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173000 tone fontă 
peste plan

Furnaliștii marilor combinate 
talurgice au ridicat la 173 000 
producția suplimentară de fontă 
lizată de la începutul anului.

Cele mai însemnate succese le-au 
obținut lucrătorii Combinatului side
rurgic din Galați. Ei au înscris în 
grafice un plus de producție de circa 
71 000 tone fontă. Această remar
cabilă realizare este rezultatul apli
cării unui program complex de mă
suri tehnico-organizatorice. care a 
permis utilizarea cu randament spo
rit a agregatelor, intensificarea pro
ceselor de topire a minereului și eco
nomisirea unei cantități de cocs echi
valentă cu necesarul pentru produ
cerea a aproape 4 000 tone fontă. De 
asemenea, furnaliștii combinatului 
din Hunedoara au elaborat, peste 
prevederile planului la zi, mai mult 
de 68 000 tone fontă, ' '
suplimentară realizată Ia furnalele 
Reșiței a ajuns la 
tone. (Agerpres).

electrotehnice și articole gospodă
rești de folosință îndelungată în va
loare de peste 744 milioane lei. Cu 
frumoase realizări se înscriu colecti
vele de la „Electronica“-București, 
întreprinderea de frigidere-Găești, 
„Electromureș“-Tg. Mureș, „23 Au
gust" din Satu-Mare și „Electroargeș 
din Pitești. Populația beneficiază 
astfel de cantități suplimentare de 
radioreceptoare și televizoare, frigi
dere cu compresor, aspiratoare, echi
pament casnic electric ș.a. (Ager
pres).

iar producția
aproape 25 000

ÎN R.S.F. IUGOSLAVIA

La parametrii 
proiectați

Dată în funcțiune cu întreaga ca
pacitate, instalația pentru fabricarea 
antidăunătorilor de tip carbetox de 
la întreprinderea chimică „Sinteza" 
din Oradea, echipată cu utilaj mo
dern de înaltă tehnicitate, avînd la 
bază tehnologia realizată de Institu
tul de cercetări chimice București, a 
atins parametrii proiectați. Zilele 
trecute, primele cantități de antidău- 
nători de acest tip au fost livrate 
agriculturii. (Dumitru Gâtă).

Sporește 
zestrea locativă

între- 
an al 

din

Continuind intîlnirile rodnice, tradiționale, noul dialog dintre
tovarășii Nicolae 

ilustrează evoluția continuu 
in interesul ambelor

Ceaușescu și Iosip Broz Tito 
ascendentă a relațiilor romano-iugoslave 
popoare, al socialismului și păcii

PRIMIREr CĂLDUROASĂ
PRIETENEASCĂ

Miercuri a început vizita oficială 
de prietenie în R.S.F. Iugoslavia a to
varășului Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, la invitația tovarășului 
Iosip Broz Tito, președintele Repu
blicii Socialiste Federative Iugosla
via, președintele Uniunii Comuniști
lor din Iugoslavia, și a tovarășei 
Iovanka Broz — vizită ce constituie 
un eveniment de cea mai mare în
semnătate politică în dezvoltarea re
lațiilor pe multiple planuri între cele 
două țări și popoare.

Sentimentele de stimă și respect ce 
unesc popoarele noastre și-au găsit o 
vibrantă expresie în primirea entu
ziastă rezervată înalților oaspeți.

Festivitatea sosirii solilor poporu
lui român pe pămintul Iugoslaviei 
socialiste a avut loc pe aeroportul 
„Brnik" din Liubliana, capitala Re
publicii Socialiste Slovenia. Clădirea 
aeroportului este împodobită sărbă
torește. Sint arborate drapelele de 
stat ale României și Iugoslaviei. Pe 
frontispiciu este înscrisă calda urare 
„Bine ați venit, dragă tovarășe 
Nicolae Ceaușescu !“.

La ora 11. aeronava prezidențială 
românească aterizează.

La coborîrea din avion, președin
tele Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu sînt salutați cu deo
sebită căldură și prietenie de pre
ședintele Iosip Broz Tito și tovarășa 
Iovanka Broz.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășul Iosip Broz Tito își string în
delung mîinile, se 
exprimă satisfacția 
nouă întilnire.

La rindul lor,

îmbrățișează. își 
pentru această
tovarășa Elena 

Ceaușescu și tovarășa Iovanka Broz 
se îmbrățișează cu căldură.

în semn de salut se trag 21 salve 
da artilerie.

Un grup de pionieri oferă buchete 
de flori tovarășului Nicolae Ceaușescu 
(i tovarășei Elena Ceaușescu.

Președintele R.S.F. Iugoslavia pre
zintă șefului statului român și tova
rășei Elena Ceaușescu persoanele 
oficiale venite în intîmpinare : Vi
doie Jarkovici, vicepreședintele Pre
zidiului R.S.F. Iugoslavia, Kiro Gli
gorov, președintele Adunării R.S.F. 
Iugoslavia, Stane Dolanț, secretar al 
Comitetului Executiv al Prezidiului 
Comitetului Central al Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia, Gemal 
Biedici. președintele Consiliului Exe
cutiv Federal. Serghei Kraigher. pre
ședintele Prezidiului Republicii So
cialiste Slovenia. Frânte Popit, pre
ședintele Comitetului Central al 
Uniunii Comuniștilor din Slovenia, 
Milos Minici. vicepreședinte al Con
siliului Executiv Federal, secretar 
federal pentru afaceri externe, 
Aleksandar Grlicikov, secretar în Co
mitetul Executiv al Prezidiului C.C. 
al U.C.I., Andrei Marint. președin
tele Consiliului Executiv al Adună
rii R. S. Slovenia. Milorad Birovliev, 
membru în Consiliul Executiv Fede
ral. președintele părții iugoslave în 
Comisia mixtă româno-iugoslavă de 
colaborare economică, Roman Al
breht. membru al Prezidiului C.C. al 
Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, 
Miloș Șumonia. adjunct al secreta
rului federal pentru apărarea națio
nală. Mirko Milutinovici. șeful Ca
binetului președintelui Iugoslaviei. 
Tovarășii din conducerea partidului 
și statului au venit împreună cu 
soțiile.

împreună cu președintele Nicolae 
Ceaușescu au sosit tovarășii Manea 
Mănescu. membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., prim- 
ministru al guvernului. Ștefan Voi
tec. membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.. vicepre
ședinte al Consiliului de Stat. Gheor
ghe Oprea, membru 
Politic Executiv al 
viceprim-ministru al 
fan Andrei, membru

începerea convorbirilor oficiale

al Comitetului 
C.C. al P.C.R., 

guvernului. Ște- 
supleant al Co-

(Continuare in pag. a IlI-a)

Miercuri după-amiază, la Palatul 
Brdo de lingă Kranj, în Slovenia, au 
început convorbirile oficiale intre 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, și tovarășul Iosip 
Broz Tito, președintele Republicii So
cialiste Federative Iugoslavia, 
ședințele Uniunii Comuniștilor 
Iugoslavia.

La convorbiri participă :
Din partea română tovarășii Manea 

Mănescu, membru al Comitetului Po-

pre- 
din

DINEU In onoarea
TOVARĂȘULUI NICOLAE 
Șl A TOVARĂȘEI ELENA

CEAUȘESCU 
CEAUȘESCU

litic Executiv al C.C. al P.C.R., prim- 
ministru al guvernului, Ștefan Voitec, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., vicepreședin
te al Consiliului de Stat, Gheorghe 
Oprea, membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., vi
ceprim-ministru al guvernului. Ște
fan Andrei, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R.. Aurel Duma, secre
tar al C.C; al P.C.R.. George Maco
vescu. membru al C.C. al P.C.R.. mi
nistrul afacerilor externe, Vasile 
Pungan, membru al C.C. al P.C.R., 
consilier al președintelui republicii, 
Constantin Mitea. membru al C.C. al 
P.C.R., consilier al președintelui re
publicii. Virgil Cazacu. membru al 
C.C. al P.C.R.. ambasadorul Româ
niei la Belgrad, Vasile Șandru, ad-

aljunct de șef de secție la C.C. 
P.C.R., Constantin Oancea, adjunct 
al ministrului afacerilor externe. Ion 
Ciubotaru, director în M.A.E.

Din partea iugoslavă : Vidoie Jar
kovici, membru in Prezidiul C.C. al 
U.C.I.. vicepreședintele Prezidiului 
R.S.F. Iugoslavia, Stane Dolanț, se
cretar al Comitetului Executiv 
Prezidiului Comitetului Central 
Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, 
Gemal Biedici. membru în Prezidiul 
C.C. al U.C.I.. președintele Consiliu
lui Executiv Federal, Miloș Minici, 
membru în Prezidiul C.C. al U.C.I., 
vicepreședinte al Consiliului Exe
cutiv Federal. secretar federal 
pentru afaceri externe. Aleksan
dar Grlicikov. secretar în Comitetul

al 
al ■

Președintele Nicolae Ceausescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au parti
cipat. miercuri seară, la un dineu 
oficial oferit in onoarea lor. la Pa
latul Brdo, de președintele Iosip 
Broz Tito și tovarășa Iovanka Broz.

Din partea română au participat 
tovarășii Manea Mănescu, cu soția. 
Ștefan Voitec. Gheorghe Oprea, cu 
soția. Ștefan Andrei, Aurel Duma, 
George Macovescu. precum si Virgil 
Cazacu. ambasadorul României la 
Belgrad, și celelalte persoane oficia
le care îl însoțesc pe președintele Re
publicii Socialiste România.

Din partea iugoslavă au participat 
Vidoie Jarkovici, Edvard Kardeli, 
Kiro Gligorov, Stane Dolanț, Gemal 
Biedici. Serghei Kraigher. Franțe 
Popit, Miloș Minici, Aleksandar Grli- 
cikov, Andrei Marinț, Milorăd Bi- 
rovliev. cu soțiile. Roman Albreht, 
Miloș Șumonia, Mirko Milutinovici. 
precum și Petar Dodik, ambasadorul 
R.S.F. Iugoslavia la București, și alte 
persoane oficiale.

în timpul dineului, desfășurat ln- 
tr-o atmosferă de caldă prietenie, 
președintele Nicolae Ceaușescu și

președintele Iosip Broz Tito s-au în
treținut cordial, continuind rodnicul 
dialog consacrat dezvoltării colabo- 

pe multiplerării româno-iugoslave 
planuri.

în cadrul dineului. 
Iosip Broz Tito și 
Nicolae Ceaușescu au rostit toasturi, 
care au fost primite cu îndelungi 
aplauze de cei prezenți.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale României și Iugoslaviei.

Dineul a fost urmat de un pro
gram artistic.

președintele 
președintele

Toastul președintelui Toastul președintelui
Nicolae Ceaușescu

Cu aceleași 
capacități - 

producții 
suplimentare

Angajat! cu toate forțele în 
cerea socialistă din acest prim 
cincinalului, oamenii muncii
industria județului Brașov au obținut 
succese de seamă în producție. 
Astfel, în cele 8 luni ale anului, pla
nul producției globale a fost depășit 
cu 624,4 milioane lei. planul pro- 
ductiei-marfă cu 661,7 milioane 
lei.* iar la productivitatea mun
cii s-au realizat suplimentar 3 906 lei 
pe fiecare lucrător. S-au dat peste 
prevederi 1 543 tractoare. 1 110 kW 
motoare electrice, 4 182 tone îngră
șăminte cu azot, 8 352 tone produse 
macromoleculare de bază, 26,5 mili
oane lei mașini-unelte. Demn de 
subliniat este faptul că aceste succe
se s-au obținut, în principal, prin 
mai buna folosire a capacităților 
existente. (Nicolae Mocanul.

Economii 
de energie electrică 

și combustibil
în combinatele petrochimice de la 

Brazi și Teleajen, la rafinăriile Vega 
și Ploiești-Sud există o preocupare 
stăruitoare pentru economisirea com
bustibililor și a energiei electrice. 
Astfel, după cum rezultă din datele 
statistice, în aceste patru unități in
dustriale din Ploiești sxau economi
sit, numai în luna august, aproape 
8 000 tone combustibil convențional. 
De asemenea, s-au consemnat eco
nomii de aproape 4 milioane kWh 
energie electrică fată de consumu
rile specifice. (Constantin Căprarul.

Pentru fondul pieței
Constructorii de mașini contribuie 

la continua aprovizionare a fondului 
pieței cu bunuri de consum. în acest 
scop au fost elaborate din timp o se
rie de programe care urmăresc spo
rirea producției, diversificarea largă 
a produselor și obținerea unei ca
lități superioare. Ca urmare, de la 
începutul anului, întreprinderile In
dustriei construcțiilor de mașini au 
livrat comerțului, suplimentar față de 
prevederile de plan, bunuri metalice,

Constructorii de pe șantiere între
gesc zilnic zestrea locativă a orașe
lor și centrelor muncitorești cu noi 
blocuri de locuințe. Așa, spre exem
plu, de Ia începutul acestui an, la 
Alexandria. Roșiori de Vede, in alte 
localități ale județului Teleorman au 
fost predate beneficiarilor peste 1 080 
de apartamente, din cele circa 1 500 
cîte sînt prevăzute să fie construite 
în 1976. De remarcat faptul că în pe
rioada amintită au fost date in folo
sință de două ori mai multe aparta
mente fată de anul trecut.

Și în orașele și centrele industriale 
din județul 
anul acesta 
de familii, 
hunedoreni
rilor nefamiliști cămine insumind 
circa 900 de locuri. Noi blocuri de lo
cuințe și cămine pentru tineret și-au 
primit recent locatarii și in orașele 
Orșova și Drobeta Turnu-Severln. 
(Agerpres).

Hunedoara s-au mutat 
in case noi aproape 1 700 

Totodată, constructorii 
au pus la dispoziția tine-

Gospodari 
ai materialelor

Colectivele întreprinderilor indus
triale din județul Vaslui au ob
ținut în acest an importante re
duceri de consumuri. Astfel, ca ur
mare a aplicării pe scară largă * 
unor metode eficiente de gospodărire 
a metalului, au fost economisite 
peste 1 000 tone oțel. Unitățile indus
triale ale județului au economisit, de 
asemenea, 415,6 tone combustibil 
convențional și 97 000 kWh energie 
electrică, ceea ce a dus la diminua
rea cu 9,70 lei a cheltuielilor la 1 000 
lei producție.

„Contul de economii" al întreprin
derilor industriale din județele Ba
cău. Neamț și Vrancea consemnează 
și el, pînă acum, aproape 180 000 tone 
combustibil, 200 tone metal, 2 000 mc 
material lemnos, precum și însem
nate cantități de alte materii prime.

Importante sînt, totodată, și reali
zările raportate în acțiunea de eco
nomisire a materiei prime de unită
țile de prelucrare a lemnului din Ba
cău, Tg. Neamț, Roman și Gugești, 
care au economisit, în acest an, 
peste 560 mip plăci fibrolemnoase ți 
aglomerate și 1 300 mc cherestea de 
calitate superioară. (Agerpres).

La zi m AGRICULTURA a
Strîngerea culturilor de toamnă

La tehnica modernă — organizare superioară
ÎN PAGINA A li~A

Dragă tovarășe Ceaușescu,
Stimată tovarășă Elena Ceaușescu.
Tovarășe și tovarăși,
Vizita dumneavoastră în Iugoslavia 

eeră bucurie. Dorința noastră este să 
fel de bine cum ne-am simțit și nbi în timpul tuturor'vi
zitelor noastre In România vecină și prietenă. în special 
ne-a rămas trainic în amintire primirea minunată și 
cordială pe care ne-ati rezervat-o cu prilejul ultimei noas
tre vizite în tara dumneavoastră.

Sînt fericit că pot să vă salut cu această ocazie pe 
dumneavoastră, tovarășe Ceaușescu. pe tovarășa Elena 
Ceaușescu și pe ceilalți oaspeți români și să vă urez, in 
numele soției mele, al colaboratorilor mei 
personal, cel mai cordial bun venit.

Cele două tari ale noastre sînt legate nu 
orientarea lor una spre alta, ca vecine. La 
turilor noastre se află o adevărată prietenie, care are 
rădăcini adinei. în condițiile actuale, această prietenie 
este cimentată de telurile comune ale edificării socia
lismului. interesele reciproce de a se consolida pacea 
și securitatea și hotărirea de a întări independenta noas
tră și de a ne aduce contribuția la colaborarea multila
terală în condiții de egalitate între toate țările și po
poarele. Pot releva cu satisfacție că popoarele noastre 
sînt profund atașate acestor idealuri și sint gata să su
porte și cele mai mari sacrificii în lupta pentru înfăp
tuirea lor.

ne produce o sin- 
vă simțiți la noi la

si al meu
numai prin 
baza rapor-

Dragă tovarășe Tito.
Stimată tovarășă Iovanka Broz.
Tovarăși și tovarășe,
Deși au trecut doar cîteva ore de cînd ne aflăm din 

nou pe pămintul Iugoslaviei socialiste, simțim din plin 
— acum ca și în trecut — sentimentele de caldă prie
tenie și de stimă cu care sîntem înconjurați în frumoasa 
dumneavoastră tară. Aceste sentimente, pe care și le 
nutresc reciproc popoarele țărilor noastre, au. de alt
fel. adinei rădăcini in istorie. în veacurile de luptă co
mună împotriva exploatării și asupririi, pentru o viată 
iiberă si demnă. Doresc ca, în numele meu. al tovarășei 
mele și al colaboratorilor care mă însoțesc, să vă salut 
pe dumneavoastră, tovarășe Tito. și pe tovarășa Iovanka 
Broz. pe ceilalți tovarăși iugoslavi și să vă exprim vii 
mulțumiri pentru primirea caldă și plină de ospitalitate 
ce ne-a fost rezervată.

Ne produce o adincă satisfacție faptul că relațiile eco
nomice. politice și culturale dintre țările noastre au cu
noscut o dezvoltare continuă. Volumul schimburilor eco
nomice dintre țările noastre a crescut. în perioada 1971— 
1975. de circa 3,7 ori față de cel realizat în cei cinci ani 
anteriori. S-a dezvoltat puternic cooperarea în producție 
in domeniul construcțiilor de mașini, chimiei și în alte 
sectoare de activitate. Toate acestea, ca și construcția noii 
hidrocentrale de pe Dunăre, deschid noi perspective pen
tru intensificarea colaborării și cooperării economice ro- 
mâno-iugoslave. în același timp, s-a intensificat colabo-

(Continuare în pag. a III-a)

in timpul dineului oficial(Continuare in pag. a III-a) (Continuare in pag. a III-a)
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STRÎNGEREÂ CULTURILOR DE TOAMNĂ

Se apropie culesul viilor
vrancea.- A crescut capacitatea 
de prelucrare a strugurilor
Județul Vrancea are o mare su

prafață de teren cultivată cu viță 
de vie. Culesul se apropie. în an
cheta noastră am urmărit o singură 
problemă legată de stadiul pregăti
rilor privind valorificarea producției 
viticole : asigurarea capacității ne
cesare șl modul de funcționare a 
centrelor de prelucrare și vimfica- 
ție a strugurilor.

