 .aproape o dubla
re a producției piscicole, de 
la 2M 000 tone la 451 000 tone.

Brazilia
impulsionarea

economică
a regiunii

„Nordeste"
vastă 
cărei 
1970

Situația din Liban
Luări de poziție cu privire la planul de pace elaborat 

de Liga arabă
Președintele libanez. Sulei

man Frangieh. a cerut ca în
tâlnirea arabă la nivel înalt 
peinru examinarea situației din 
tara sa să se țină in Liban, a 
anunțat reprezentantul Ligii 
arabe. Sabri El Kholi. Kholl 
s-a declarat in favoarea pro
punerii președintelui Libanu
lui. relatează agenția France 
Presse.

Pe de altă parte, adaugă a- 
ceeași agenție, Camille Cha- 
moun și Pierre GemayeL, liderii 
Partidului Național Liberal și 
Partidului Falangelor Libaneze, 
s-au intilnit joi pentru a sta
bili o atitudine comună pri
vind planul de pace elaborat 
de emisarii din Liban ai Ligii 
arabe.

Potrivit unor surse apropiate 
de reprezentantul Ligii arabe, 
acest plan, elaborat împreună 
cu generalul Mohammad Al 
Ghoneim. comandantul forțelor 
arabe detașate in Liban, âr ur
ma sâ fie realizat in trei luni. 
El prevede in special încetarea 
luptelor, urmată de o retragere

JAPONIA - Manifestație recentă Io Tokio, pentru elucidarea 
afacerii Lockheed

general) la aproximativ 28 
milioane de locuitori. Răma
să o imensă arie săracă, în 
pofida eforturilor întreprin
se de guvern pentru impul
sionarea activităților econo
mice din acest perimetru, el 
constituie și astăzi una din
tre problemele majore ce ră- 
mîn de rezolvat. Un mediu 
natural greșit administrat 
multă vreme, o agricultură 
puțin productivă, o industrie 
slabă și lacunară, o infra
structură insuficientă — iată 
citeva aspecte ce conturează 
tabloul unui nivel de viată 
destul de scăzut, îndeosebi 
în raport cu cel din zonei? 
industrializate din sud si 
sud-est.

Principala problemă este 
legată de stabilirea, incă din 
secolele al XVI-lea si al 
XVU-lea, a unui specific e- 
conomic bazat pe cultivarea 
trestiei de zahăr, ceea ce a 
determinat cristalizarea unei 
structuri sociaie puțin încli
nate spre operarea reconver- 
siunilor economice dorite, 
încet-incet, „Nordeste“ s-a 
îndepărtat de celelalte re
giuni braziliene și mai eu 
seamă de „Sudeste44, care cu
noaște febra industrială a se
colului XX. S-au adăugat 
apoi, diverse dificultăți de 
ordin climatic, de exemplu, 
puternica secetă din 1958.

In vederea impulsionării 
ascensiunii economice a vas
telor zone nordice a fost 
creată Supraintendenta pen
tru dezvoltarea regiunii 
„Nordeste". agenție guver
namentală responsabilă cu 
întocmirea și aplicarea pla
nurilor regionale de dezvol
tare. Principalele elemente 
urmărite în procesul de im
pulsionare a economiei au 
fost : ameliorarea echipa
mentului și industrializarea 
în ritm intens. In primul 
caz. au fost obținute succese 
remarcabile în construirea 

treptată a grupărilor înarmate 
ale diferitelor părți de pe po
zițiile ocupate în prezent.

După cum anunța postul de 
radio „Vocea Libanului44 con
trolat de Partidul Falangelor 
Libaneze, planul Ligii arabe 
cere aplicarea strictă a acordu
rilor privind prezenta palesti
niană în Liban.

Un purtător de cuvînt al Li
gii arabe a declarat că zece 
țări arabe au anunțat în mod 
oficial că sint gata să participe 
la reuniunea arabă la nivel 
înalt menită să pună capăt răz
boiului din. Liban. Acestea sint: 
Bahrein. Iordania. Liban, Ma
roc, Mauritania. Kuweit, Siria, 
Sudan, Tunisia, Republica Araba 
Yemen. Alte patru țări — Egipt, 
Arabia Saudită. Qatar și Emi
ratele Arabe Unite — precum și 
Organizația pentru Eliberarea 
Palestinei au aprobat apelul 
pentru convocarea reuniunii la 
nivel înalt, dar nu au notificat 
această aorobare in mod oficial 
Ligii arabe.