— Pe teritoriul județului — ne 
spunea tovarășul Bergi Vosganian. 
șeful serviciului producție din cadrul 
întreprinderii viei și vinului Vran
cea — vor funcționa în acest an 29 
centre de prelucrare și vinificație 
a producției din cooperativele agri
cole de producție și gospodăriile 
populației. Față de anul trecut, ca
pacitatea de prelucrare va fi mai 

* mare cu aproape 700 tone de stru
guri pe zi, ca urmare a efectuării 
unor lucrări de modernizare a cen
trelor existente. în acest sens, au 
fost luate măsuri de îmbunătățire a 
mecanizării lucrărilor la liniile de 
vinificație din mai multe centre, s-a 
trecut la o mai rațională organizare 
a funcționării utilajelor existente, 
pentru a se asigura desfășurarea op
timă a fluxului tehnologic. De ase
menea, vor fi puse în funcțiune noi 
obiective de producție dotate cu uti
laje moderne, de mare randament. 
Ca urmare, în acest an vor fi su
ficiente capacități în funcțiune, care 
vor putea prelucra întreaga 
la timp.

în timpul raidului am fost 
multe centre, convingindu-ne 
locului că pregătirile pentru . 
crarea și vinificarea strugurilor se 
află în stadiile preconizate de pro
gramele întocmite cu un timp în 
urmă. împreună cu ing.- Dumitru 
Vasiliu, șeful sectorului teritorial 
Odobești, am urmărit, de exemplu,

recoltă

în mai 
la fata 
prelu-

ultimele pregătiri ce se efectuau în 
cadrul a 6 centre din zonă. Factorii 
de răspundere din aceste unități ne 
asigurau că prelucrarea strugurilor 
poate începe imediat, existind și su
ficiente capacități de depozitare. 
Aceleași asigurări ni s-au dat și la 
alt centru din județ, la Ruginești, 
unde în ziua raidului era așteptată 
comisia de recepție pentru noua ca
pacitate a cărei construcție a fost fi
nalizată cu puțin timp in urmă.

O nouă capacitate de producție 
este prevăzută să intre in funcțiune 
și Ia Jarlștea, termenul de dare în 
folosință expirînd la 30 septembrie 
a.c. Stadiul actual al obiectivului nu 
dă garanția că acest termen va fi 
respectat. Cei 82 de constructori pre
zent! in ziua raidului pe șantier — 
în zilele din urmă numărul acestora 
a fost mult mai mic — executau lu
crări pe toate fronturile, de la tur
narea de betoane, pînă la montajul 
unor utilaje. Maistrul ție șantier, to
varășul Constantin Seicu, ne spunea: 
„Noi vrem să terminăm obiectivul la 
30 septembrie, dar beneficiarul tot 
nu va putea lucra la această dată. 
Mai sint de efectuat probele tehno
logice. Se va putea folosi cel mult 
70—75 la sută din capacitatea de de
pozitare, restul..." Explicații pentru 
motivarea acestui „rest" sint furni
zate atît de beneficiar — întreprin
derea viei și vinului — cit și de 
constructor — întreprinderea jude
țeană de construcții-montaj Vrancea. 
Dar cu explicații și justificări nu 
se pot prelucra și vinifica strugurii. 
Timpul care a mai rămas pînă la de
clanșarea recoltării trebuie să fie fo
losit din plin. în așa fel incit noua 
capacitate de la 
în exploatare la

Jariștea să fie dată 
termenul stabilit.
DRAGULESCUDan

corespondentul „Scinteli'

VASLUL- Unitățile de vinificație
așteaptă noua recoltă

Pentru preluarea și prelucrarea 
producției de struguri din recolta 
acestui an. în unitățile de vlnificare 
și cooperativele agricole din județul 
Vaslui au fost făcute pregătiri inten
se. Se prevede un ritm de prelucrare 
de circa 300 vagoane de struguri in 
24 de ore. Referitor la pregătirile 
care au fost făcute, ing. Alexandru 
Raicu. director adjunct al întreprin
derii viei și vinului Vaslui, ne-a re
latat: „La această dată, cele peste 
500 utilaje ale unităților de vinifi- 
catie sînt în perfectă stare de func
ționare. Pentru îmbunătățirea proce
sului tehnologic au fost reașezate 
liniile de prelucrare existente și in
troduse altele moderne de mare ran
dament. Astfel, la Vaslui. Birlad, 
Berezeni au fost construite si adap
tate mijloacele de alimentare pentru 
descărcarea prin basculare a benelor 
metalice, ceea ce micșorează consi
derabil timpul de preluare și elimi
nă în totalitate stationarea mijloa
celor de transport. La unitățile De- 
lesti. Murgeni ș.a. au fost introduse 
utilaje noi. De asemenea, au fost 
luate măsuri de mărire a capacități
lor de depozitare la Docăneasa și 
Țuțcani".

Preocupările amintite sînt Înscrise 
si pe agenda de lucru a unităților 
întreprinderii județene. La Centrul de 
vinificare Oltenești aflăm de la to- 

• varășul Mihai Ghiban, șeful unității, 
că, întrucît linia de vinificație care 
exista in anii trecuți nu satisfăcea 
capacitatea de producție, s-a construit 
o a doua linie tehnologică ajutătoare, 
la care pot fi prelucrate cantități 
suplimentare de struguri. Vizităm și 
unitățile de vinificare Roșiești, Vas
lui și Crasna. O primă concluzie ce 
se desprinde se referă la încheierea 
lucrărilor de pregătire a spatiilor de

depozitare. La Roșiești sînt gata de 
funcționare cele 4 linii de prelucrare 
a strugurilor, iar la Vaslui sînt a- 
proape de sfîrsit lucrările la noua 
linie tehnologică, care are o capaci
tate mare prin utilizarea benelor 
basculante montate pe remorcile 
tractoarelor. Multe din cooperativele 
agricole din județ au fost dotate cu 
bene basculante de mare capacitate. 
Astfel, se micșorează pierderile de 
recoltă, se mărește operativitatea la 
preluare și se economisește forța de 
muncă manuală.

în vederea culesului se fac pregă
tiri intense și în cooperativele agri
cole. La cea din Tirzii, după cum ne 
spunea Vasile Iftene, șeful brigăzii 
mixte nr. 1, cooperatorii din cele 8 
echipe viticole ale brigăzii și din 
celelalte brigăzi sînt pregătiți să în
ceapă recoltarea strugurilor. „La noi 
se obișnuiește — ne spunea briga
dierul — ca în această perioadă 
toată lumea să fie mobilizată la cu
les, întrucît via ocupă o suprafață 
mare, de 164 ha. Ne-am pregătit și 
pentru transportul la unitatea de vi- 
nificar.e din apropiere. Cele peste 40 
de atelaje sînt dotate cu cite 2 bene 
care pot fi descărcate cu ajutorul 
macaralei direct în liniile tehnolo
gice". Niță Bahnaru. președintele 
C.A.P. Huși, afirma că toată pro
ducția va fi strinsă în numai 10—12 
zile. Și aici strugurii vor fi transpor
tați cu ajutorul benelor .

Așadar, în județul Vaslui pregăti
rile pentru culesul strugurilor sînt 
pe terminate. Se așteaptă doar sem
nalul începerii lucrărilor, care va fi 
dat nu peste multă vreme.

Crăciun LALUC1
corespondentul „Scîntell"

LA TEHNICĂ MODERNA

Camera de comandâ de la Combinatul de fibre sintetice din Sdvineștl

ORGANIZARE SUPERIOARA^

Depozitarea furajelor
Paralel cu celelalte lucrări de se

zon — întreținerea culturilor succe
sive și recoltarea sfeclei de zahăr — 
oamenii muncii din agricultura ju
dețului Buzău intensifică strângerea 
și lnsilozarea furajelor. „Spre deose
bire de anii precedenți — ne spunea 
dr. Florin Nedelcu, director adjunct 
la direcția agricolă județeană — 
pentru asigurarea bazei furajere din 
acest an s-a acționat mai energic, 
urmărindu-se strîngerea tuturor re
surselor vegetale^ și organizarea te
meinică a lucrărilor de recoltare și 
depozitare a furajelor. Pe suprafe
țele cultivate cu lucernă s-au efec
tuat deja 3 cosiri. conservîndu-se 
recolta cu precădere sub formă de 
siloz sau semifîn. După recoltarea 
păioaselor. suprafața însămânțată cu 
culturi succesive a fost majorată cu 
1000 hectare față de prevederile 
planului. Prin această măsură am 
creat posibilitatea constituirii unor 
stocuri de furaje eu cel puțin 15 la 

’ sută mai mari decît volumul plani
ficat inițial".

într-un raid prin cîteva din coo
perativele agricole ale județului Bu
zău am surprins, în aceste zile, as
pecte semnificative privind preocu
pările unităților în asigurarea volu
mului necesar de furaje. La coope
rativa agricolă Gura Teghii. pre
ședintele unității, Nicolae Vlad, ne 
spunea : „Datorită cantităților re
duse de precipitații din acest an, 
producția de fin pe pajiștile monta- ■ 1 • ' * ---- -- ne-a

hec- 
tere- 

din 
pro-

mestec necesar în compoziție cu 
frunzele și coletele de sfeclă ce se 
însilozau. Un tractor cu șenile tasa 
compoziția într-un spațiu amenajat 
între două șire de paie. Intr-un alt 
spațiu cu pereți din beton se aflau 
deja însilozate 450 tone lucernă. 
Stocurile de furaje urmează să fie 
completate cu siloz de porumb din 
cultură succesivă — de pe 400 hec
tare — cu capitule de floarea-soa- 
relui, tăiței de sfeclă și altele. Pe

tarlaua „Izvorul Dulce" a cooperati
vei agricole Costești, 80 de cosași 
„trăgeau" ultimele brazde did lucer- 
nieră. In silozuri erau 1 500 tone 
cernă. 250 tone fîn vitaminos din 
cernă. 450 tone fîn din borceag 
210 tone fînuri naturale. După 
coltarea păioaselor, în cooperativă 
s-au însămînțat 420 hectare cu po
rumb ce urmează a fi insilozat in- 
cepînd din zilele viitoare.

Prin, măsurile adoptate de orga-

lu- 
lu- 

și 
re-

nele județene de specialitate șl de 
conducerile cooperativelor agricole, 
în această toamnă vor fi asigurate 
stocuri mai mari de furaje pentru 
întregul efectiv de animale. Trebuie 
acționat. în continuare. în vederea 
stringerii și depozitării cu grijă a 
tuturor rezervelor de furaje aflate 
pe cimp.

Mihal BAZU
corespondentul „Scinteli1

ne a fost mai mică, ceea ce 
determinat să însămînțăm 200 
tare cu porumb după griu pe 
nucile ce le avem in cîmpia 
sudul județului. Vom obține o 
ducție de cel puțin 3 000 tone po
rumb siloz". Tot așa s-a procedat 
șl în cooperativele agricole înveci
nate : Păltineni, Nehoiu. Mlăjet, 
Mărunțlșu. Pătîrlagele și Cislău. în 
această zonă, fînurile naturale strînse 
pînă acum însumează peste 40 000 
tone, urmînd ca rezerva de hrană 
să fie completată prin lnsilozarea 
porumbului semănat în cultură suc
cesivă pe terenurile de la șes.

în incinta sectorului zootehnic al 
cooperativei agricole Glodeanu Să
rat soseau primele remorci si că
ruțe cu colete și frunze de sfeclă 
de zahăr destinate lnsilozării. O to
cătoare de paie funcționa fără ■ în
trerupere, asigurînd volumul de a-

Recoltarea furajelor la I.A.S. Câlârașl, județul Ialomița Foto : N. Buică

O prezență necesară

Mobilă 

cu calități 
funcționale sporite

Cîțiva meșteri tâmplari al 
cooperativei „Metalo-lemn" din 
Satu-Mare au făcut tot felul de 
măsurători în cele mai diferite 
tipuri de apartamente din 
blocurile orașului. Scopul aces.- 
tei acțiuni a fost ca. pe baza 
acestor măsurători, să se poală 
elabora, în deplină cunoștință 
de cauză, noi proiecte de garni
turi de mobilă modernă, apre
ciate de populație.

— De altfel, prototipurile au 
fost deja realizate și pot fi vă
zute la actuala ediție a Tîrgului 
de mostre de bunuri de consum 
de la București în pavilionul 
H. unde au fost expuse pentru 
contractări — ne informează 
președintele cooperativei, tova
rășul Teodor Chiliei. Este vorba 
de garnitura de cameră combi
nată „Teodora", garniturile de 
hol „Stelata", .,Marta", precum 
și de un dormitor reproiectat 
într-o linie mult îmbunătățită 
— „Covasna II". Caracteristice 
pentru noile produse sînt gra
dul sporit de funcționalitate, 
confort și estetică adecvate lo
cuințelor din blocuri și. nu lip
site de importanță, prețurile ac
cesibile la care sînt oferite. 
Mostre din aceste tipuri de 
garnituri vor fi puse în curind 
și la dispoziția sătmărenilor, 
comenzile putindu-se face la 
secția de comandă a cooperati
vei, de pe 6trada Mihal .Vitea- 
tul. (Octav Grumeza). ,

Ne-am obișnuit să aflăm că între
prinderi puțin cunoscute, care pină 
nu de mult realizau produse simple, 
au făcut adevărate salturi calitative, 
însușindu-și în timp record metode 
moderne de muncă și trecînd la fa
bricația unor produse de înaltă teh
nicitate, intens solicitate de econo
mia națională și la export. Cu în
treprinderea „7 Noiembrie" din Cra
iova s-a petrecut aceeași transfor
mare. De la pluguri și diferite piese 
de schimb pentru mașini agricole, 
colectivul ei a asimilat fabricația 
tractorului industrial hidraulic — 
produs cu performante superioare. 
De altfel, cu puțin timp în urmă a 
ieșit de pe banda de montaj tracto
rul de acest tip cu numărul 1 000. Se 
poate vorbi, așadar, despre o bună 
experiență pe care colectivul de 
muncitori, ingineri și tehnicieni din 
unitatea craioveană a dobîndit-o în 
stăpînirea noilor tehnologii. în orga
nizarea judicioasă a producției și a 
muncii.

Practic, cum s-a procedat ? In pri
mul rind, s-a urmărit ridicarea pre
gătirii profesionale a cadrelor. După 
cum ne relata secretarul comitetului 
de partid al întreprinderii, Eugeniu 
Stroe, era necesar ca, intr-un timp 
relativ scurt, cunoștințele profesio
nale ale acelorași oameni — care exe
cutau înainte operații simple — 
să se situeze la nivelul perfor
manțelor cerute de tehnologia de 
fabricație a tractorului. De aceea, 
cu circa patru luni în urmă, s-a ho- 
tărît ca fiecare cadru tehnic sau 
muncitor cu înaltă calificare. Inde
pendent de structura organizatorică 
a întreprinderii și. deci, de locul său 
de muncă, să răspundă efectiv de 
activitatea a 6—7 muncitori mai ti
neri. în afara atribuțiilor sale curen
te în cadrul unității, fie că este di
rector, inginer proiectant sau mais
tru. fiecare are obligația ca zilnic să 
se intereseze de modul cum lucrează 
oamenii din „grupa" lui. de proble
mele tehnico-profesionale cu care se 
confruntă, să controleze cum și-au 
reglat mașinile, cum respectă regimul 
și tehnologiile de lucru ; de aseme
nea. fiecare îi ajută să-și îmbunătă
țească pregătirea profesională și 
chiar să soluționeze unele probleme 
personale. Astfel, se creează legături 
nu numai de natură strict profesio
nală, dar se și transmite tinerilor 
muncitori o bună experiență de 
muncă și de viață. Și aceasta intru- 
cit întreaga activitate de ridicare a 
pregătirii profesionale se îmbină 
strîns cu Întărirea disciplinei de pro
ducție.

Efectele pozitive ale unui aseme
nea stil de muncă sînt peste aștep
tări : rebuturile au scăzut conside
rabil. prezenta la lucru s-a imbu-

nătătit sensibil, disciplina în produc
ție a crescut și foarte mulți munci
tori și-au ridicat calificarea profe
sională. De pildă, muncitori cu cate
goria 1 de încadrare au ajuns să 
execute în bune condiții lucrări de 
categoria 3. Totodată, se apreciază 
că așa-numitele „comisii de disci
plină". din care fac parte cele mai 
bune cadre din secții și ateliere, vor 
trebui să se „reprofileze" și să de
vină nuclee de organizare științifică 
a producției, a fiecărui loc de muncă.

în al doilea rind, a fost vizată sti
mularea creativității tehnice a tutu
ror membrilor colectivului. Ca la 
orice început de drum, nici aici în
sușirea noilor tehnologii nu s-a fă-

Experiența întreprin
derii „7 Noiembrie1' 
din Craiova în dome
niul asimilării de noi 

produse

cut fără greutăți. Bunăoară, a fost 
necesară reorganizarea tehnologică a 
întreprinderii pe linii în flux. Iar 
agregatele și instalațiile (9 linii teh
nologice. 18 agregate cu scule mul
tiple și 7 mașini specializate) au fost 
realizate în întreprindere. Directorul 
întreprinderii, ing. Nicolae Ecobici, 
ne-a spus că autoutilarea a devenit 
o acțiune permanentă, in prezent 
fiind proiectate toate liniile tehnolo
gice, precum și o serie de mașini și 
agregate pentru noile produse ce vor 
fi asimilate în această unitate. De 
asemenea, există un program precis 
pentru dotarea cu toate S.D.V.-urile 
necesare a tuturor muncitorilor, ast
fel incit se elimină din punct de ve
dere tehnic posibilitatea oricărei gre
șeli în execuția și montajul pieselor.

în afară însă de acest program de 
anvergură, dar pe deplin realist, ni 
s-a părut a fi demnă de relevat 
preocuparea muncitorilor și cadrelor 
de specialiști pentru rezolvarea nein- 
tîrziată a diferitelor probleme teh
nice și tehnologice care apar la un 
moment dat în producție. Astfel, la 
montarea unui inel de rulment în
tr-un subansamblu a fost constatată 
o abatere tehnică. Deși minoră, ea 
nu putea fi acceptată. Și atunci Ing. 
Alexandru Dăbuleanu. împreună cu 
maiștrii Ion Deliu și Dumitru Niță și 
cu un colectiv de muncitori, a stu
diat și depistat cauzele și. printr-o 
nouă tehnologie de prelucrare a unei 
piese, s-a înlăturat defecțiunea. La

fel trei Ingineri — Dumitru Co- 
jocaru, Ion Alexandru și Aurelian 
Popescu — au perfecționat din punct 
de vedere constructiv Circuitul de 
ulei, asigurînd o ungere mai bună și 
reducerea uzurii garniturilor. Șirul 
exemplelor ar putea continua. Reți
nem numai numele cîtorva aseme
nea inițiatori: strungarii Nicolae Re- 
vența și Ștefan Avram, maiștrii Mi
hai Trușcă, Ștefan Barbu și Dumitru 
Rîcu.

In desfășurarea corespunzătoare • 
producției, în organizarea mai bună 
a muncii un rol deosebit de impor
tant il are organizația de partid. A- 
ceasta a intervenit permanent și a 
mobilizat colectivul pentru depășirea 
unor momente dificile. Bunăoară. în
tre secțiile de prelucrări și montaj 
au apărut unele neînțelegeri, con
ducerile lor se reclamau reciproc 
pentru abateri de la disciplina teh
nologică. Atunci, comitetul de partid 
a convocat factori de răspundere din 
secțiile în cauză, maiștri, muncitori 
cu experiență, secretari ai organiza
țiilor de partid și U.T.C. și a de
terminat o discuție deschisă, munci
torească. S-a stabilit astfel că o se
rie de neajunsuri, de abateri de la 
disciplina producției se manifestă 
atît în secțiile de prelucrări, cît și la 
montaj. Pe baza concluziilor acestei 
discuții s-au putut lua imediat mă
suri organizatorice vizînd întărirea 
controlului și asistenței tehnice, îm
bunătățirea întreținerii și reparării 
mașinilor și instalațiilor. Prin înfăp
tuirea acestor măsuri, colaborarea 
între secții decurge în bune condiții.

Vom prezenta. In final, o serie 
de propuneri, de cerințe exprimate 
de interlocutori, care ar trebui să 
stea In atenția factorilor de resort 
din Întreprindere și centrală :

• întărirea stabilității planului tn 
cursul anului și repartizarea rațio
nală a sarcinilor pe trimestre (ing. 
N. Ecobici. directorul întreprinderii).

• Coeficientul de utilizare a me
talului la unele produse este neco
respunzător. Va trebui să se acțio
neze mai ferm pentru reproiectarea 
tehnică și tehnologică a tuturor pro
duselor întreprinderii (E. Stroe. se
cretarul comitetului de partid).

• îmbunătățirea sistemului de cir
culație între operații si intre sec
ții a diferitelor repere, printr-o mal 
judicioasă urmărire, evidențiere și 
gospodărire (tehnicianul principal 
Victor Dobre de la secția I).

• Crearea unor stocuri de piese 
pentru a nu se pierde nici un minut 
Ia montaj (lăcătușul Constantin Vă- 
nut. de la secția II montaj).

Corneliu CARLAN 
Nicolae BABALAU 
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PSIHOLOGUL IN ÎNTREPRINDERE
în unele ramuri ale economiei na

ționale, ca și în unele sectoare spe
cifice — între care transporturile fe
roviare, rutiere, navale și aeriene — 
problema asigurării forței de muncă 
necesare, a integrării rapide și efi
ciente a cadrelor în viața întreprin
derilor constituie una din preocupă
rile de prim ordin ale psihologiei in
dustriale. ’în acest scop au fost crea
te. în ultimii ani. laboratoare de psi
hologie într-un șir întreg de unități 
economice.

O bogată experiență au acumulat 
laboratoarele de psihologie industria
lă din industria județului Brașov. Un 
asemenea laborator, de pildă, a fost 
creat cu aproximativ 8 ani în urmă 
la Combinatul chimic din Făgăraș, 
din inițiativa comitetului de pari id 
și a conducerii combinatului, cu spri
jinul Institutului de psihologie al 
Academiei. La început, acest labo
rator a funcționat ca „pilot" in ra
mura chimiei, in domeniul științelor 
psihologice, sociologice și pedagogice 
industriale.

— Scopul principal al activității 
noastre — ne-a spus șefa laboratoru
lui făgărășan, Felicia Barna — constă 
în cunoașterea capacităților psihice și 
profesionale ale angajaților, precum și 
în repartizarea acestora la locurile de 
muncă in funcție de aptitudinile lor, 
acolo unde pot da un randament 
maxim și unde se pot realiza plenar. 
Examenul psihologic ne oferă o ima
gine de ansamblu a ■angajatului nu 
numai din punct de vedere profesio
nal, ci și sanitar. Aceasta ne permite 
să decidem dacă este apt pentru o 
muncă anume, dacă are înclinații, dar 
și dacă se va putea încadra repede în 
locul de muncă respectiv. în acest 
fel. contribuim la reducerea riscului 
de expunere a angajatului respectiv 
la accidente sau provocarea de către 

. acesta a unor prejudicii materiale.
Tot in sfera de atribuții ale psiholo
gului Intră și analiza și prevenirea 
fluctuației, a accidentelor de muncă 
(psihologul face parte din comisia 
care analizează cauzele accidentelor), 
pregătirea cadrelor de rezervă ale in-

treprinderii, respectiv, a elevilor gru
pului școlar profesional de chimie. 
Trebuie subliniat că examenul psi
hologic nu numai că este obligatoriu 
pentru orice angajat, dar poate fi șl 
eliminatoriu. In cadrul laboratorului 
de la Făgăraș și-au perfecționat 
pregătirea profesională un mare nu
măr de psihologi și sociologi din alte 
întreprinderi. Tot aici au făcut si fac 
practică numeroși studenți.

în legătură cu activitatea labora
torului. cu prezenta sa în viata co
lectivului. tovarășul inginer Victor

Deși are doar doi ani de existență, 
laboratorul de psihologie din cadrul 
serviciului de medicina muncii de 
pe lingă policlinica municipală s-a 
impus, la rândul său. ca o prezentă 
necesară in intreprinderile pe care 
le servește.

— Trebuie să știți — ne-a spus 
medicul Otilia Oprea, șefa serviciu
lui de medicină a muncii — că exa
menul psihologic este foarte exigent. 
Din cei 3 050 oameni examinați anul 
trecut. 527 au fost găsiți inanti pen
tru locurile de muncă solicitate, iar

Prin laboratoarele 
de psihologie industrială 

din unități. economice brașovene
lovu. secretarul comitetului de partid 
din combinat, ne-a spus:

— Dacă fluctuația personalului în 
combinatul nostru s-a redus extrem 
de mult, dacă accidentele de muncă 
se mențin la un nivel scăzut, aceasta 
o datorăm și laboratorului de psiho
logie. Experiența de la noi a de
monstrat și demonstrează utilitatea 
unor asemenea laboratoare in toate 
întreprinderile mari.

O bună experiență a acumulat și 
laboratorul de Psihologie din cadrul 
Regionalei C.F.R. Brașov, cu activi
tate neîntreruptă de aproape 30 de 
ani. Din cele relatate de psihologul 
Marla Șerb, laboratorul efectuează 
testarea de specialitate a tuturor ce
lor care concură la siguranța circu
lației. Atît examenul, cit si decizia 
laboratorului sint obligatorii si ni
meni nu le poale ignora. Ce în
seamnă nesocotirea lor ne-o demon
strează cazul unui grav accident fe
roviar petrecut cu ani în urmă. S-a 

• constatat că impiegatul care a cauzat 
producerea lui nu avea voie să ocupe 
funcția respectivă, dar cineva 
ținut seama 
ratorului de 
minase.

de recomandarea 
psihologie care îl

nu a 
labo- 
exa-

268 au fost orientați spre alte acti
vități.

Așadar, utilitatea acestor labora
toare psihologice este evidentă. In 
ultimii ani au fost repartizați psiho
logi și sociologi și in alte întreprin
deri din județ, numai că activitatea 
lor are un caracter pronunțat for
mal. așa cum au și unele laboratoare 
din cadrul întreprinderilor mai im
portante Adevărul este că. într-o 
serie de Întreprinderi, această activi
tate se află încă in fază incipientă, 
iar unii psihologi si sociologi, deși 
manifestă multă dorință de muncă și 
afirmare, se izbesc de tot felul de 
greutăți. Așa cum este cazul celor 
ce lucrează la două Întreprinderi 
importante din municipiul Brasov : 
de tractoare și autocamioane.

La întreprinderea de tractoare, 
cei doi psihologi, deși se află aici de 
circa doi ani. n-au reușit Încă să de
pășească faza tatonărilor. Laborato
rul de psihologie există doar cu nu
mele. Pare de-a dreptul paradoxal, 
dar angajarea și repartizarea cadre
lor se tace aici — ca și la întreprin
derea de autocamioane, unităti do
tate cu tehnica cea mai modernă -ț- 
tot prin metode „tradiționale". Nu

poate fi vorba Încă de o orientare, 
selecționai e. repartizare și promo
vare a oamenilor pe baza unor me
tode științifice.

— Simțim lipsa unui organ de în
drumare — ne spune psihologul Gri- 
gore Cotfas de la „Tractorul". Nu 
există nici manuale de specialitate, 
nici regulamentul de funcționare, 
după care să ne putem ghida. Pe de 
altă parte, chiar dacă dorim să fa
cem ceva, nu avem cu ce să-i testăm 
pe noii angajați. De asemenea, ne 
izbim și de o altă greutate : cunoș
tințele teoretice căpătate la facultate 
au fost cam rupte de activitatea 
practică.

La întreprinderea de autocamioane, 
laboratorul se află tot „în fașă". 
Aparatele de testare sos.'te cu circa 
un an în urmă nu sînt montate nici 
acum, din lipsă de., spațiu. In mod 
practic, cei șapte psihologi și socio
logi de aici nu se simt în atribu
țiile lor.

— Deși psihologii si sociologii de 
care dispunem — ne-a relatat ing. 
Mihai Țoția, secretar al comitetului 
municipal de partid — se străduiesc 
să facă treabă, ei nu găsesc întot
deauna înțelegerea cuvenită din par
tea cadrelor de conducere ale între
prinderii, nici la centrală, nici la mi
nisterul de resort. Pînă de curind — 
și în unele cazuri chiar și acum — 
unii psihologi erau și încă mai sînt 
folosiți în activități fără nici o tan
gență cu profesia lor. Cert este că 
puțini dintre ei își fac simțită pre
zenta in întreprinderi și se bucură 
de autoritate Aceasta și datorită 
faptului că munca lor 
încă statuată, că nu li s-a asigurat 
un cadru necesar desfășurării activi
tății. In ce ne privește, considerăm 
oportune legiferarea acestor profe
siuni și funcții, elaborarea unor re
gulamente de funcționare, de atribu
ții. stabilirea unei metodologii con
crete de lucru.

n-a fost

Nicolae MOCANU 
corespondentul „Scinteli'

Fapte • Opinii • Propuneri
O Difuzarea cărții prin blbltobuze este — o dovedește 

practica — o metodă eficientă. Pină în prezent. în București funcțio
nează două bibliobuze (unul pentru zona Balta Albă — Titan, altul 
pentru cartierul Berceni) și curind va funcționa un al treilea, pentru 
zona Pantelimon — Colentina. Fiecare bibliobuz dispune de circa 4 000 
cărți, discuri, diapozitive, diafilme și poate servi, anual, peste 3 000 
cititori. (T. Gheorghe, Aleea Someșu-Mic nr. 1, ' ' • - -
București).

® Propunem un'*at** de transporturi auto din Craiova să 
analizeze posibilitatea înființării unui traseu și ... _____  _____
General Magheru. zonă cu afluență mare de călători. Aici se află si
tuate, printre altele, două unități școlare, o întreprindere industrială 
ș.a. (Alexandrina Popescu, str. General Magheru. nr.

blocul E 3, sectorul 5,

pe străzile Frunze și

12 Craiova).
® OraȘUl minerilor, Betrila- devine tot mai frumos. în 

prezent, se con- 
cantină. Locuin-

cartierul 8 Martie s-au ridicat numeroase locuințe. în 
struiesc încă un bloc pentru tinerii necăsătoriți și o 
țelor existente în acest modern cartier li s-au alăturat. în ultimul 
timp, sute de noi apartamente, o grădiniță pentru copii, un nou local 
de școală cu 16 săli de clasă, un atelier de lăcătușerie pentru practica 
elevilor ș.a. (Petre Tărășilă. lăcătuș. Exploatarea minieră Petrila. ju
dețul Hunedoara).

® Colectivul de la atelierul de zonă C.F.R. Titu (județul 
Dîmbovița) își îndeplinește lună de lună sarcinile de plan înainte de 
termen. De la începutul anului, aici s-au reparat peste plan sute de 
vagoane marfă și s-au înregistrat peste 380 000 lei economii la manoperă 
și materiale. Totodată, productivitatea muncii a fost superioară sarcinii 
planificate. Lucrările de reparații sînt de bună calitate. (Gheorghe 
Muscăloiu, Secția L 7 C.F.R. Titu, județul Dîmbovița).

® Blocul 82 din Aleea Sinaia nr. 4, sectorul 2 (Colentina) 
este construit de I.C.M. 6 și s-a dat fn folosință în primul trimestru 
din acest an. Imobilul are însă o seamă de defecțiuni : nu este tencuit 
în exterior, prezintă goluri in iurul tocurilor ușilor și ferestrelor ș.a., 
ceea ce permite ca apa ploilor să pătrundă in apartamente, deteriorînd 
teneuielile și zugrăvelile. Consiliul popular al sectorului 2 București 
(prin adresa 41 285 din 29 iulie a.c.) a comunicat asociației locatarilor 
că a cerut ia I.C.M. 6 să execute de urgență toate remedierile cu
venite. dar acest lucru încă nu s-a făcut. (Elena Ionescu. Aleea Sinaia 
nr. 4. sectorul 2. București).

® Cooperatorii din comuna Tutova (Vaslui) se dovedesc 
harnici nu numai pe ogoare. în fiecare an. ei realizează — prin muncă 
patriotică — un volum important de lucrări de gospodărire și înfru
musețare a localității. Deunăzi, o asemenea acțiune a mobilizat sute 
de cetățeni la curățirea șanțurilor și trotuarelor de pe lingă șoseaua 
națională, la văruitul arborilor ornamentali și al gardurilor, iar în par
cul comunei s-a amenajat o finlină arteziană. (P. Strat, comuna Tu
tova, județul Vaslui).

® Spațiile comerciale din ora?ul Bal? <0It) au spo^t cu 
Încă 2 000 mp, prin darea in folosință a unui nou magazin, amplasat 
în zona de blocuri „N. Bălcescu" Noul magazin cuprinde raioane de 
confecții. încălțăminte, librărie, articole electrice și de menaj etc. 
(Titus Ciortescu. orașul Balș. județul Olt).

kt, ) f • I ‘
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în timpul convorbirilor oficial»

VIZITĂ PROTOCOLARĂ

Toastul președintelui
Iosip Broz Tito

Toastul președintelui
Nicolae Ceaușescu

(Urmare din pag. I)
Numai pe aceste temelii a fost 

posibili să se făurească o încredere 
reciprocă fermă și să se dezvolte in 
așa măsură relațiile noastre bilate
rale. Desigur, promotorii unei ase
menea colaborări sint Uniunea Co
muniștilor din Iugoslavia și Partidul 
Comunist Român, care dezvoltă și 
raporturile lor proprii pe bază de 
opțiuni și principii clare, pentru care 

. de altfel militează și în cadrul miș
cării muncitorești internaționale. 
Recent am avut prilejul să fie con
firmată apropierea pozițiilor celor 
două partide ale noastre și la Con
ferința partidelor comuniste euro
pene de la Berlin.

Iugoslavia și România au adus o 
contribuție importantă la succesul 
Conferinței pentru securitatea și 
cooperarea europeană. Noi milităm 
pentru traducerea în viață a con
cluziilor ei, în conformitate cu do
rințele și speranțele pe care și le-au 
pus în această conferință, pe drept 
cuvânt, toate țările europene. Aceste 
speranțe nu vor fi înșelate dacă vor 
fi urmate de rezultate concrete. Din 
păcate, pină acum asemenea rezul
tate sint puține la număr. Despre 
aceasta va trebui neapărat să șe dis
cute serios la reuniunea care va 
avea loc anul viitor la Belgrad.

Doresc să atrag din nou atenția 
asupra situației din Orientul Apro
piat și din Marea Mediterană, oare 
din cauza amestecului din afară deja 
de mult timp constituie focarele 
unor conflicte și crize periculoase. 
La ora actuală, cea mai stringentă 
este soluționarea crizei din Liban. 
Această țară nealiniată, care a avut 
mult de suferit, trebuie să-și redo- 
bîndească pacea și unitatea. Este, de 
asemenea, necesar să fie apărate in
teresele poporului palestinean. în 
același mod. Republicii Cipru trebuie 
să-i fie garantate independența, su
veranitatea, integritatea teritorială 
și nealinierea.

Conferința a cincea a țărilor ne
aliniate. la care, spre satisfacția 
noastră, a fost prezentă și România 
prietenă, a arătat că politica de 
nealiniere oferă o bază general ac
ceptabilă pentru edificarea unor noi 
raporturi politice și economice inter
naționale. precum și faptul că miș
carea de nealiniere a devenit astăzi 
unul din cei mai importanți factori 
internaționali. între altele, la con
ferință s-a relevat că destinderea 
trebuie extinsă în toate regiunile și 
în toate domeniile relațiilor interna
ționale. Acordind sprijin întăririi 
securității și cooperării in Europa, 
conferința ă făcut, de asemenea, re
comandări concrete în ceea ce pri
vește zona Mării Mediterane. Aceas
ta înseamnă sarcini ooncrete și pen
tru cele două țări ale noastre.

Noi acordăm, de asemenea, o mare 
atenție recomandării conferinței de 
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Primire călduroasă, 
prietenească

înalții oaspeți români exprimă con
vingerea că noul dialog tomâno-iu- 
goslav la nivelul cel mai înalt va 
deschide orizonturi noi, și mai largi, 
colaborării pe multiple planuri între 
partidele, țările și popoarele noas
tre. în interesul reciproc, al cauzei 
socialismului, păcii si colaborării in
ternaționale.

PLECAREA DIN BUCUREȘTI

mitetului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., Aurel Duma, se
cretar al C.C. al P.C.R.. George Ma- 
covescu, ministrul afacerilor externe, 
consilieri și experți.