de drumuri și căi de acces ; 
in ceea ce privește al doilea 
obiectiv stabilit, atenția au- 
torităiilor s-a îndreptat spre 
edificarea de unităti indus
triale în diverse zone, cura 
ar fi în jurul orașelor Recife 
și Salvador. în ulținții ani. 
în preocuparea forurilor de 
resort , a intrat, pe lingă asi
gurarea unei înalte tehnolo
gii industriale, dezvoltarea 
agriculturii și a ramurilor 
agroalimentare. în contextul 
redefinirilor operate pe pla
nul politicii braziliene de ad
ministrare teritorială, accen
tul principal privind „Nor
deste44 se pune pe integrarea 
dezvoltării acestei regiuni in 
perspectiva largă a dezvol
tării naționale, consolidarea 
ajutorului acordat agricultu
rii, concentrarea eforturilor 
în ramurile capabile să 
gure numeroase locuri 
muncă pentru populație.

asi
de

Sporește
potențialul

hidroenergetic al
Coastei de Fildeș

La Taabo, localitate situa
tă pe fluviul Band ama, se 
construiește una din cele 
mai importante uzine hidro
electrice a Coastei de Fildeș, 
care va produce înccpînd cu 
anul 1979. Puterea instalată a 
acestei uzine este de 210 
mW, cuprinzind trei grupuri 
de turbine. Alte două uzine 
termo-electrice. fiecare de 
cite 75 mW, se construiesc la 
Vridi, lingă Abidjan, urmind 
să mărească, de asemenea, 
potențialul energetic al țării.

Componența noului guvern francez
Vineri s-a anunțat Ia Paris 

componența noului guvern fran
cez, aprobată de președintele 
Valery Giscard d’Estaing, la 
propunerea primului ministru. 
Raymond Barre.

Noul cabinet este alcătuit din 
18 miniștri și 18 secretari de 
stat, primul ministru cumulînd 
si postul de ministru al econo
miei și finanțelor. în principalele 
funcții ministeriale au fost nu
miți : Olivier Guichard (U.D.R.), 
ministru de stat, ministru al 
justiției. Michel Poniatowski 
(Republican-independent), mi
nistru de stat, ministru de in
terne, Jean Lecanuet (Centrul 
democratic și social), ministru 
de stat, ministru al planului și 
al amenajării teritoriului. Louis 
de Guiringaud (majoritatea pre
zidențială), ministru al afaceri
lor externe, Yvon Bourges, mi
nistru al apărării (U.D.R.), 
Christian Bonnet (Republican
independent), ministru al agri
culturii.

în noua echipă guvernamenta
lă, cinci miniștri aparțin Uniunii 
Democraților pentru Republică 
(U.D.R.), patru — republicanilor 
independenți, iar trei sint ra
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• PRIMUL MINISTRU AL 
TURCIEI, Suleyman Demirel, a 
declarat, vineri, la Ankara, că 
țara sa se pronunță in favoarea 
negocierilor de orite fel cu Gre
cia în vederea soluționării dife
rendului în legătură cu Marea 
Egee. Premierul Turciei a sub
liniat necesitatea pregătirii cu 
atenție a tratativelor, în vederea 
asigurării succesului lor.

Referindu-se la recenta rezo
luție a Consiliului de Securitate, 
Suleyman Demirel a arătat câ 
esența acesteia este recomanda
rea ca Turcia și Grecia să-și re
zolve problemele în mod pașnic. 
El a precizat că negocierile din
tre cele două țări vor avea Ioc, 
conform uzanței, la diferite ni
vele.
DESEMNAREA CANDIDATILOR 
PENTRU APROPIATELE ALEGERI

PARLAMENTARE DIN CIPRU
La Nicosia au fost comunicate 

oficial listele candidaților pen
tru alegerile parlamentare de la 
5 septembrie. Potrivit acestora, 
cele 35 de mandate ale Camerei 
Reprezentanților vor fi dispu
tate de 70 de candidați ai parti
delor politice și 11 candidați in
dependenți, între care și actua
lul președinte al Parlamentului 
cipriot, Tassos Papadopoulos.