Erau prezenți. de asemenea. Virgil 
Cazacu, ambasadorul României în 
R.S.F. Iugoslavia, membrii Ambasadei 
române la Belgrad, precum si Petar 
Dodik. ambasadorul R.S.F. Iugoslavia 
la București.

Comandantul gărzii militare pre
zintă raportul. Sînt intonate imnu
rile de stat ale Republicii Socialiste 
România și Republicii Socialiste Fe
derative Iugoslavia.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Iosip Broz Tito trec în 
revistă garda de onoare.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu si 
Iosip Broz Tito. tovarășele Elena 
Ceaușescu și Iovanka Broz iau loc 
în mașini. Coloana oficială, escortată 
de motocicliști. se îndreaptă spre 
Brdo. reședința șefului statului iugo
slav.

Ambianta sărbătorească, de caldă 
stimă și adincă prietenie, domnește 
pe întreg traseul străbătut. Dînd glas 
sentimentelor pe care le nutresc în 
aceste clipe deosebite, popoarele Iu
goslaviei vecine și prietene, mii de 
locuitori, tineri și vîrstnici. ai ora
șului industrial Kranj au venit să 
salute pe înaltii oaspeți români. De 
o parte și de alta a magistralelor 
străbătute, mulțimea flutură stegule- 
te române și iugoslave, aplaudă, o- 
vaționează pe conducătorii de partid 
și de stat ai celor două țări.

Ceremonia călduroasă a primirii, 
nenumăratele manifestări ale senti
mentelor de prietenie nutrite fată de 

la Colombo cu privire la convocarea 
sesiunii speciale a Adunării Gene
rale a Organizației Națiunilor Unite 
consacrate dezarmării. în fața noas
tră se află și o sarcină nemijlocită 
privind aplicarea hotărârilor și reco
mandărilor acestei conferințe im
portante.

Tovarășe președinte,
Aș dori să evidențiez cu această 

ocazie că întărirea și dezvoltarea 
continuă a relațiilor de bună veci
nătate dintre țările balcanice este 
în interesul fiecărei țări in parte și 
al tuturor în ansamblu. întîlnirea 
experților pentru colaborarea teh- 
nico-economică balcanică, care a 
avut loc la Atena, reprezintă toc
mai transpunerea în viață a reco
mandărilor de la Helsinki cu pri
vire la colaborarea în cadrul re
gional. Sînt convins că vor urma și 
alte întîlniri la care va fi extinsă 
colaborarea țărilor balcanice, va fi 
consolidată prietenia dintre ele. 
ceea ce va contribui la asigurarea 
păcii în Balcani.

Tovarăș» președinte.
îmi este cunoscută contribuția 

dumneavoastră personală în lupta 
pentru relații internaționale noi. 
bazate pe egalitate în drepturi în 
lume și pentru crearea unei atmo
sfere de înțelegere și colaborare în 
Balcani.

Eforturile dumneavoastră orientate 
în direcția dezvoltării colaborării de 
bună vecinătate și prietenie dintre 
cele două țări ale noastre noi le 
apreciem în mod deosebit. Putem 
remarca cu satisfacție rezultatele 
obținute pină acum. Sistemul hidro
energetic și de navigație Porțile de 
Fier și colaborarea industriilor chi
mice din Pancevo si Pitești repre
zintă nu numai un grad înalt de 
încredere și de conexiune a econo
miilor noastre, ci și exemplu de co
laborare în condiții egale si reci
proc avantajoase între țările noas
tre în general. Toate acestea ne 
obligă să inițiem pe o scară mai 
largă, cu mai multă îndrăzneală și 
mai rapid, extinderea colaborării în 
ansamblul ei. atît pe plan politic, 
cît și în domeniile economiei, știin
ței. culturii și în alte domenii.

Sînt convins că această vizită va 
reprezenta o nouă contribuție la 
întărirea prieteniei dintre popoarele 
noastre. Mă bucur că veți avea 
ocazia să întîlniți din nou oameni 
ai muncii de la noi și că. încă o 
dată, veți simți căldura prieteniei 
lor față de poporul tării dumnea
voastră. •

Ridic acest pahar în sănătatea to
varășului Nicolae Ceaușescu. în să
nătatea tovarășei Elena Ceaușescu, 
pentru noi succese și prosperitatea 
Republicii Socialiste România, pen
tru prietenia popoarelor noastre 1 
(Aplauze).

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, și tovarășa 
Elena Ceaușescu au plecat, miercuri 
dimineață. într-o vizită oficială de 
prietenie în R.S.F. Iugoslavia, la in
vitația tovarășului Iosip Broz Tito, 
președintele Republicii Socialiste Fe
derative Iugoslavia. președintele 
Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, 
și a tovarășei Iovanka Broz.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu este 
însoțit în această vizită de tovarășii 
Manea Mănescu. membru al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-ministru al guvernului, 
Ștefan Voitec. membru al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului de Stat, 
Gheorghe Oprea, membru al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.. viceprim-ministru al guver
nului. Ștefan Andrei, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv. secretar al C.C. al P.C.R.. Aurel 
Duma. secretar al C.C. al P.C.R., 
George Macovescu. ministrul aface
rilor externe, de consilieri si experți.

La plecare. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost conduși de tova
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rarea dintre partidele noastre, din
tre organizațiile politice și obștești, 
din România și Iugoslavia. Se poate 
spune că, în toate privințele, relații
le româno-iugoslave reprezintă un 
exemplu de raporturi între două 
țări socialiste, de colaborare rodnică, 
bazată pe stimă și încredere tovără
șească, pe deplină egalitate și res
pect reciproc.

De asemenea, s-a intensificat cola
borarea dintre țările noastre pe plan 
internațional. România și Iugoslavia, 
Partidul Comunist Român și Uniu
nea Comuniștilor din Iugoslavia au 
conlucrat intens la Conferința pen
tru securitate europeană, la Conferin
ța partidelor comuniste și muncito
rești si în alte foruri internaționale. 
Astfel, țările noastre și-au adus 
contribuția activă la profundele mu
tații care au loc în viața internațio
nală contemporană, la cauza destin
derii și păcii. O caracteristică prin
cipală a vieții mondiale o constituie 
afirrrferea voinței popoarelor de a 
pune capăt vechii politici imperia
liste de dominație și asuprire, de a 
fi stăpîne pe bogățiile naționale, de 
a se dezvolta liber pe calea progre
sului economic și social. în același 
timp, evenimentele demonstrează că 
destinderea nu s-a consolidat, că în 
lume continuă să existe forte reac
ționare care pot pune în pericol pa
cea și securitatea popoarelor. Aceste 
realități fac necesare o conlucrare 
tot mai strînsă între popoare, uni
rea eforturilor lor pentru a impune 
pacea. înțelegerea și colaborarea din
tre state.

Participînd activ la viața interna
țională, România este ferm hotărîtă 
să-și aducă întreaga contribuție la 
solutionarea constructivă a marilor 
probleme care preocupă lumea con
temporană. la promovarea de relații 
noi între state bazate pe principiile 
deplinei egalități în drepturi, respec
tului independentei si suveranității 
naționale, renunțarea la forță și la 
amenințarea cu forța. Acționăm cu 
hotărîre pentru extinderea relațiilor 
cu toate țările socialiste, cu statele 
în curs de dezvoltare, precum și cu 
țările capitaliste dezvoltate. în spiri
tul principiilor coexistentei pașnice.

Punem pe primul plan în activita
tea noastră internațională înfăptui
rea securității șl colaborării în Eu
ropa in spiritul documentelor Confe
rinței general-europene. Avind in 
vedere că după Conferința de la 
Helsinki nu s-au întreprins măsuri 
concrete pentru înfăptuirea documen
telor semnate, se impun — după pă
rerea noastră — eforturi din partea 
tuturor statelor participante la con
ferință pentru aplicarea principiilor 
înscrise în aceste documente, atit in 
ce privește extinderea colaborării e- 
conomice. tehnico-știintifice. cultura
le și în alte domenii, cit. mai cu 
seamă, trecerea la măsuri efective și 
eficiente de dezangajare militară a 
continentului. Trebuie să facem în 
așa fel încît la viitoarea reuniune, 
care va avea loc în 1977. la Belgrad, 
țările continentului nostru să se pre
zinte cu realizări cît mai evidente in 
această direcție.

Ne pronunțăm constant pentru am
plificarea eforturilor si inițiativelor 
menite să stimuleze atît relațiile bi
laterale. cit și o largă conlucrare 
multilaterală între statele balcanice. 
Considerăm că este în interesul 
securității în Balcani și în întreaga 
lume să se ajungă cît mai cu- 
rînd la solutionarea pe cale po
litică a situației din Cipru, precuin 
și a problemelor dintre Grecia Si 
Turcia privind platforma Mării E- 
gee. să se intensifice eforturile pen
tru eliminarea oricăror surse de în
cordare și conflicte din această zonă, 

rășii Emil Bobu, Cornel Burtică, 
Gheorghe Cioară. Lina Ciobanu, Pe
tre Lupu, Paul Niculescu. Gheorghe 
Pană. Ion Pățan. Dumitru Popescu, 
Gheorghe Rădulescu. Leonte Răutu, 
Iosif Uglar. Iosif Banc. Ion Coman, 
Teodor Coman. Mihai Dalea, Ion 
Dincă. Mihai Gere. Nicolae Giosan, 
Ion Ursu. Constantin Dăscălescu. de 
membri ai C.C. al P.C.R.. ai Consi
liului de Stat și ai guvernului, de 
conducători de instituții centrale și 
organizații obștești, de personalități 
ale vieții științifice și culturale. To
varășii din conducerea partidului si 
statului au venit împreună cu so
țiile.

Se afla de fată Rajko Knezevici, 
însărcinatul cu afaceri ad-interim al 
Iugoslaviei la București.

Erau, de asemenea, prezenți șefii 
misiunilor diplomatice acreditați în 
tara noastră.

Ceremonia plecării a avut loc pe 
aeroportul Otopeni. Pe frontispiciul 
aerogării erau arborate drapelele de 
partid și de stat, care încadrau por
tretul tovarășului Nicolae Ceaușescu.

Numeroși bucuresteni au salutat. 
Ia aeroport, cu multă însuflețire pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și pe 

pentru transformarea Mediteranei 
într-o mare a păcii și colaborării.

Sint necesare, de asemenea, efor
turi susținute pentru rezolvarea paș
nică a conflictului din Orientul 
Mijlociu, pentru retragerea trupelor 
israeliene din teritoriile arabe ocu
pate în urma războiului din 1967. 
solutionarea problemei poporului pa- 
lestinean prin asigurarea drepturilor 
sale legitime — inclusiv de a-si con
stitui un stat national propriu — 
respectarea independentei si suvera
nității tuturor statelor din această 
regiune. în contextul situației com
plexe din această zonă. România se 
pronunță pentru încetarea grabnică 
a luptelor din Liban si realizarea 
unei înțelegeri între forțele politice 
și sociale din această tară, care să 
asigure pacea, integritatea, unitatea și 
suveranitatea statului libanez, să ducă 
la excluderea oricărei intervenții 
străine în treburile sale interne.

Apreciem că o cerință fundamen
tală a zilelor noastre este trecerea la 
măsuri concrete de dezarmare gene
rală și. în primul rînd. de dezarmare 
nucleară. în spiritul documentului 
pe care România l-a prezentat la 
O.N.U.. ne pronunțăm pentru convo- , 
carea unei sesiuni speciale a Organi
zației Națiunilor Unite care să dez
bată căile de înfăptuire a acestui vi
tal deziderat.

Progresul, pacea si securitatea în 
zilele noastre- sint nemijlocit legate 
de lupta pentru lichidarea subdez
voltării. pentru abolirea vechii poli
tici imperialiste, colonialiste, care a 
generat grave decalaje si inechități 
în raporturile dintre state, pentru 
instaurarea noii ordini economice 
internaționale, care să asigure o jnai 
rapidă dezvoltare a tuturor țărilor —' 
și în primul rînd a celor rămase în 
urmă — accesul lor neîngrădit la 
cuceririle civilizației.

Rezolvarea constructivă a tuturor 
marilor probleme ale lumii de azi 
cere în mod imperios ca fiecare 
tară, indiferent de mărime sau de 
orinduire socială, să ia parte activă, 
în condiții de deplină egalitate, la 
viata internațională. Un rol deosebit 
au. în această privință, țările mici si 
mijlocii, țările în curs de dezvoltare, 
țările nealiniate, care sint profund 
interesate în promovarea unor rapor
turi noi. cu adevărat democratice 
între state.VÎn acest context, doresc 
să vă exprim dumneavoastră, tova
rășe Tito. calde mulțumiri , pentru 
sprijinul activ acordat de Iugoslavia 
în legătură cu admiterea României 
în ..Grupul celor 77“. precum si in 
cadrul recentei Conferințe de Ia Co
lombo cu privire la participarea 
României, ca invitat, la activitățile 
țărilor nealiniate.

Se impune creșterea rolului Orga
nizației Națiunilor Unite, al celor
lalte organisme internaționale în so
luționarea problemelor mondiale. în 
promovarea păcii, securității si co
laborării între popoare.

Am ferma convingere că vizita pe 
care o facem în frumoasa dumnea
voastră tară va marca un nou mo
ment important în relațiile dintre 
România și Iugoslavia. în conlucra
rea lor‘ activă pe plan international 
în interesul ambelor ponoare, al 
cauzei colaborării și păcii în lume.

Cu această convingere și cu urarea 
ca prietenia si colaborarea româno- 
iugoslavă să înflorească continuu, 
doresc să toastez :

— în sănătatea tovarășului Tito și 
a tovarășei Iovanka Broz !

— Pentru progresul si prosperita
tea popoarelor Iugoslaviei prietene : 
pentru prietenia si colaborarea din
tre România și Iugoslavia, dintre 
Partidul Comunist Român și Uniu
nea Comuniștilor din Iugoslavia ; 
pentru pace si colaborare in întreaga 
lume !

— în sănătatea dumneavoastră, a 
tuturor 1 (Aplauze).

tovarășa Elena Ceaușescu. care au 
răspuns cu prietenie aclamațiilor și 
manifestărilor de simpatie ale mul
țimii.

Locuitorii Capitalei au reafirmat 
sentimentele de profundă dragoste 
și înaltă prețuire pe care toți cetă
țenii patriei le nutresc față de partid 
și secretarul său general, hotărîrea 
întregii națiuni de a înfăptui neabă
tut politica internă și externă a parti
dului și statului nostru, spre măre
ția si înflorirea României socialiste. 
S-a scandat îndelung, cu Înflăcărare. 
..Ceaușescu — P.C R. !“

Oamenii muncii bucuresteni au dat, 
totodată, glas urării de succes deplin 
pe care întregul popor o adresează 
tovarășului Nicolae Ceaușescu și to
varășei Elena Ceaușescu în vizita pe 
care o întreprind în Republica So
cialistă Federativă Iugoslavia, nouă 
și pregnantă expresie a relațiilor 
frățești dintre țările noastre vecine 
și prietene, dintre Partidul Comunist 
Român și Uniunea Comuniștilor din 
Iugoslavia, a dorinței comune de a 
dezvolta și adînci continuu colabo
rarea dintre ele. în folosul si spre 
binele ambelor popoare. în interesul 
cauzei păcii și socialismului în lume.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România. și tovarășa 
Elena Ceaușescu au făcut, miercuri, 
la puțin timp după sosirea pe aero
portul Brnik, o vizită protocolară 
tovarășului Iosip Broz, Tito, pre
ședintele R. S. F. Iugoslavia, pre
ședintele Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia, și tovarășei Iovanka 
Broz. la reședința de la Brdo a șe
fului statului iugoslav.

începerea convorbirilor oficiale
(Urmare din pag. I)

Executiv al Prezidiului C.C. al U.C.I., 
Milorad Birovliev, membru în Con
siliul Executiv Federal, președintele 
părții iugoslave în Comisia mixtă 
româno-iugoslavă de colaborare eco
nomică, Mirko Milutinovici, șeful 
Cabinetului președintelui R.S.F.I., 
Vladislav Obradovici. șeful secției re
lații internaționale a C.C. al U.C.I., 
Angelko Blajevlci. consilier al pre
ședintelui R.S.F.I. pentru probleme 
de politică externă, Miodrag Krdjici, 
șeful Direcției pentru țările vecine 
din Secretariatul federal pentru afa
cerile externe.

★

După un scurt schimb de vederi 
între cele două părți, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. și tovarășul Iosip Broz Tito. 
președintele R.S.F. Iugoslavia, pre
ședintele Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia, s-au retras pentru a con
tinua dialogul la nivel înalt.

CEAI OFERIT ÎN CINSTEA TOVARĂȘEI ElENA CEAUȘESCU 
DE TOVARĂȘA IOVANKA RROZ

Miercuri după-amiază, tovarășa 
Elena Ceaușescu a participat la un 
ceai oferit în cinstea sa de tovarășa 
Iovanka Broz.

Au luat parte tovarășei» Mari»

Președinții Nicolae Ceaușescu și 
Iosip Broz Tito, tovarășele Elena 
Ceaușescu și Iovanka Broz s-au în
treținut într-o atmosferă de priete
nie și cordialitate.

★
După întîlnirea protocolară, tova

rășul Nicolae Ceaușescu si tovarășa 
Elena Ceaușescu sînt conduși de to
varășul Iosip Broz Tito și tovarășa 
Iovanka Broz pe platforma din fața 
reședinței. înalții oaspeți se despart

în cadrul convorbirilor a fost ana
lizat ansamblul relațiilor de colabo
rare multilaterală româno-iugoslavă.

A fost, de asemenea, abordată si
tuația internațională, schimbul de 
vederi evidențiind efortul construc
tiv al României și Iugoslaviei în ve
derea soluționării, in conformitate 
cu interesele popoarelor, a proble
melor ce confruntă omenirea, voința 
celor două țări de a-si aduce si în 
viitor contribuția la instaurarea unor 
relații noi. de deplină egalitate între 
state, la făurirea unei noi ordini eco
nomice și politice internaționale, re- 
levînd necesitatea sporirii rolului 
O.N.U. în interesul făuririi unei lumi 
mai bune si mai drepte.