în campania pentru alegeri 
participă patru formații politi
ce : „Adunarea Democratică44 în 
frunte cu Glafkos derides, care 
a prezentat 34 de candidați ; 
„Gruparea Democratică44, con
dusă de Spyros Kyprianou, cu 
21 de candidați ; Partidul Pro
gresist al Oamenilor Muncii din 
Cipru — A.K.E.L., cu 9 candi
dați, și Partidul Socialist — 
E.D.E.K., cu 6 candidați.

• DUPĂ CUM ANUNȚA 
AGENȚIA V.N.A., postul de ra
dio din orașul Ho Și Min va 
fuziona, la 1 septembrie, cu pos
tul de radio „Vocea Vietnamu
lui44 constituind în acest fel pos
tul central de radiodifuziune al 
Vietnamului reunificat, care va 
avea o rețea locală în diferite 
orașe și provincii.

• ÎN CRIMEEA a avut loc o 
înțilnire între L. I. Brejnev, se
cretar general al C.C. al P.C.U.S., 
și Janos Kadar, prim-secretar 
al C.C. al P.M.S.U., care se află 
în U.R.S.S. la odihnă. Cu acest 
prilej a avut loc o convirbire 
referitoare la relațiile dintre 
Uniunea Sovietică și R. P. Un
gară. Părțile au manifestat sa
tisfacție față, de dezvoltarea mul
tilaterală a colaborării dintre 
cele două partide și țâri. Au 
fost abordate, de asemenea, 
probleme ale situației interna
ționale actuale. 

dicali. Ceilalți miniștri aparțin 
majorității prezidențiale și unor 
grupări centriste, iar trei sint 
prezentați sub formula „fără 
etichetă44. în acest sens, șeful gu
vernului a declarat că diferitele 
formațiuni politice ale majorită
ții sint reprezentate în noul ca
binet conform dorinței președin
telui republicii.

Prima reuniune a noului gu
vern francez va avea loc sîmbă- 
tă dimineața.

APEL ÎMPOTRIVA 
CRIMINALITĂȚII

Primarul orașului Detroit, 
Coleman Young, a lansat un 
apel televizat pentru comba
terea crimei organizate. 
Young a cerut din partea au
torităților statale sprijin 
pentru sporirea efectivelor 
de poliție, ca și a cadrelor 
juridice, copleșite în prezent 
de delincventa juvenilă. Re
cent, municipalitatea a im
pus restricții de circulație 
pentru tineri, ca măsură de 
combatere a criminalității în 
rindurile acestora.

• 3 EXPEDIȚII PENTRU PEȘTERA „KILSI*.  Un grup de 
speologi din Kiev și Tomsk au reușit să pătrundă în' peștera 
„Kilsi44 din munții Zeravșan (Asia centrală sovietică) pină la 
adîncimea de 1 030 metri. Peștera a fost descoperită în urmă 
cu patru ani. După cum a stabilit prima expediție, grota 
este aproape verticală, are cascade, coridoare și puțuri de 
legătură de o rară frumusețe. Cea d,e-a doua expediție care 
a explorat peștera și care a fost înzestrată cu echipament spe
cial și mijloace de comunicații, a ajuns la cota de 720 me
tri. Următoarea expediție — cea de-a treia — â-a pregătit pen
tru coborîre aproape un an. Din ea au făcut parte 32 de 
persoane, specialiști și speologi amatori • OFENSIVA ATLAN
TICULUI. Specialiștii au constatat că de mai mulți ani apele 
Oceanului Atlantic se află în ofensivă continuă împotriva coas
tei senegaleze,. în dreptul orașului Dakar. Digurile din roci 
dure și din beton nu sînt în stare să stăvilească ofensiva 
apei, care înghite anual zeci de centimetri de plajă. Cel mai 
mult au de suferit satele de pescari situate în zona respec
tivă a litoralului. Unele din ele au fost înghițite de valuri, 
iar altele sînt nevoite să se mute tot mâi departe de țărm 
• ACUZARE. Juriul unei curți federale americane l-a găsit 
vinovat pe organizatorul rețelei de traficant! cunoscută sub 
numele de „filiera franceza", Antonio Floyes, acuzat de a fi 
introdus în Statele Unite în anii 1970—1971, o cantitate de 
270 kg heroină. Valoarea drogului pe piața clandestină ame
ricană este de 65 milioane dolari. In cursul procesului s-a dez
văluit <că Flores a achiziționat heroina contra sumei de 2 mi
lioane dolari. Pronunțarea sentinței a fost fixată pentru 7 oc
tombrie. Antonio Flores este pasibil de o pedeapsă maximă 
de 20 ani închisoare și 25 000 dolari amendă • MALADIA MIS
TERIOASA care a cauzat moartea mai multor participant! Ia 
o convenție desfășurată luna trecută la philadelphia a făcut 
alte două victime, totalul acestora ridieîndu-se la 28. După 
cercetări intense, pentru care au fost mobilizate numeroase 
cadre medicale, s-a ajuns la concluzia că la originea bolii s-a 
aflat o substanță tdxlcă. Ultimele investigații au dus la des- 
cogerirea în- organismul unora din persoanele decedate a unul 
gaz letal, denumit carbonyl de nichel.