Cei doi președinți au acordat o 
deosebită atenție situației din Eu
ropa, relevîndu-se necesitatea de a 
se acționa ferm pentru transpunerea 
în viată a principiilor și normelor 
stabilite în Actul final al Conferin
ței general-europene. pentru; comple
tarea destinderii politice cu măsuri 
de dezangajare militară si dezarmare 
și au relevat însemnătatea viitoarei 
reuniuni din 1977. de la Belgrad, pen

Mănescu și Maria Oprea, iar din par
tea iugoslavă Lidia Șentiurț, mem
bru al Consiliului Republican al Re
publicii Socialista Slovenia, Liliana 

de ospitalierele gazde, îșl string 
încă o dată mâinile cu cordialitate, 
urmînd să șe revadă în cursul după- 
amiezii.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu. oeilalțl 
oaspeți români se îndreaptă apoi 
spre reședința ce le-a fost rezervată 
în frumoasa stațiune montană Bled, 
fiind însoțiți de tovarășii Stane 
Dolanț, Vidoie Jarkovici, Serghei 
Kraigher, Franțe Popit și alte per
soane oficiala iugoslave.

tru analizarea etapei parcurse Cl 
adobtarea de noi măsuri pentru asi
gurarea securității si dezvoltarea 
cooperării libere între toate popoa
rele de pe continentul nostru.

Președintele Iosip Broz Tito l-a In
format pe președintele Nicolae 
Ceaușescu despre lucrările recentei 
Conferințe la nivel înalt a țărilor 
nealiniate de la Colombo, la care 
tara noastră a participat ca invi
tată. Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a apreciat că reuniunea 
țărilor nealiniate a constituit un 
moment important în viata interna
țională contemporană.

La dialogul celor doi președinți ao 
participat, din partea română, tova
rășii Manea Mănescu, Stefan Voitec 
și Stefan Andrei, iar din partea iu
goslavă. Vidoie Jarkovici, Stane Do- 
lanț, Gemal Biedici și Aleksandar 
Grlicikov.

Convorbirile s-au desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prietenie șl sti
mă reciprocă, caracteristică raportu
rilor de colaborare In continuă dez
voltare dintre țările, partidele si oo- 
poarelâ noastre.

Jarkovici, Nada Gligorov, Razia Bie
dici, Milka Minici și Vera Grlicikov.

Ceaiul s-a desfășurat într-o ambi
antă de cordialitate.
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Festivalul internațional 
„George Enescu"

cu mai multe ansambluri 
ale Radioteleviziunii (or
chestra simfonică, or
chestra de instrumente 
vechi, corul de copii) și 
cu mai tinerele forte ale 
Conservatorului bucures- 
tean (corul „Madrigal", 
orchestra ..Cameratta"). 
în suita de prezente or
chestrale sînt adăugate 
si alte nume noi — Fi
larmonica din Clui-Na- 
ooca (dirijor Emil Si
mon). orchestra de ca
meră a Filarmonicii din

Radu Chisu si harpista 
Elena Gantolea. Confrun
tarea de generații este 
mai evidentă aici decit în 
prezenta majoritar „tî- 
nără“ a formațiilor ca
merale. unde, cu excep
ția ansamblului „Ars 
Nova" din Cluj-Napoca 
(condus de Cornel Țăra
nul. ceilalți narticipanti 
aparțin muzicienilor ulti
mului deceniu — cvarte
tul „Academica", cvar
tetul ..Voces contempo- 
ranae". cvartetul „Arpeg
gio", trio ,.Mihail Jora".

Ca întotdeauna, scena

Bucuneștiul tșl pregă
tește din nou. cu aceeași 
emoție, haina de sărbă
toare a Festivalului 
„George Enescu". Ediția 
a Vil-a (11—20 septem
brie), așteptată cu nerăb
dare de melomani și de 
publicul larg va fi prile
jul unor noi întîlniri cu 
mari personalități ale lu
mii muzicale, a! unor 
confirmări artistice de 
prestigiu. Agenda festi
valului cuprinde prezen
te pe cit de interesante, 
pe atit de diverse, meni
te să mențină nivelul ar
tistic al manifestării la 
cota de adevărat eveni
ment artistic al anului.

Mal mult ca in alti 
ani. contribuția artiștilor 
români apare sqp sem
nul unei serioase auto- 
verificări a forțelor pro
prii. capabile a demon
stra resursele de care 
dispune mișcarea noastră 
muzicală. Cîteva concerte 
simfonice reunind pagini 
ale marii literaturi uni
versale si românești, nu
meroase concerte came
rale. recitaluri, spectacole 
de operă si balet atrag 
atenția. Orchestra Filar
monicii ..George Enescu" 
îsi va confrunta valorile

Avancronică
la ediția a VH-a

Tg. Mureș, orchestra 
„Simfonieta" (dirijor Ma- 
ria Nistor). orchestra 
„Preclasica" (dirijată de 
Vasile Ionescu) și forma
ția instrumentală con
dusă de naistul Gheor- 
ghe Zamfir. Festivalul 
va prilejui publicului o 
reîntilnire cu cîteva din
tre cele mai reputate ba
ghete dirijorale : Mircea 
Basarab. Mihai Bredicea- 
nu. Iosif Conta. Emanoil 
Elenescu. Paul Popescu. 
Paul Staicu. Ludovic 
Baci, fără a omite gestul 
măiestrit al lui Marin 
Constantin sau talentul 
pedagogic al conducători
lor Corului de copii, stră
lucit reprezentat de Ele
na Vicică si Ion Vanica. 
în recitaluri sau în con
certe simfonice îi vom 
reintîlni pe violoniștii 
Ion Voicu Si Stefan 
Ruha. pe pianistul Radu 
Lupu. ne cintăretii Gheor- 
ghe Crăsnaru si Qeor- 
geta Stoleru. pe oboistul

Operei române polari
zează o parte din cele 
mai spectaculoase mani
festări ale festivalului. 
Reluarea capodoperei e- 
nesciene ■ Oedip se înve
cinează cu un recent suc
ces românesc contempo
ran — opera Hamlet de 
Pascal Bentoiu sau cu 
creația lui Cornel Trăi- 
lescu — Bălcescu ; in 
timp ce în opere ale ma
relui repertoriu univer
sal apar cițiva oas
peți de seamă — Lud
mila Boiko și Anatoli 
Solovianenko (U.R.S.S.) în 
Rigoletto de Verdi, mezzo- 
soprana Grace Bumbry 
(S.U.A.) și tenorul Fran
cisco Ortiz (Spania) în 
Tosca de Puccini. Marga
rita Drozdova si Vadim 
Tadeev (U.R.S.S.) în La
cul lebedelor. De altfel, 
prezenta oaspeților de 
peste hotare la festival 
va fi marcată de colec
tive și personalități art's- 
tice remarcabile : or

chestra simfonică a Ra
dioteleviziunii din Buda
pesta, dirijată de Gyorgy 
Lehel, avînd ca solistă pe 
violonista Maria Balint : 
pianistul Sviatoslav Ri
chter (U.R.S.S.) ; violo
nistul Christian Ferras 
(Franța) ; sopranele Eli
sabeth Schwartzkopf și 
Victoria de Los Angeles; 
orchestra de cameră din 
Moscova, dirijată de Ru
dolf Barsai : organistul 
francez Pierre Cochereau: 
violonista japoneză Yuuko 
Shiokawa : „Madrigaliștii 
din Belgrad" si formația 
vocal-instrumentală „Stu
dio der friihen Musik" din 
R. F. Germania.

Panoramicul creației 
originale cuprinde o sea
mă de opere apartinind 
fondului de aur al cultu
rii românești — simfo
niile enesciene se înve
cinează cu cîteva dintre 
partiturile muzicii secole
lor XVII—XVIII sau a- 
partinînd maeștrilor ge
nerației contemporane : 
se adaugă o seamă de 
prime audiții sau de de
buturi componistice, re- 
prezentînd promisiuni si 
certitudini ale creației 
originale din ultimii ani. 
Acestei ample confrun
tări. pe care sperăm că 
interpretările o vor po
tenta în lumina unor 
certe valori. îi răspund 
opere ale literaturii uni
versale clasice, roman
tice si contemporane, re- 
editînd traseele marii
culturi muzicale eneș-
ciene.

De la rapsodiile maes
trului la cîntecul poporu
lui său. în acest dialog al 
artelor. festivalul îsi 
conturează personalitatea 
națională, voce originală 
în concertul contempora
neității. semn de ascen
siune al unei civilizații 
oglindind „evul aprins".
Griqore 
CONSTANTINESCU

Construcții noi de locuințe la lași

„Festivalul face din București
o capitală a muzicii"

DAVID OISTRAH, violonist: 
„...Festivalul este de-a dreptul 
grandios, cu atit mai mult cu cit 
participă la aceste veritabile sărbă
tori muzicale personalități de prim 
rang, formații artistice de incontes
tabil prestigiu,..".

ARTHUR RUBINSTEIN, pianist : 
„Revin în București întotdeauna cu 
sentimente înalte de prietenie și 
dragoste... noi, muzicienii, sîntem a- 
trași ca de un magnet de locurile 
unde arta noastră este primită atit 
de frumos".

HERBERT von KARAJAN, diri
jor : „Schimbările pe care le-am 
observat după 20 de ani sînt extra
ordinare. Există înfăptuiri la înăl
țimea timpului nostru, a contempo
raneității... în cursul șederii noastre 
la București am vizitat Expoziția 
realizărilor economiei naționale a 
României. Am avut tot timpul im
presia unei evoluții și ascensiuni 
continue. Sîntem foarte mulțumiți 
că participăm la festival... România 
— care a cinstit în mod deosebit 
memoria lui Enescu, atit prin orga
nizarea acestui festival (...), cit și a- 
cordînd primei orchestre simfonice a 
țării numele său — prezintă unul 
din cazurile rare in istoria muzicii 
cînd profetul este într-adevăr apre
ciat în țara sa...“.

HENRY SZERYNG, violonist: 
„Sînt profund impresionat consta- 
tind că România e o tară fn plină 
dezvoltare și înflorire. Si. felicitîn- 
du-i pe prietenii mei de aici, tin 
să spun că festivalul face din Bucu
rești o capitală mondială a muzicii. 
Ne întîlnim aici artiști din toate 
colturile lumii, pentru muzică și 
prietenie, ceea ce e un fapt emo
ționant".

ARAM HACIATURIAN, compozi
tor ; „în 1958. oricit de copleșit 
eram de importanța acestei mani
festări, nu-mi puteam imagina am
ploarea sa ulterioară... La dv„ nă
zuințele nobile ale lui Enescu prind 
astăzi viață (...) in cultivarea și 
dezvoltarea muzicii și a artei inter
pretative...".

PIETRO ARGENTO, dirijor : 
„România se află în situația privi-

Aprecieri ale unor 
participant!

la edițiile anterioare

legiată de a furniza artei contem
porane a ciotului interpret! care 
trezesc uimirea și admirația ascul
tătorilor".

GEORGES AURIC, compozitor : 
„...Aflîndu-mă din nou la București, 
mă captivează, ca și cu ocazia vizi
telor mele anterioare, farmecul în 
care se îmbracă aici realitatea di
rectă... Caracterul ei de vitalism 
dinamic, uman este îmbogățit me
reu de simpatia și afinitatea natu
rală a publicului românesc pentru 
muzică. ...Festivalul internațional 
„George Enescu" și-a cucerit o 
stimă și un interes care sînt rezul
tatul însuflețirii și priceperii ce 
stau la baza acestui festin al friuzi- 
cii... într-o astfel de manifestare, o 
întreagă cultură își dezvăluie sufle
tul. caracterul ei individualizat... 
Compozitorii români vor izbuti, așa

cum a Izbutit Enescu. deoarece știu 
să imprumute o expresie proprie și 
de autenticitate multora din crea
țiile lor...“.

GYORGY CZIFFRA, pianist: „Am 
auzit vorbindu-se atit de des și de 
elogios, la Paris, despre festivalul 
de la București, incit am ținut să 
fiu și eu prezent...".

ANDRE MARESCOTTI, președin
tele Federației concursurilor inter
naționale muzicale : „...« George E- 
nescu- este una dintre manifestări
le cele mai remarcabile, care fac 
cinste României, țării pe care o în
drăgim atit de mult, și ai cărei ar
tiști. interpreți îi admirăm atit, din 
rîndul cărora un număr mare au ob
ținut distincțiile cele mai înalte Ia 
multe competiții internaționale de 
prestigiu...".

HENRY GAGNEBIN. președinte
le Federației concursurilor interna
ționale de muzică : ....în zilele
festivalului mi s-a relevat ceea ce 
România a produs mai remarcabil 
In domeniul compoziției și al inter
pretării muzicale... Acum am putut 
cunoaște rhai bine și am înțeles mai 
profund geniul poporului dv. da
torită concertelor și spectacolelor 
de operă prezentate. Aveți o minu
nată pleiadă de artiști, atit compo
zitori. cit și interpreți...".

ALFRED HOFFMANN, muzico- ’ 
log : „...Odată cu festivalurile „Enes
cu" a început să se încetățenească în 
opinia muzicală internațională chi
pul lui Enescu ca o personalitate 
aproape unică in veacul nostru, da
torită puterii ei de cuprindere a di
verselor aspecte ale artei sunete
lor".

Meșteșugarii 
mureșeni 

își onorează 
angajamentul

Rezultatele meșteșugarilor mu
reșeni obținute în perioada pri
melor opt luni din acest an pot 
fi exprimate în cîteva cifre edi
ficatoare : depășirea angajamen
tului anual în întrecerea socia
listă cu o producție în valoare 
de 8.4 milioane lei si livrarea 
suplimentară la export a unor 
produse și articole de artizanat 
în valoare de un milion lei va
lută. De asemenea, prin unită
țile proprii și ale comerțului de 
stat au fost puse la dispoziția 
cumpărătorilor cu 10.6 la sută 
mai multe produse decit se pre
văzuse. în vederea perfecționă
rii activității privind satisfacerea 
cerințelor mereu crescînde ale 
populației, se înscrie acțiunea 
de organizare a dispeceratelor 
pentru dirijarea prestărilor de 
servicii către populație. Aseme
nea dispecerate au fost înființa
te la Tg. Mureș. Sighișoara. Tîr- 
năveni, Luduș si Sovata. în ace
lași context de preocupări, con
ducerea U.J.C.M. a hotărit în
ființarea la Tg. Mureș a biroului 
de reclamă și informare, unde 
publicul poate obține orice in
formații și detalii în legătură cu 
produsele solicitate și cu rețeaua 
cooperației meșteșugărești. în
treținerea relațiilor permanente 
cu publicul se înscrie astfel ca o 
pîrghie eficientă pentru orienta
rea activității meșteșugarilor. în 
acest sens este edificator faptul 
că. pe baza opțiunilor exprimate 
de publicul cumpărător, mește
șugarii mureșeni participă cu 
150 de produse noi Ia contractă
rile pentru anul 1977. (Cornel 
Pogăceanu).

Mesaj artistic din Tanzania
Publicul românesc a 

primit recent o nouă 
solie a lumii și artei 
africane : ansamblul
national de muzică și 
dansuri „Ngoma" din 
Republica Unită Tan
zania — tară a cărei 
istorie mai veche și 
mai recentă este stră
bătută de lupta îm
potriva politicii impe
rialiste coloniale și 
neocoloniale de domi
nație și asuprire și a 
cărei politică actuală 
ilustrează semnifica
tiv o vie dorință de 
pace, securitate in
ternațională. aspirații 
de prosperitate eco
nomică și progres 
spiritual.

Cum era de așteptat, 
întîlnirea cu arta a- 
fricană a constituit un 
act cultural de mare 
autenticitate și inte
res. Venit dintr-o zonă 
de puternică înflorire 
a tam-tamului. în care 
simțul extraordinar al 
ritmului unui virtuoz 
precum Morris Nyun- 
yusa. se exercită în 
executarea unor com
poziții care includ nu 
mai puțin de 12 tobe, 
ansamblul ne-a pre
zentat și o. varietate de 
instrumente tradițio
nale — unele emițînd 
sunete surprinzător de 
apropiate de cele ale 
instrumentelor euro
pene. Printre aces
tea : „zeze" — un fel 
de viori cu una. cinci 
ori douăsprezece corzi 
și cu voluminoase cutii 
de rezonantă de formă 
sferică sau cilindrică ; 
„litungu" — de aseme
nea. un instrument de 
coarde, amintind de 
harfă ; „lilandi" -- un 
instrument de suflat 
făcut parcă dintr-un 
corn de elefant; „ma
rimba" — străvechi in

strument tipic african, 
al cărui sunet se a- 
seamănă cu al pianu
lui; „malimba" — va
riante de xylofon 
etc. Numeroase și ex
presive au fost și in
tervențiile vocale ale 
membrilor ansamblu
lui.

Spectacolul trupei 
„Ngoma" a constituit 
o amplă și relevantă 
manifestare de artă 
autentică. Mișcarea

SPECTACOLELE 

ANSAMBLULUI 
„NGOMA"

dansatorilor, pvantaiul 
culorilor tari, al cos
tumelor (dominate de 
albastru și roz, galben 
și violet), expresivi
tatea panașelor și blă
nurilor de tigru, leo
pard etc. (care ne a- 
minteau, implicit, că 
Tanzania este o țară 
cu întinse rezervații 
naționale și cu multe 
specii de animale 
sălbatice) au dat va
lorilor coregrafice o 
fermecătoare origina
litate. De un mare 
efect ne-a apărut 
dansul „Bamoto", din 
sud-estul țării, execu
tat într-o obscuritate 
desăvîrșită de către un 
dansator ale cărui 
vestminte, tivite cu o 
substanță incandescen
tă. răspîndeau scîntei 
ca un foc de artificii.

Indiferent că aparți
ne unor colectivități ce 
trăiesc în preajma ză
pezilor de pe Kili- 
mandjaro. a lacurilor 
Victoria ori Tanganica, 
în cîmpuri („shambe") 
ori în pădurile ecua

toriale. în Zanzibar 
ori pe malul Oceanu
lui Indian, dansul tan- 
zanian păstrează un 
pronunțat caracter te
matic. incluzînd nu
meroase elemente de 
pantomimă cu funcții 
dramatice si chiar co
mice. El este legat de 
momentele cruciale ale 
vieții omului (naștere, 
nuntă, moarte) ; expri
mă poezia iubirii și 
bucuria dragostei îm
plinite. grijile si spe
ranțele . maternității ; 
relația omului cu cos
mosul si natura și 
mai ales procesele și 
bucuria muncii, ale 
muncii agricole (săpa
tul. semănatul, culesul 
recoltei), ale vînătorii 
etc. Majoritatea dan
surilor. care la origine 
aparțin unor străvechi 
ceremoniale si ritua
luri, sînt învestite azi 
cu semnificații simbo
lice și cultivate ca 
atare. Alături de ele. 
din programul ansam
blului tanzanian n-au 
lipsit nici compoziții 
coregrafice noi, care 
și-au propus să figu
reze. cu mijloace mai 
•moderne. Imagini ale 
vieții de azi. hotărîrea 
întregului popor de a 
lupta pentru apărarea 
securității naționale, a 
păcii.