Continuitatea procesului 
revoluționar in Peru 
Intr-un discurs pronunțat la 

Arequipa, președintele Perului, 
generalul Francisco Morales 
Bermudez, a arătat că progra
mul guvernamental de transfor
mări social-politice și economi
ce va continua să fie transpus 
în practică, evidențiind în ace
lași timp, necesitatea găsirii 
unor soluții originale, mai apro
piate de realitatea peruană. Gu
vernul — a arătat el — trebuie 
să rezolve contradicțiile carea^ 
apărut, în diverse etape de dez
voltare a țării, între tezele teo
retice și condițiile concrete ale 
realității. Au fost luate măsuri 
foarte bune — a spus el —, dar, 
fără îndoială, au existat și mă
suri care au fost criticate de 
anumite sectoare — măsuri 
care trebuie să fie corectate 
pentru a se crea condiții adec
vate desfășurării procesului de 
transformări inițiat în Peru.

In acest context, președintele 
Francisco Morales Bermudez a 
anunțat că, pe plan economic, 
va fi elaborat, cu acordul dife
ritelor sectoare din producție, 
un complex de măsuri, vizînd, 
între altele, reducerea importu
rilor și crearea de produse au
tohtone competitive pe piața 
mondială.

formarea cadrelor de apicultori 
necesare țărilor in curs de dez
voltare din Africa, cu sediul la 
Brazzaville. Organizarea aces
tui centru va avea loc. cu con
cursul Institutului internațional 
de tehnologie și' economie api
colă de la București.

• LA 27 AUGUST, în capita
la Suediei, s-a deschis cea de-a 
34-a ediție a Tîrgului interna
țional de bunuri de consum, la 
care participă expozanți din 
peste 20 de țări. Țara noastră 
este prezentă cu un stand în 
care sint expuse produse agro
alimentare exportate de între
prinderile de comerț exterior 
„Prodexport44, „Fructexport" și 
„Vinexpprt".
IN SFIRȘIT, PLOAIE LA LONDRA

După șase săptămâni de secetă, 
la Londra a plouat ușor, vineri, 
spre marea satisfacție a locuito
rilor capitalei Angliei. Seceta 
persistă insă in sudul Țării Ga
lilor. în această zonă, apa este 
distribuită .nurnai 8 ore pe Zi.
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SÎMBATA, 28 AUGUST

PROGRAMUL I

10,00 — O viață pentru o idee- 
Alecu Constantinescu (1872—1H9) 
militant socialist și comunist ro
mân. 10,30 Telecinemateca. 12.00 
Din nou despre preferințele d-. 
muzicale... 12,45 Cercetări în ts - 
ga. Producție a studiourilor ele te
leviziune din Moscova. 13.05 Te
lex. 13,10 Bucuroși de oaspeți. In 
pas cu timpul — spectacol m_- 
zical-literar-coregrafic realizat se 
artiști amatori din județul Hune
doara. 13,45 Ferestre deschise spre 
lume: „Copii fără copilărie".
14,40 Un disc pe 625 de linii. 15-W 
Virstele peliculei. Ediție specială. 
Continuarea serialului de cultură 
cinematografică „Istoria unei ca
podopere. 16,00 „Trofeul Tomis- 
la volei masculin : România—Spa
nia. Transmisiune directă de Ia 
Constanța. 17,30 Caleidoscop cul
tural-artistic. 17,50 Club T. La 
trecutu-ți mare, mare viitor. 18.4a 
Liberi azi trăim — emisiune mu- 
zical-literară. 19.05 Eroi îndrăgiți 
de copii: ,.Heidi“. 19.30 Telejur
nal. 20.00 Teleenciclopedia. 20.45 
Publicitate. 20.50 Film serial „Can- 
non“. 21.40 24 de ore: Sport. 22.00 
Spectacol internațional de varie

tăți prezwitat pe scena Teatrului 
Friedr-.chs^dtpalast dm kD.G.