Ansamblul „Ngoma" 
ne-a dat posibilitatea 
să cunoaștem, transfi
gurate în artă, odată 
cu valorile tradiționa
le. forme și conținu
turi noi de viată ale 
ponorului tanzanian. 
bucuria sa de a trăi 
într-o tară liberă si 
independentă, hotărî
rea de a contribui la 
prosperitatea tării, do
rința lui de pace și 
prietenie.
Natalia STANCU- 
ATANASIU

O LARGĂ REȚEA A COOPERAȚIEI DE CONSUM 
PENTRU DIFUZAREA CĂRȚII LA SATE

Printre sarcinile de mare impor
tanță care stau in fața cooperației 
de consum se numără și difuzarea 
cărții la sate. în scopul îndeplinirii 
în condiții optime a acestei înda
toriri. cooperația de consum dis
pune în mediul rural de peste 2 200 
librării și raioane de librărie. 6 500 
puncte de difuzare a cărții în ca
drul magazinelor mixte. 3 800 de 
difuzori permanenți în unități agri
cole socialiste și în întreprinderile 
sătești etc. Un important număr de 
cărți se difuzează și prin secțiile 
județene „Cartea prin poștă", pre
cum și prin Librăria centrală din 
București (str. Serg. Nuțu Ion 
8—12, sectorul 6). Totodată a fost 
lărgită răspindirea cărții în rîndul 
elevilor și cadrelor didactice. Ast
fel, în școli există peste 5 000 difu
zori de carte. De asemenea. în 
școli s-a dezvoltat rețeaua de libră
rii obștești (școlare), numărul aces
tora ajungînd în prezent la circa 
600.

Dragostea de carte, de literatură 
a locuitorilor din satele noastre 
este ilustrată elocvent de numărul 
mare de cărți difuzate prin rețeaua

In fotografie: secvența

cooperatistă : lucrări din tezaurul 
culturii naționale și universale, 
clasice și contemporane, din dome
niul științelor sociale și politice. 
Prin ampla acțiune „Formați-vă 
biblioteci personale" organizată de 
cooperația de consum, un număr 
tot mai mare de cărți sint solici
tate în mediul sătesc.

îndemnul „în casa fiecărui țăran

din librăria din Hirlâu

o bibliotecă personală" exprimă 
astăzi obiectivul spre care iși con
centrează eforturile lucrătorii din 
cadrul unităților cooperației de 
consum din sectorul de difuzare a 
cărții, reflectă eforturile conjugate 
ale tuturor factorilor culturali din 
mediul rural pentru ridicarea ni
velului de cultură a satului nostru 
socialist.

tv
Programul 1

16,00 Teleșcoală. Real șl uman.
16.30 Curs de limbă germană.
17,00 Telex.
17,05 R.P.D. Coreeană pe drumul mari

lor realizări.
17.30 Seara Televiziunii bulgare. „Prin 

Bulgaria contemporană" — film 
documentar realizat de o echipă 
a Radioteleviziunii Române.

l«,00 «. Ritmuri bulgărești. Program 
folcloric susținut de cunoscute 
formații de dansuri populare, 
printre care Ansamblul studențesc 
din Sofia șl ansamblul „Nelden 
Kirov" din Ruse.

18.30 • Neseber — localitate de pe li
toralul bulgăresc al Mării Negre.

ÎS,50 • Toamna la Sofia — program de 
divertisment cu participarea unor 
valoroși soliști de muzică ușoară.

18.20 1001 de seri: Uriașul cel mititel — 
producție „Animafilm".

18,30 Telejurnal.
20,00 Biografii contemporan*.
20.20 Avanpremieră.
20,25 Seara Televiziunii bulgare. Oaspeți 

al Televiziunii Române: inter

pretul de muzică ușoară Bisser 
Kirov.

20,40 *. Film artistic: „Amintiri" — pro
ducție a Televiziunii bulgare. Pre
mieră pe țară. In distribuție: Ivan 
Arșinkov, Todor Tudorov, Vladi
mir Smirnov, Leda Taseva. Regia: 
Ivan Nlcev.

22,10 24 de ore.
22,30 închiderea programului.

Programul 2
20,00 Capodopere ale literaturii con

certante. Concert de concerte.
• Concertul pentru clarinet și 
orchestră de Mozart. Solist: Au
relian Octav Popa. Interpretează 
orchestra simfonică a Radiotele
viziunii. Dirijor: Francesco de 
Massi. • Concertul nr. 1 pentru 
vioară și orchestră de Paganini, 
solist Ion Voicu. Acompaniază 
orchestra simfonică a Radiotelevi
ziunii. dirijor Samo Hubad. • Con
certul nr. 2 pentru pian și or
chestră de Rahmanlnov. Solist: 
Vladimir Krainev, acompaniat de 
Orchestra simfonică a Radiote
leviziunii. Dirijor: Llviu Ionescu.
• Simfonia concertantă pentru 
violoncel și orchestră de Enescu. 
Solist: Gerhard Herwing (R.D.G.). 
Acompaniază orchestra de studio 
a Radioteleviziunii. Dirijor: Carol 
Litvin. în pauză: a Telex. 
«. Bucureștlui necunoscut. Un 
nou muzeu: „Colecția frații A- 
vakian".

22,30 închiderea programului.

• SPORT • SPORT • SPORT 0 SPORT 0 SPORT 0 SPORT O SPORT O SPORT

ACTUALITATEA LA TENIS
Turneul de la Forest Hills, după 

Wimbledon cel mai prestigios concurs 
international al sportului alb. care 
polarizează în aceste zile atentia a- 
matorilor de tenis de pretutindeni, a 
intrat în etapa jocurilor decisive, unde 
sînt prezenti si doi reprezentanți ai 
culorilor românești : Ilie Năstase și 
Virginia Ruzici. în optimile de finală 
ale probei de simplu bărbați. Ilie 
Năstase l-a întrecut cu 7—5. 6—7. 
1—6. 7—6. 6—4 pe talentatul lucător 
american Roscoe Tanner, la capătul 
unei partide pasionante ce s-a dis
putat la lumina reflectoarelor si a 
durat mai bine de trei ore. Peste 
14 000 de spectatori au asistat la un 
meci superb, de exceptional nivel 
tehnic, notează corespondenții agen
țiilor de presă. în sferturile de finală, 
Năstase îl va întîlni pe Dick Stockton, 
învingător cu 6—3. 7—5'. 6—4 în fața 
lui J. Velasco. Alte rezultate : Ma
nuel Orantes — Stan Smith 3—6.1—6.

8—2. 7-6, 6—1 ; Borg — Gottfried 
6—7. 3—6, 6 4. 6—4. 6—2. Progra
mul sferturilor de finală : Connors — 
Kodes ; Vilas — Dibbs : Borg — O- 
rantes și Năstase — Stockton.

în proba de simplu femei. Virginia 
Ruzici a reușit performanta de a se 
califica în sferturile de finală, cel 
mai bun rezultat obtinut vreodată de 
o jucătoare româncă la un turneu 
de asemenea anvergură. Ruzici s-a 
calificat în turul 4 si la proba de 
dublu, unde face pereche cu valo
roasa jucătoare iugoslavă Mima Jau- 
sovec. Sortii au vrut însă ca in sfer
turile de finală cele două tinere cam
pioane să se întilnească între ele. 
astfel că una sau alta va trebui să 
părăsească întrecerea din această 
fază. Iată programul complet al sfer
turilor de finală : Evert (a cîstigat 
cu 6—1. 6—0 la Barker) — Cimîreva : 
Ruzici — Jausovec : Lless — From- 
holtz ; Casals — Goolagong.

ÎN CÎTEVA
CAIAC-CANOE

Campionatele republicane de ca- 
iac-canoe au programat miercuri pe 
lacul Snagov finalele probelor de 
fond. în proba de caiac simplu, vic
toria a revenit lui Cuprian Maca- 
renco (Dinamo) cu timpul de 46'25”, 
iar la canoe simplu, titlul de cam
pion a fost cucerit de coechipierul 
său Lipat Varabiev, cronometrat în 
48’49”. Iată ceilați cîștigători : caiac- 
2 : Ștefan Pocora — Ion Irimia 
(Steaua) — 43’23”9T0 ; canoe-2 :
Gherasim Munteanu, Vasile Serghei 
(Dinamo) — 45’03”7/10 ; caiac-4 :
Eșeanu, Vartolomeu, Coșniță. Simio- 
oenco (Steaua) — 38’27”9/10.

Astăzi se vor desfășura finalele 
probelor de viteză.

CICLISM
Campionatele mondiale de ciclism 

pe velodrom au început Ia Monteroni 
din Lecce (Italia) cu serii si recalifi
cări în diferite probe. La viteză pro
fesioniști. cel mai bun timp in sfer
turile de finală a fost realizat de

RÎNDURI
australianul Nicholsson. cronometrat 
pe ultimii 200 m cu timpul de 
ll”72/100. S-au mai calificat Turrini 
și Van Lancker.

La urmărire individual femei, cel 
mai bun timp (pe 3 000 m) l-a rea
lizat. în sferturile de finală, olandeza 
Kornelia van Osten — 4’04”. în pri
ma serie a cursei de semifond cu an
trenament mecanic pentru amatori, 
olandezul Martinus Pronk a acoperit 
40 km in 35’27” (medie orară 67.701 
km).

ȘAH
în turneul internațional de sah de 

la Sandomyerz (Polonia), după 8 
runde conduce campioana mondială 
Nona Gaprindasvili (U.R.S.S.) cu 6 
puncte, urmată de Victor Ciocîltea 
(România). Bronstein (U.R.S.S.). 
Knaak (R.D.G.). Smejkal (Cehoslova
cia). Adamski (Polonia) cu 5.5 punc
te fiecare. în runda a 8-a. Gaprin- 
dașvili a cîștigat la Sznapik. Bron
stein l-a învins pe Vaisman. Șubă a 
pierdut la Knaak. iar Ciocîltea a re
mizat cu Adamski.

cinema
• Oslnda: SALA PALATULUI 
(seria de bilete 759) — 20.

Flnist, șoim viteaz: CENTRAL 
— 0,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20.
• Cantemlr: TIMPURI NOI —•; 
11,15; 13.30: 15.45; 18; 20,15.
• Aeroport ’75: SCALA — 8.45;
11; 13,30: 16; 18,30: 21. bucu
rești — 8,45; 11: 13,30: 16; 18,1S; 
20,30, FAVORIT — 8.15; 11.30;
13,45: 16; 18,15; 20.30.
*. Pisicile aristocrate: DOINA —

9.30; 11,13: 13; 14,45; 16.30; 18.15; 
20.
• Pintea: EXCELSIOR — 9; 11.15;
13,30; 16; 18,15; 20.30, VOLGA — 
9; 11.15; 13,30; 15,45: 18; 20.15,
AURORA — 0; 11,15: 13.30: 15,45; 
18: 20.15, la grădină — 19.15, TO
MIS — 9; 11,15; 13.30: 16; 18.15: 
20,30, la grădină — 19,30.
• Diamante pe roți: LUCEAFĂ
RUL — 9; 11,15; 13.30; 16: 18.15; 
20.30., FESTIVAL — 9; 11; 13: 15; 
17: 19: 21, la grădină — 20, PA
LATUL SPORTURILOR ȘI CUL
TURII — 18.

Petrecere la vilă: VICTORIA 
— 9.30; 11,30: 13,30; 16; 18.15: 20,30, 
CASA FILMULUI — 10; 12.30; 15; 
17,30: 20.

• Nebună de legat: EFORIE —
9,30; 11,45; 14: 16: 18,15: 20,30. CA
PITOL — 9.15; 11.30; 13.45: 16;
18.15; 20.30. la grădină — 19,30.
• Cind vine septembrie: PATRIA
— 15,45: 18: 20.15.
«. Ulzana, căpetenia apașilor: LU
MINA — 9: 11.15; 13.30; 15,45; 18:
20.
• Dincolo de pod: DACIA — 9:
11.15: 13,30; 15,45; 18; 20.15.
• Familia Dulscy: BUCEGI — 
16: 18, la grădină — 20.
> Cei 13 de la Barletta: FERO
VIAR — 8,30; 11; 13.30: 16; 18,30; 
20,45, GLORIA — 8,45; 11,15; 13,30; 
15,45; 18,15; 20,45, GRADINA TI
TAN — 19,45, MODERN — 8,45;

11; 13.30; 15,45: 18,15; 20.45, la gră
dină - 19,30.
• Moulin Rouge: GRADINA PARC 
HOTEL - 19,30.
• Mușchetarul român: VIITORUL 
- 15.30: 18: 20.15.
ir Comisarul Pledone la Hong- 
Kong: GRIVIȚA — 9: 11.15; 13,30; 
15,45; 18; 20.15, DRUMUL SĂRII - 
15.30: 18; 20,15.
• Mere roșii: UNIREA — 18; 18. 
la grădină — 20.
• Romanță pentru o coroană: 
LIRA — 15,30; 18; 20.15, la gră
dină — 20.15.
#• Ce ce tnttmplă cu tine: FLA
MURA — 9.
• Luptătorul din New Orleans: 
FLAMURA — 11,15; 13,30: 15,45: 18;

20,15. BUZEȘTI — 9; 11,15; 13,30; 
16: 18,15; 20.30, la grădină — 19,30.
• Instanța amină pronunțarea: 
FERENTARI — 15,30; 18; 20,15.

O zi de neuitat: PACEA — 16; 
18: 20.
• Micul Indian: MELODIA — 9;
11.15: 13,30; 16; 18.15; 20,30.
• Păcală: CIULEȘTI — 16: 19.
• Melodiile cartierului: FLO-
REASCA — 15,30; 18; 20,15.
• Cursa: COTROCENI — 10: 13; 
14: 16; 18; 20.
• Poveste neterminată: CRÎN- 
GAȘI — 17.

Filiera II: MIORIȚA — 9: 11.15; 
13,30; 15.45; 18; 20,15, GRADINA
LUCEAFĂRUL — 19,30.
• Apașii: POPULAR - 16: 18; 20.

• Kit tn Alaska: MUNCA — 16; 
18; 20.
•• Texas, dincolo de riu: MOȘI
LOR — 9; 11.15; 13,30; 15.45; 18;
20,15, la grădină — 19,30.
• Tom șl Jerry: COSMOS —
15.30.
• S-a tnttmplat in anii *20 : COS
MOS - 18.: 20.15.
«. Elixirul tinereții: FLACARA — 
16: 18: 20.
• Ultimele lor cuvinte: VITAN — 
16; 18. la grădină — 19,30.
• Casa de la miezul nopții: ARTA
— 15,30: 17.45; 20, la grădină —
19.30.
• Zorro: PROGRESUL — 16; 19.
• Zile fierbinți: RAHOVA — 16; 
18; 20.

teatre
•- Teatrul satiric-muzical ,,C. Tă- 
nase“ (grădina Boema): E ne
maipomenit — 19,30.
O Ansamblul artistic ,.Rapsodia 
română“: Frumoasă ești, mîndră 
țară — 18,30.
e Teatrul evreiesc de stat: Tevie 
lăptarul — 19,30.
Or- Circul București (în cartierul 
Titan): Spectacol susținut de
circul Wegliams (Italia) — 16; 
19.30.
•* Teatrul „Țăndărică* (la Școala 
generală nr. 195, cartier Titan): 
Punguța cu doi bani — 18,30.
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Maria Vețian din Șerbeni 

(Mureș) este directoarea unei 
secfii externe a Școlii populare 
de artă din Tg. Mureș, secție 
care, prin generozitatea gazdei, 
funcționează chiar in casa sa. 
Pentru că toți din familia Ve
țian, și soțul, și băiatul, știu să 
croșeteze, ce altceva poate fi 
convingător pentru fetele din 
sat care țin să frecventeze ne
apărat școala, unde învață cu
sutul, broderia, țesitoria în mo
tivele păstrate din moși-stră- 
moși ? Deși în program nu se 
prevede, la această școală se 
mai poate învăța gospodărirea 
în familie și, mai ales, se însu
șește multă înțelepciune popu
lară.

Cocosul9

buclucaș
Eugen Ciobanu și Boris Cu

rea sînt vecini de curte— locu
iesc în același
I.J.G.C.L. Vaslui, str. Ștefan cel 
Mare 82. Sînt colegi de serviciu 
și au aceeași meserie : factori 
poștali. Amindoi, în mai puțin 
de o lună, au fost chemați să se 
înfățișeze la două ședințe ale 
comisiei de judecată nr. 2 din 
cadrul Consiliului popular oră
șenesc Vaslui. De altfel, oameni 
serioși și, pînă nu demult, buni 
prieteni, au ajuns aici în cali
tate de reclamant și pîrît. Mobi
lul discordiei : un cocoș pinte- 
nat, al lui E. C„ căruia B. C. 
i-a răsucit gîtul ca să nu mal 
ctnte. Concluzia judecății : 
pîrîtul trebuie să plătească re
clamantului suma de 30 lei, 
contracostul cocoșului. Abia 
cînd B. C. a dat banii, iar E. C. 
i-a primit au înțeles că suma e 
mult prea mică față de timpul 
pierdut de ei doi. cît si de mem
brii comisiei de judecată a pri
măriei. Și s-au împăcat...
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—„ wv. V.U LU Jjvsie L vuv li- J 
fri rămași s-a dus la locuința 
lui Nagy Istvan, din Sf. Gheor- ’
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A intrat 
la apă

Pascu din 
este șofer. Nu 

cinstit
Ampolfa 
de mult, 
serios cu

Ioan 
(Alba) 
după ce s-a 
băuturi alcoolice, in Alba Iulia, 
a pornit cu autobasculanta (Ro
man Diesel 31—AB—2711) si
vadă ce mai e nou în satul lui 
natal. Pornise de fapt pe un 
drum cu sens interzis. In satul 
Șard, la trecerea podului peste 
rîul Ampoi, din cauza vitezei 
excesive a intrat în 
și a căzut în apă. 
lanta a fost distrusă 
întregime. A intrat 
la apă pentru că era sub influ
ența alcoolului și conducea cu o 
viteză excesivă, și nu pentru că 
lucra la... oficiul de gospodărire 
a apelor.

balustradă 
Autobascu- 
aproape In 
cu mașina

Întîmplare 
tragică

Avînd treburi In centrul co
munei, Maria Gîta din Seini, 
strada Roșiori nr. 7 (Maramu
reș), și-a încuiat copiii în casă 
și a plecat cu gîndul să nu ză
bovească. Rămași singuri, ceî 
trei copil au început să se joace 
cu ce au găsit prin casă. Cel 
mare, Margareta, în vîrstă de 
numai 5 ani, a introdus în priză 
două cuie. Nefericită tentație I 
N-a avut cine s-o mai salveze 
de la electrocutare. Părinții nu 
trebuie să uite că nici cheia nu 
este pază bună pentru copii.