DUMINICA, 3 AUGUST

PROGRAMUL I

ST» Deschiderea programului- 
Avanpremiera zJei. 8.49 Tot ina- 
inte ! 9JS serial penau co-
p ; Blir.dui Ben. li.e» Viața satu
lui. 1105 ..Trofeul Tomis" la vo
ie; masculin : România—Po’oma 
— transmisiune directă de la 
Constanța. 12J» De strajă patriei. 
1XW Telex. 1X45 Album cumi- 
mcal 13J» Fotbal : F.C. Bihor— 
PolixeiaQica Timișoara — Campio
natul na ponei — divizia A. Trans- 
misiune directă de la Oradea. 
lâJO PUm serial : Dm tainele mă
rilor. Episodul 8 : Balenele cenu
șii. 17.40 Drum de glorii — em:- 
siune-concurs pentru tineret de
dicată aniversării a 100 de ani de 
la cucerirea Independenței de stat 
a României. 19.00 Micul ecran 
pentru cei mici. 19.30 Telejur
nal. Săptâmina politică interna
țională in imagini. 20,00 Baladă 
pentru acest pămint. Războieni — 
1476. 20.20 Film artistic : LA
LEAUA NEAGRĂ. Coproducție 
francc-italianâ. Premieră TV. 
22,10 24 de ore. Sport.

PROGRAMUL H

lt.15—M.45 Matineu simfonic. 
».« Eroi indrâgiți de copii. 20,25 
Ora melomanului — seară de mu
ncă de cameră românească. 21.20 
Studioul de poezie. 21.40 Film se
rial: „Cannon*  (reluare).

LUNI, 3» AUGUST

PROGRAMUL I

16JW Teleșcoală. 16.30 Emisiune 
in kmba maghiară. 19.00 Teleglob. 
Itinerar ghar.ez. 19,20 1001 de seri. 
19.39 Telejurnal. 20,00 Cel mai 
bun continuă.20.50 Să trăim în 
chip comunist. Totul pentru oa
meni. 21.15 Publicitate. 21,20 P^)- 
raan-foileton : Țăranii. Episodul 
8 : Gospodina. 22.10 24 de ore.

PROGRAMUL II

17.0» Telex. 17.05 Film artistic. 
Curajul poporului. Producție a 
studiourilor cinematografice din 
Bolivia. Premieră pe țară. 18,35 
Din nou despre preferințele dv. 
muzicale... 19,20 1001 de seri. 19.30 
Telejurnal. 20.00 Film serial 
pentru copii : Blîndul Ben (relua
re) . 20,25 Viața economică a Ca

pitalei. 20,45 Telerama. Tablouri 
dintr-o expoziție. 21,15 Telex. 21,20 
Poezia la ea acasă — reportaj de 
la Festivalul de poezie „Laudă 
partidului și României socialiste44. 
21,50 Spre noi înfăptuiri — cînte- 
ce . de cameră.

din agricultură. 18,40 Telecronică 
pentru pionieri. 18,55 Univers ști
ințific. 19,20 1001 de seri. 19,30
Telejurnal. 20.00 Reflector. 20.20 
Publicitate. 20,25 Seară de teatru. 
Tragedia regelui Richard al II-lea 
de W. Shakespeare — spectacol

28 AUGUST

A

D
3 SEPTEMBRIE 1976

MARȚI, 31 AUGUST

PROGRAMUL I

9,00 Teleșcoală. 10,00 Film artis
tic. Actorul și sălbaticii (reluare). 
12,30 Telex. 16,00 „Trofeul Tomis“ 
la volei masculin: România—Bul
garia — transmisiune directă 
de la Constanța. 17,30 Mari 
compozitori, mari interpreți. 18,00 
Tragerea de amortizare ADAS. 
18,10 Lecții TV pentru lucrătorii

T.

realizat de televiziunea engleză în 
colaborare cu „Prospect Theatre 
Company44. 22,10 24 de ore.

PROGRAMUL II

20,00 Film serial : Olga Serghe- 
evna. Ultimul episod. 21,30 Telex. 
21,35 București, km 0... reportaj 
despre valorificarea zonei de la 
Curtea Veche. 21,55 Muzica dece
niului opt.