Cine i 
păgubașul ?

In magazinul alimentar eu 
autoservire nr. 4 din Satu- 
Mare un cumpărător a găsit și 
depus la casierie un portmo- 
neu cu o importantă sumă de 
bani. Portmoneul se pare că a 
fost uitat de un client distrat 
intr-un coș de mărfuri. Ziarul 
local a inserat, la scurt timp, un 
anunț. S-au prezentat degrabă 
cițiva cetățeni, declarind că au 
pierdut și ei cite un portmoneu, 
dar nu au putut face dovada că 
le aparține cel cu pricina (aflat 
la 
că 
pe 
cu 
magazinul sus-menționat.

loc sigur în unitate). Poate 
adevăratul păgubaș va afla 

această cale că portmoneul 
bani îl așteaptă și acum la

Daczi Csaba, șofer la Direcția 
județeană de drumuri și poduri 
Covasna, a transportat motori
nă de la gară la depozitul uni
tății. Ajuns la unitate, din cele 
4 500 litri motorină a descărcat 
doar 3 400. Cu cei peste 1 000 U-

ghe, și a început o nouă opera- 
fie de... descărcare în recipien
tul sus-numitului. Dar nu a apu
cat nici N.I. să se încălzească la 
căldura motorinei și nici D.C. si 
se cinstească cu banii primiți. 
Amindoi au fost prinși in fla
grant delict. O bucată de vreme 
se vor încălzi împreună intr-un 
singur loc.

/

Rubrică realizată de
Gheorqhe GRAURE
cu sprl|inul corespondenților 
„Scînteir
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Al ll-lea Congres international 
de tracologie si-a încheiat lucrările

Cu prilejul celei de-a 28-a aniversări 

a creării Republicii Populare Democrate Coreene

Desfășurate sub înaltul patronaj 
al președintelui Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, miercuri au luat sfîrșit, 
la București, lucrările celui de-al 
II-lea Congres internațional de tra
cologie. Această prestigioasă reuniu
ne internațională, la care au partici
pat peste 300 specialiști din 17 țări 
ale lumii, a prilejuit susținerea unui 
mare număr de rapoarte și comuni
cări de o Înaltă ținută științifică. 
Tematica lor a fost axată pe pro
blemele de bază ale tracologiei, pri
vind originea și răspîndirea neamu
rilor treco-getice, problemele de 
limbă, artă și religie ale civilizației 
lor, precum și persistența, de-a lun
gul veacurilor, a acestor elemente 
in Peninsula Balcanică. Cu deosebit 
interes au fost urmărite rapoartele 
și comunicările care au dezbătut, ne 
baza mărturiilor existente și in lu
mina celor mai noi descoperiri ar
heologice, aspecte ale civilizației 
strămoșilor poporului român, geto- 
dacii, unitatea și răspîndirea aces
tora, rolul lor In cadrul lumii tra
cice.

A VII-A CONFERINȚĂ PROFESIONALĂ
i

INTERNAȚIONALĂ A MINERILOR
a

1 București se desfășoară. înce- 
pînu de miercuri, cea de-a VII-a 
Conferință profesională internațio
nală a minerilor, organizată de Uni
unea Internațională a Sindicatelor 
Minerilor.

Conferința reunește 150 de repre
zentanți ai organizațiilor sindicale 
din 40 de țări, cinci organizații sin
dicale internaționale și Organizația 
Internațională a Muncii (O.I.M.). La 
lucrări participă, de asemenea. En
rique Pastorino, președintele Fede
rației Sindicale Mondiale.

Lucrările conferinței au fost des
chise de Jan Les. președintele Uniu
nii Internationale a Sindicatelor Mi
nerilor.

Participanțli au fost apoi salutați 
de președintele Consiliului Central 
al Uniunii Generale a Sindicatelor 
din România, Gheorghe Pană, care a 
urat succes în desfășurarea lucrări
lor, exprimîndu-și convingerea că 
această conferință se va pronunța 
ferm pentru înfăptuirea marilor de
ziderate ale clasei muncitoare, ale 
popoarelor din întreaga lume, contri
buind. totodată, la dezvoltarea pe 
mai departe a relațiilor de cooperare

Intîlnirea reprezentanților 
ale tarilor•

în perioada 1—7 septembrie a avut 
loc la București cea de-a Vl-a în- 
tîlnire a reprezentanților organizații
lor de tineret din capitale ale țărilor 
socialiste, la care au fost prezente 
delegații ale organizațiilor din Berlin, 
Budapesta, Hanoi, Havana. Moscova, 
Praga, Sofia, Ulan Bator. Varșovia 
și București.

în timpul șederii In România, oas
peților le-au fost prezentate aspecte 
semnificative ale activității poporului 
și tineretului român, sub conducerea 
Partidului Comunist Român, pentru 
realizarea Programului de edificare 
a societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a României 
spre comunism. La rîndul lor. repre
zentanții organizațiilor de tineret din 
capitalele țărilor participante la în-

DE LA MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
Ministerul Sănătății comunică t 

Repartizarea în muncă a absolven
ților institutelor de medicină și far
macie. promoția 1976. are loc în ziua 
de 16 septembrie a.c.. ora 7. la se

vremea
Ieri tn țară : Vremea a fost răcoroa

să, cu cerul variabil tn sudul țării șl 
noros In rest. Cu totul Izolat. In jumă
tatea de nord a Moldovei, a plouat 
slab. Vtntul a suflat slab ptnă la po
trivit. Temperatura aerului Ia ora 14 
oscila între 12 grade la Miercurea Clue 
și 23 de grade la București. In București: 
Vremea a fost in general frumoasă, cu 
cerul variabil, vlnt slab. Temperatura 
maximă a fost de 24 grade.

INVITAȚIE LA LIPOVA

Ca pretutindeni în 
tară, cooperația de 
consum din județul 
Arad a construit și 
amenajat atractive u- 
nități turistice care 
oferă condiții optime 
pentru odihnă și re
creare. în orice ano
timp. Printre acestea 
se numără și noul han 
turistic „Llpova" (in fo
tografie) din stațiunea 
balneoclimaterică cu

același nume. Această 
unitate de categoria 
I dispune de camere 
elegante cu confort 
modern (cu două și 
trei paturi, dusuri cu 
apă caldă, grupuri sa
nitare la fiecare ca
meră. Încălzire centra
lă). de un restaurant 
unde pot fi servite o 
mare varietate de pre
parate culinare cu 
specific tradițional și

Rapoartele și comunicările prezen
tate vor fi publicate în două volu
me de Acte ale congresului, care vor 
apărea. în viitorul apropiat. în Edi
tura Academiei.

Cuvîntul de închidere a congresu
lui a fost rostit de prof. dr. Radu 
Vulpe, care. în numele Comitetului 
român de organizare, a mulțumit 
tuturor participantilor pentru contri
buția lor la desfășurarea acestei im
portante manifestări științifice, ară- 
tind. totodată, că actualul congres 
și-a făcut din plin datoria de a în
lesni progresul cercetărilor în do
meniul tracologiei.

In continuare, participanțli fac o 
vizită cu caracter documentar, timp 
de două zile, la obiectivele arheolo
gice din județul Tulcea. în progra
mul excursiei sînt înscrise așezările 
de la Beidaud și Babadag, necro
pola traco-getică de la Enisala. cen
trele nomano-bizantine de la Juri- 
lovca (Argamum), Garvăn (Dinoge- 
tia) și Niculitel si vestigiile vestitei 
cetăți dacice de la Cîrlomănești.

(Agerpres)

Intre minerii șl sindicatele din Româ
nia și oamenii muncii și organizațiile 
similare de pretutindeni.

Au adresat, de asemenea, saluturi 
Bujor Almășan. miniștrii] minelor, 
petrolului și geologiei, și Petre 
Furdui. președintele Comitetului 
Uniunii sindicatelor din întreprin
derile miniere, petrol, geologie și 
energie electrică.

Au început apoi dezbateri pe mar
ginea ordinii de zi.

Rapoartele si dezbaterile sînt axate, 
în principal, pe analiza situației din 
mișcarea sindicală mondială a mine
rilor, în contextul mutațiilor social- 
politice survenite pe arena interna
țională în perioada de la precedenta 
conferință. Tn același timp, sînt 
abordate probleme privind situația 
economico-socială a minerilor, pre
cum și pregătirea lor profesională în 
condițiile dezvoltării științei si teh
nicii.. Conferința își propune, tot
odată. să stabilească modalitățile și 
căile pentru promovarea colaborării 
și solidarității minerilor. în lupta ge
nerală pentru libertate, democrație și 
progres, pentru pace și socialism.

(Agerpres)

de tineret din capitale 
socialiste

tîlnire au făcut cunoscute o serie de 
forme și metode folosite in mobili
zarea tinerei generații la realizarea 
obiectivelor de dezvoltare economică 
și socială a țărilor respective, la edi
ficarea socialismului și comunismului.

A fost relevată dorința de a se ac
ționa. în continuare, pentru lărgirea 
legăturilor prietenești de cooperare 
dintre tineretul din țările socialiste. 
S-a subliniat importanta dezvoltării 
colaborării și întăririi solidarității și 
unității tineretului de pretutindeni, a 
organizațiilor sale. în lupta împotriva 
politicii imperialiste, colonialiste și 
neocolonialiste. pentru realizarea 
idealurilor de libertate si indepen
dentă, de pace, democrație și pro
gres.

diul fiecărei instituții de lnvățămînt 
medico-farmaceutic, în loc de 14 
septembrie 1976, cum a fost plani
ficat anterior.

Timpul probabil pentru zilele de 19, 
11 șl 12 septembrie. In țară : Vremea 
va continua să se Încălzească, mai ales 
la Începutul Intervalului. Cerul va fi 
variabil, cu tnnorărl mai accentuate tn 
a doua parte a intervalului tn jumăta
tea de nord-vest a țării, unde vor cădea 
ploi locale. Vtnt moderat, din sectorul 
vestic. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse tntre 6 și 15 grade, tar maxi
mele Intre 18 șl 27 de grade. Local se 
va semnala ceață, tn București : Vre
mea va continua să se încălzească, mal 
ales la Începutul Intervalului. Cerul va 
fi variabil, mal mult senin noaptea șl 
dimineața. Vint slab ptnă la moderat.

local, precum șl de o 
braserie. Cooperația 
de consum deține în 
localitatea Lipova și 
un magazin de tip Su- 
percoop, bine aprovi
zionat cu o gamă di
versă de mărfuri : 
tricotaje. galanterie, 
textile. încălțăminte, 
confecții etc.

Pentru cei interesați 
lată cîteva date des
pre stațiunea Lipova. 
Este binecunoscută va
loarea curativă a a- 
pelor sale minerale 
carbogazoase. ferugl- 
noase. bicarbonatate, 
calcice. magneziene 
etc. în plus, ea bene
ficiază și de un cli
mat lipsit de vînturi 
și umiditate. Pe lingă 
instalațiile de băi cal
de și reci cu ape mi
nerale. stațiunea dis
pune și de un ștrand, 
precum și de nume
roase terenuri de 
sport. Pescarii au la 
dispoziție bogăția pis
cicolă a Mureșului.

Amatorii de ex
cursii au posibilitatea 
să viziteze numeroase 
locuri interesante, pre
cum ruinele vechii 
cetătf de apărare de 
pe malul Mureșului, 
popasul turistic din 
comuna Șiria, locul 
natal al scriitorului 
loan Slavici si a teme
rarului pionier al avia
ției Traian Vuia. Bucu- 
reștenii care doresc să 
rețină locuri la hanul 
„Lipova" se pot adre
sa agenției de turism 
deschisă de cooperația 
de consum In holul 
casei de bilete a Sălii 
Palatului.

Adunarea festivă 
din Capitală

Cu prilejul celei de-a 28-a ani
versări a creării Republicii Popu
lare Democrate Coreene, Comitetul 
municipal București al P.C.R. și A- 
sociația de prietenie româno-coreea- 
nă au organizat, miercuri după- 
amiază, la Clubul întreprinderii 
„Grivița Roșie" din Capitală, o adu
nare festivă.

Au luat parte Cornel Pacoste, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, Aurel Mălnășan, membru al 
Comitetului de conducere al Asocia
ției de prietenie româno-coreeană, 
activiști de partid și de stat, un mare 
număr de oameni ai muncii.

Au fost prezenți Pak Zung Guk, 
ambasadorul R.P.D. Coreene la 
București, și membri ai ambasadei.

Adunarea a fost deschisă de Con
stantin Petre, secretar al Comitetu
lui municipal București al P.C.R.

A luat apoi cuvîntul Stelian Ne- 
cula. director general adjunct al 
Centralei de utilaj chimic, care a 
subliniat semnificația deosebită a 
proclamării R.P.D. Coreene, eveni
ment ce a marcat o nouă etapă în 
transformările revoluționare desfă
șurate sub conducerea Partidului 
Muncii din Coreea. în frunte cu to
varășul Kim Ir Sen. Vorbitorul a 
relevat succesele deosebite obținute 
de oamenii muncii coreeni în con
struirea socialismului, subliniind că 
de toate aceste succese, comuniștii, 
poporul român se bucură sincer. în 
spiritul solidarității militante tradi
ționale dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Muncii din Co
reea, dintre țările și popoarele noas
tre. România socialistă a sprijinit și 
sprijină constant lupta dreaptă a 
poporului coreean prieten pentru 
realizarea telului său suprem de 
reunificare a patriei. Relevînd 
continua dezvoltare a relațiilor 
frățești dintre partidele și popoarele

Cronica z
Cu prilejul celei de-a 32-a aniver

sări a revoluției socialiste în Bulga
ria. Nicolae Giosan. președintele Ma
rii Adunări Naționale a Republicii 
Socialiste România, a adresat un me
saj de felicitare președintelui Adu
nării Populare a Republicii Populare 
Bulgaria, dr. Vladimir Bonev.

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, George 
Macovescu, a adresat o telegramă de 
felicitare ministrului afacerilor ex
terne al Republicii Populare Bulga
ria. Petar Mladenov, cu prilejul ce
lei de-a XXXII-a aniversări a vic
toriei revoluției socialiste în Bulgaria.

Cu prilejul celei de-a XXXII-a 
aniversări a victoriei revoluției so
cialiste în Bulgaria, Consiliul Na
țional al Frontului Unității Socialis
te, Consiliul Central al Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor din România, 
Comitetul Central al Uniunii Tinere
tului Comunist, Consiliul Național al 
Femeilor, Uniunea Națională a 
Cooperativelor Agricole de Produc
ție, Comitetul Național pentru 
Apărarea Păcii, Consiliul Național al 
Societății de Cruce Roșie, alte orga
nizații de masă și obștești și institu
ții centrale din țara noastră au 
transmis telegrame de felicitare or
ganizațiilor și instituțiilor similare 
din Republica Populară Bulgaria.

Cu același prilej, la Ateneul Român 
din Capitală, a fost deschisă, miercuri, 
o expoziție a unor artiști plastici din 
tara vecină si prietenă.

Inaugurarea expoziției a fost mar
cată de alocuțiunile criticului de artă 
Ion Frunzetti. vicepreședinte al Uni
unii Artiștilor Plastici, si artistei ex
pozante Vesa Vasileva.

La manifestare au participat loan 
Jinga. vicepreședinte al Consiliului 
Culturii si Educației Socialiste, func
ționari superiori din Ministerul Afa
cerilor Externe, alti oameni de artă 
si cultură bucuresteni.

A fost de fată Petar Danailov Hris- 
tov. ambasadorul R. P. Bulgaria la 
București, si membri ai ambasadei.

Au luat parte, de asemenea, sefî 
de misiuni diplomatice acreditat! la 
București, alti membri ai corpului 
diplomatic.

La invitația unor organizații de 
partid din Republica Populară Bul
garia au plecat, pentru a participa la 
manifestările prilejuite de cea de-a 
XXXII-a aniversare a victoriei re
voluției socialiste din țara vecină, 
delegații ale Comitetului județean 
Brăila al P.C.R. — la Plevna ; Comi
tetului județean Constanța al P.C.R. 
— la Tolbuhin ; Comitetului jude
țean Dolj al P.C.R. — la Vrața ; Co
mitetului județean Teleorman al 
P.C.R. — la Tirnovo ; Comitetului 
județean Ialomița al P.C.R. — la Si- 
listra ; Comitetului județean Me
hedinți al P.C.R. - la Vidin ; Comi
tetului județean Olt al P.C.R. — la 
Mihailovgrad; Comitetului municipal 
Ploiești al P.C.R. — la Botevgrad ;

De la A D A S
Administrația Asigurărilor de 

Stat aduce la cunoștința celor 
interesați că, la finele lunii 
septembrie 1976, va avea loc. în 
studioul televiziunii, tragerea de 
amortizare lunară, obișnuită, a 
asigurărilor mixte de viată.

Cu acest prilej se va organiza 
și o tragere de amortizare spe
cială. la care se vor extrage 
5 combinații de litere.

La cele două trageri de amor
tizare la care se vor extrage 
13 combinații de litere participă 
toate asigurările mixte de viată 
pentru care ratele de primă sînt 
achitate la zi.

La ultima tragere de amorti
zare similară s-a plătit asigura- 
ților peste un milion de lei.

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA 
DIN 8 SEPTEMBRIE 1976

Extragerea I : 15 34 36 7 2 21. 
Extragerea a Il-a : 16 20 19 10 4. 
FOND GENERAL DE CÎSTIGURI : 

1 139 842 lei. 

noastre, vorbitorul a subliniat ro
lul tjotăritor pe care l-au avut in 
consolidarea acestor relații întîlnirile 
dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Kim Ir Sen.

în Încheiere. In numele întregului 
colectiv al întreprinderii, vorbitorul 
a transmis poporului coreean calde 
felicitări cu prilejul zilei sale na
ționale, urări de noi succese în 
lupta pentru realizarea aspirațiilor 
sale fundamentale.

în continuare, a luat cuvîntul am
basadorul R.P.D. Coreene, Pak Zung 
Guk, care a evocat pe larg lupta e- 
roică a comuniștilor, a tuturor oame
nilor muncii, sub conducerea Parti
dului Muncii din Coreea, tn frunte 
cu tovarășul Kim Ir Sen, pentru e- 
liberarea țării, obținerea independen
tei naționale, apărarea libertății pa
triei, pentru edificarea socialismu
lui. Vorbitorul a subliniat eforturile 
Partidului Muncii din Coreea, ale 
Guvernului R.P.D. Coreene pentru 
rezolvarea problemei unificării țării 
în mod independent și pașnic, fără 
nici un amestec al forțelor străine, pe 
baze democratice. Relevînd bunele 
relații de prietenie și colaborare co- 
reeano-române, vorbitorul a arătat 
că Întîlnirile și convorbirile dintre 
tovarășul Kim Ir Sen și tovarășul 
Nicolae Ceaușescu au constituit e- 
venimente de o însemnătate istorică 
în dezvoltarea acestor relații pe o 
treaptă superioară.