MIERCURI, 1 SEPTEMBRIE 
PROGRAMUL I
9,00 Teleșcoală. 10,00 inscripții 

pe celuloid. 10,30 Țara mea, pă
mint cu flori — concert de:'muzi-,j 
că populară. 11,00’ București-, km • 
0... 11,20 Telerama. 11,50 Telex. ' 
14,09 Fotbal: Dinamo—Steaua !
— campionatul național — divizia , 
A. Transmisiune directă de, la sta-r 
dionul Dinamo. 15,50 Muzică u- 
șoară. 16,00 Album științific : Fo- - 
cui și. apa. 16,30 Curs de limbă 
rusă. 17,00 Telex. 17,05 Bijuterii 
muzidale. Din vremea vechilor 
maeștri. 17,35 Enciclopedie pentru : 
tineret. 18,00 Săptămîna muzicală. :• 
18,20 Finala „Trofeului Tomis“ la 
volei masculin. Transmisiune di- , 
rectă de la Constanța. 19.20 • 1001 ! 
de seri. ■ 19,30 Telejurnal. 20,00 t 
Revista economică TV. Sinteze. 
20.25 Telecinemateca. Ciclul .„Un 
mare cineast**  Masaki. Kobayașhi. 
„Harakiri**  — o producție a stu
diourilor japoneze. Film distins 
cu premiul special al juriului la . 
Festivalul internațional al filmu- ■ 
lui de la Cannes—1973. 22,20 24
de ore.

PROGRAMUL II
20,00 Flacăra vie a științei. 20.30 

Treptele afirmării. Tineri inter

preți în colocviu. 21,00 Telex. 21,05 
;„Un timp; înalt, prezentul44 — 
fpoeme în lectura autorilor. 21,25 
/Roman-foilpton : Țăranii (reluare).

JOI, 2 SEPTEMBRIE

PROGRAMUL I

16,00 Matineu de vacanță.' Prie
tenii ursulețului Ypgi. 16,30 Curs 
de limbă germană. 17,00 Telex. 
17,05 Pentru timpul dv. liber, vă 
recomandăm... 17.20 La volan — 
emisiune pentru conducătorii 
auto. 17,30 Contrapunct. Mu
zica — un dialog cu conștiința 
omului contemporan. 18.05 Imagini 
din Republica Socialistă Vietnam. 
18,25 Cabinet juridic. 18,45 Ateneu 
popular TV. 19.20 1001 de seri. 19.30 
Telejurnal. 20,00 Documentar 
TV. De la Noviodunum la Ibida. 
20,20 Ecran TV ’76. 21.05 Cadran 
mondial. 21.30 Meridiane culturale. 
22,10 24 de ore.

PROGRAMUL II

20,00 Concert al Orchestrei sim
fonice și Orchestrei de studio ale 
Radioteleviziunii. Telex. Desene 
animate.

VINERI, 3 SEPTEMBRIE

PROGRAMUL I

16.00 Teleșcoală. 18,30' Curs de 
limbă engleză. 17,00 Emisiune în 
limba germană. 18,45 — Tragerea 
loto. 18.55 Din lumea. plantelor si 
animalelor. 19.20 1001 de seri.' 19,30 
Telejurnal. 20.00 Reflector. 20,20 
Publicitate. 20,25 Mai aveți o 
întrebare ? Patentele naturii (par
tea a n-a). 21.00 Bucuroși de oas
peți la Tirgu Jiu — spectacol or
ganizat de Radiotelevizjunea ro
mână și Comitetul județean de 
cultură și educație socialistă 
Gorj. 22,10 24 de ore.

PROGRAMUL II

17.00 Telex. 17,05 Univers știin
țific. Cincinalul revoluției tehnico- 
ștunțifice. 17,30 Șah mat în... 15 
minute. 17,45 Drumuri pe cinci 
continente. Noi orizonturi pentru 
iubitorii filmului documentar. 18,35 
Soliști de muzică populară. 13,50 
Pagini -de umor : Ce vrăji a mai 
făcut nevasta mea. 19,15 Publi
citate. 19.20 1001 de seri. 19,30
Telejurnal. 20,00 Seară de opere
tă. „Văduva veselă44 de Franz 
Lehar (partea I). 21,20 Telex. 21,25 
Vîrstele peliculei (reluare).
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