El a exprimat recunoștința pro
fundă față de P.C.R., față de gu
vernul și poporul român pentru spri
jinul acordat atit în cadrul O.N.U., 
cit și în alte foruri internaționale 
luptei drepte a poporului coreean. 
Poporul nostru, a spus în încheiere 
ambasadorul, va depune toate efor
turile pentru a dezvolta și a extinde 
tot mai mult prietenia și colabora
rea cu poporul român.

i I e i
Comitetului de partid din comuna 
Scornicești, județul Olt — în comuna 
Praveț.

★

Miercuri a sosit în Capitală o de
legație militară condusă de generalul 
de brigadă Edward Kwaku Utuka, 
membru al Consiliului Militar Su
prem al Republicii Ghana, coman
dantul trupelor de grăniceri, care va 
face o vizită oficială în țara noastră.

Pe aeroportul Otopeni, oaspeții au 
fost întîmpinați de generalul-locote- 
nent Ion Hortopan, prim-adjunct al 
ministrului apărării naționale și șef 
al Marelui Stat Maior, de generali 
și ofițeri superiori.

A fost de față Emmanuel Victor 
Asihene Essah. însărcinat cu afaceri 
a.i. al Ambasadei Republicii Ghana.

în după-amiaza aceleiași zile, de
legația militară ghaneză a avut con
vorbiri cu prim-adjunctul ministru
lui apărării naționale și șef al Ma
relui Stat Major, care s-au desfășu
rat într-o atmosferă prietenească.

★

în cadrul acordului de cooperare 
culturală și științifică dintre țara 
noastră și Republica Democrată 
Germană, intre 6 și 8 septembrie 
s-a desfășurat la facultățile de limbă 
română și de limbi romanice ale U- 
niversității București un colocviu 
științific cu tema „Națiunea, socie
tatea, limba și cultura tn țările 
românești în secolele XVIII—XIX", 
la care au participat profesori și 
cercetători din țara noastră și din 
R.D.G., precum și invitați din Italia 
și Cehoslovacia.

★

O delegație a Crucii Roșii aus
triece. condusă de doctor Fritz 
Schweitzer, prim-vicepreședinte al 
Crucii Roșii din Austria, președintele 
Comitetului de Cruce Roșie din Aus
tria Superioară, a efectuat înțre 2 și 
8 septembrie 1976 o vizită pentru 
schimb de experiență în țara noas
tră, la invitația Consiliului Național 
al Societății de Cruce Roșie din Re
publica Socialistă România.

Delegația s-a, întîlnit cu președin
tele Crucii Roșii române, general
colonel Mihai Burcă, cu care a avut 
un schimb de opinii cu privire la 
dezvoltarea colaborării dintre cele 
două organizații, precum si asupra 
unor aspecte ale mișcării internațio
nale de Cruce Roșie. Delegația aus
triacă s-a întîlnit. de asemenea, cu 
membri ai comisiilor de Cruce Roșie 
din municipiul București și din ju
dețele Constanta si Brasov si a vizi
tat obiective de sănătate si social- 
culturale.

(Agerpres)
I

Oamenii muncii din Bul
garia cinstesc marea lor 
sărbătoare națională cu re
zultate rodnice și realizări 
de seamă în toate dome
niile de activitate. între
cerea socialistă declanșată 
încă din primele zile de 
după cel de-al XI-lea Con
gres al Partidului Comu
nist Bulgar, ca răspuns la 
chemarea înaltului tor de 
partid de a se face totul 
pentru traducerea în fapt 
a dev.zei ..calitate si efi
ciență. eficientă și calita
te" — a căpătat un avint 
tot mai mare.

în buchetul larg al re
alizărilor din ultima pe
rioadă figurează un sir în
treg de obiective date în 
exploatare — adevărate 
„flori ale hărniciei" con
structorilor Printre ele se 
relevă cu deosebire podul- 
estacadă „Asparuh". din 
apropierea orașului Vama, 
o Construcție de vaste pro
porții si de mare însemnă
tate pentru economia, na
țională Lung de 2 000 de 
metri, cu patru benzi de 
circulație, cite două pe 
sens, podul cu pilonii în- 
fipți în sol la peste 50 de 
metri adincime este, ca 
mărime, al treilea din Eu
ropa. Cei pește 1 000 de 
constructori si montori au 
reușit să realizeze această 
lucrare in numai doi ani. 
14 organizații de construc-
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Dragi tovarăși,
Ce-a de-a 32-a aniversare a victoriei revoluției socia

liste in Bulgaria ne oferă plăcutul prilej ca, in numele 
Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al 
Consiliului de Stat și Guvernului Republicii Socialiste 
România, al întregului popor român și al nostru personal, 
să vă transmitem dumneavoastră, Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bulgar, Consiliului de Stat și Con
siliului de Miniștri ale Republicii Populare Bulgaria, în
tregului popor bulgar cele mai sincere felicitări și un 
fierbinte salut tovărășesc.

Poporul român urmărește cu viu interes șl dă o înaltă 
prețuire rezultatelor remarcabile obținute de poporul frate 
bulgar, sub conducerea partidului său comunist, în opera 
de edificare a societății socialiste dezvoltate, tn înfăp
tuirea importantelor hotărîri adoptate de Congresul al 
XI-lea al P.C. Bulgar pentru Înflorirea continuă a patriei 
sale, întărirea potențialului economic, științific și cultural, 
în vederea ridicării nivelului de viață material și spiritual 
al celor ce muncesc.

Dezvoltarea ascendentă pe care au cunoscut-o, mai ales 
in ultimii ani, raporturile tradiționale româno-bulgare 
constituie o continuare firească a legăturilor seculare de 
prietenie, bunăvecinătate și întrajutorare făurite în lupta 
comună pentru înfăptuirea Idealurilor de libertate, inde
pendență națională și progres social. întîlnirile și con
vorbirile rodnice avute cu prilejul vizitelor reciproce Ia 
nivel înalt au dat expresie hotărîrii ambelor părți de a 
pune In valoare marile posibilități pe care le creează po
tențialul sporit al fiecăreia dintre țările noastre pentru 
extinderea și aprofundarea colaborării pe multiple planuri, 
pentru ridicarea pe o treaptă superioară a prieteniei 
româno-bulgare, sub steagul socialismului victorios. Fără 
îndoială, traducerea în viață a înțelegerilor și măsurilor 
stabilite de comun acord se va răsfrlnge pozitiv asupra

construirii societății socialiste în România și tn Bulgaria, 
înscriindu-se, totodată, ca o contribuție de seamă la am
plificarea colaborării multilaterale Intre țările membre ale 
C.A.E.R., la întărirea unității și solidarității tuturor țări
lor socialiste. _ ,

Sărbătorirea Zilei naționale a Republicii Populare Bul
garia are loc anul acesta în condițiile unor profunde 
mutații tn raportul de forțe social-politlce pe plan mon
dial, ale afirmării tot mai puternice a voinței popoarelor 
de a pune capăt vechii politici imperialiste de forță și 
dominație și de a instaura un sistem nou, de egalitate 
și echitate in relațiile internaționale. Complexitatea si
tuației actuale reclamă sporirea contribuției fiecăreia din
tre țările noastre la înfăptuirea unui sistem trainic de 
securitate și cooperare în Europa — și, în acest cadru, 
la promovarea unor relații noi în Balcani — la rezol
varea marilor probleme ale contemporaneității în inte
resul tuturor popoarelor, la făurirea unei lumi mai drepte 
și mai bune pe planeta noastră.

Remarcăm cu satisfacție faptul că recenta conferință de 
la Berlin a deschis largi posibilități de acțiune și a rea
firmat principiile conlucrării dintre partidele comuniste 
și muncitorești din Europa, în lupta pentru pace, colabo
rare și progres social pe continent.

Sîntem ferm convinși că relațiile frățești dintre parti
dele, popoarele și țările noastre se vor lărgi și adînci 
continuu, pe baza principiilor marxism-leninismului și so
lidarității internaționale, spre binele cauzei unității miș
cării comuniste și muncitorești internaționale, a tuturor 
forțelor antlimperialiste, pentru progres și pace în lumea 
Întreagă.

De ziua măreței sărbători naționale vă dorim dumnea
voastră, stimați tovarăși, tuturor comuniștilor și oame
nilor muncii bulgari succes deplin și noi victorii în înflo
rirea patriei socialiste, prosperitate și fericire.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

MANEA MÂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

Poporul prieten al Bulgariei săr
bătorește astăzi împlinirea a 32 de 
ani de la Victoria revoluției socia
liste — eveniment istoric care a 
marcat un moment de cotitură în 
viața și destinele patriei sale.

Actul revoluționar de la 9 sep
tembrie 1944 a înscris una din cele 
mai strălucite pagini în cronica 
bătăliilor purtate de-a lungul vre
murilor de poporul bulgar pentru 
idealurile eliberării naționale și 
sociale, ale progresului și păcii. în 
acea zi. după ani de luptă plină de 
vitejie, desfășurată împotriva fas
cismului, în condițiile ofensivei 
victorioase a Armatei sovietice, 
forțele revoluționare și democra
tice, masele largi populare, sub 
conducerea Partidului Comunist 
Bulgar, ridiclndu-se cu fermitate, 
au răsturnat dictatura monarho- 
fascistă și au instaurat puterea 
populară. Astfel, în viața po
porului bulgar a început o eră 
nouă, de adînci prefaceri și mari 
împliniri pe tărîm politic, econo
mic șl social.

Perioada ce a trecut de atunci a 
dovedit din plin înaltele însușiri 
creatoare ale acestui popor care, 
devenit stăpîn pe propria soartă, 
și-a putut materializa visul de 
veacuri de a-șl făuri un viitor 
prosper și fericit. Ca urmare a 
eforturilor sale, pline de abnegație, 
Bulgaria — în trecut o țară cu 
economie înapoiată — s-a transfor-

Adunarea festivă din
Cea de-a 32-a aniversare a victoriei 

revoluției socialiste în Bulgaria a 
fost marcată, miercuri după-amiază, 
de o adunare festivă ce a avut loc 
la Casa de cultură .,Mihai Eminescu" 
din Capitală. Au fost prezenți re
prezentanți ai organelor de partid 
și de stat ale sectorului, numeroși 
oameni ai muncii din întreprinderi 
și instituții bucureștene.

Au participat Petar Danailov Hris- 
tov, ambasadorul R. P. Bulgaria la 
București, alți membri ai ambasadei.

Adunarea a fost deschisă de Adria
na Moraru, prim-secretar al Comi
tetului de partid al sectorului 2 al 
Capitalei.

Relevînd importanța acestui eveni
ment în viața poporului vecin și 
prieten, Constantin Pașaliu, vicepre
ședinte al Consiliului popular al sec
torului 2, a subliniat că 9 septembrie 
1944 în Bulgaria a însemnat înlătu
rarea vechiului regim politic și 
deschiderea unei perspective clare 
de transformări revoluționare a în
tregii societăți, de făurire a socia
lismului. în toți acești ani. harnicul 
și talentatul popor frate bulgar, sub 
conducerea Partidului Comunist Bul
gar, a repurtat succese remarcabile 
în toate domeniile vieții materiale și 
spirituale. Poporul român, a spus 

ții-montaj. din întreaga 
tară, au trimis aici oameni 
de nădejde — cei mai buni 
specialiști ai lor. S-a lu
crat in trei schimburi, zi și 
noapte, neîntrerupt, după 
grafice orare a căror res
pectare strictă devenise 
lege pentru întregul colec
tiv. ..Atît de precis erau 
întocmite graficele, poves-

nătățirea circulației de 
mărfuri atît pe uscat, cît 
Si pe apă.

Cu importante lucrări e- 
xecutate în termen se 
prezintă la marea sărbă
toare și constructorii de pe 
alte șantiere ale tării — la 
Kozlodui. unde se lucrează 
la dublarea puterii instala
te de 880 MW a centralei

riență în producție al cla
sei muncitoare bulgare. 
Astfel, la Sofia, la uzina 
de mașini pentru prelucra
rea metalelor. frezorul 
Kostadin Giutov a lansat 
chemarea : ..Să atingem 
încă din acest an produc
tivitatea muncii planificată 
pentru anul următor !“. I- 
deea a fost îmbrățișată de

Roade ale hărniciei
-------------------------- CORESPONDENTA DIN SOFIA ____________________

teau, glumind puțin, con
structorii la inaugurarea 
podului, ineît în ultima 
vreme puteam să ne potri
vim și ceasurile după ele".

Important nod de circu
lație auto, la intîlnirea au- 
tomagistralelor „Marea 
Neagră" (Varna—Burgas) și 
„Hemus" (Varna—Sofia), 
podul asigură un trafic 
neîntrerupt peste canalul 
navigabil care leagă marea 
de lacurile Varna si Belos- 
lav de lingă Devnia ; cos
tul său. arată specialiștii 
bulgari, va putea fi amor
tizat în numai doi ani. Și 
aceasta datorită economii
lor de bani șl de timp ce 
se vor obține prin lmbu-

atomo-electrlce. în bazinul 
energetic Marita, unde se 
înaltă noua termocentrală 
„Marița-est 3“ din Valea 
Devniei. la Combinatul de 
lîngă Burgas, unde înain
tează cu succes lucrările de 
construcție și modernizare 
la trei dintre cele mai 
mari obiective ale chimiei 
bulgare, pe șantierele au- 
tomagistralelor „Hemus", 
„Trakia", „Cerno more" etc.

în zilele premergătoare 
aniversării. însuflețită în
trecere socialistă pentru 
„mai mult. mai bine și 
mai ieftin" a dat naștere 
unor noi inițiative de va
loare. care vin să îmbogă
țească tezaurul de expe-

tovarășii săi de muncă din 
cadrul uzinei, iar apoi de 
multi alții de la diferite 
întreprinderi din tară. A- 
ceastă inițiativă se adaugă 
celor lansate la începutul 
acestui an. care si-au do
vedit pînă acum din plin 
eficienta economică. Este 
vorba de inițiativa celor 
trei textiliste din Plevna, 
care au lansat colegelor lor 
chemarea de a lucra la cît 
mai multe mașini, de aceea 
a chimiștilor din Vidin vi- 
zînd organizarea recon
strucției și modernizării 
întreprinderilor cu forte 
Proprii, fără întreruperea 
sau reducerea producției, și 
altele.

mat într-un stat Industrial-agrar 
înfloritor, cu o economie și cultură 
în plin avînt. cu un nivel de trai, 
material și spiritual al maselor în 
continuă creștere. în prezent, oa
menii muncii din Bulgaria își con
sacră eforturile înfăptuirii cu suc
ces a amplului program de măsuri 
trasat de Congresul al XI-lea al 
P. C. Bulgar pentru făurirea socie
tății socialiste dezvoltate.

Sărbătoarea Bulgariei vecine 
oferă poporului nostru un fericit 
prilej de a evoca, o dată mai mult, 
evoluția îmbucurătoare a relațiilor 
frățești româno-bulgare. Sint rela
ții cu vechi tradiții și adinei ră
dăcini în istorie, născute și dez
voltate în focul luptelor duse vre
me îndelungată de ambele popoare 
pentru idealurile comune ale liber
tății și independentei, ale dreptu
lui de a fi stăpîne pe propria lor 
soartă.

Potentate In anii socialismului 
de comunitatea de . orînduire și 
ideologie, de identitatea țelurilor 
fundamentale. ridicate pe noi 
trepte, aceste relații își găsesc o 
elocventă expresie în amplificarea 
continuă a colaborării bilaterale în 
cele mai variate domenii — poli
tic. economic. tehnico-științific, 
cultural etc.. în spiritul Tratatului 
de prietenie, colaborare și asisten
tă mutuală semnat în 1970.

Așa cum au demonstrat înseși 
realitățile vieții, factorul esențial 

vorbitorul, urmărește cu simpatie și 
se bucură sincer de toate succesele 
obținute de poporul frate vecin în 
construirea societății socialiste dez
voltate. Subliniind rădăcinile adînci 
ale prieteniei româno-bulgare. ci
mentate de-a lungul istoriei, lupta 
comună dusă timp de secole pen
tru înfăptuirea idealurilor de li
bertate socială și națională, vor
bitorul a arătat că cele două po
poare s-au legat prin sentimente 
trainice de profundă stimă și prețu
ire reciprocă, prin relații de bună în
țelegere și prietenie frățească. în 
cronica de aur a prieteniei româno- 
bulgare s-au adăugat file de o ex
cepțională însemnătate ca urmare a 
dialogului fructuos dintre conducă
torii de partid și de stat ai celor 
două țări, tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Todor Jivkov. Vorbitorul a urat, 
In încheiere, poporului bulgar calde 
felicitări cu ocazia sărbătorii sale 
naționale și a adresat urări de noi 
succese în edificarea societății socia
liste dezvoltate.

Luînd cuvîntul. Petar Danailov 
Hristov a evocat momentele eroicei 
insurecții armate de la 9 septembrie 
1944, care a însemnat cea mai adîncă 
cotitură în istoria poporului bulgar 
— înlăturarea exploatării și elibera- 

al întăririi raporturilor româno- 
bulgare pe toate planurile îl con
stituie amplificarea legăturilor de 
solidaritate și colaborare dintre 
Partidul Comunist Român și Parti
dul Comunist Bulgar, contactele 
directe și convorbirile la nivelul 
conducerilor de partid și de stat 
ale celor două țări.

în acest context, de o însemnă
tate excepțională s-au dovedit 
a fi întîlnirile. devenite tradi
ționale, dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov. Re
centul și fructuosul dialog la 
nivel înalt, care a avut loc la 
Varna, a marcat un nou moment 
de mare însemnătate în evoluția 
fertilă, mereu ascendentă, a con
lucrării strînse dintre cele două 
partide, țări și popoare, o nouă ex
presie a voinței comune de a adinei 
mai departe și a ridica pe un plan 
tot mai înalt prietenia frățească 
româno-bulgară. spre binele co
mun. în interesul cauzei socialis
mului și păcii în lume.

Cu prilejul marii sărbători a Bul
gariei, poporul român adresează 
poporului frate din țara vecină un 
fierbinte salut tovărășesc și sincere 
felicitări, precum și urarea izvorîtă 
din adîncul inimii de a repurta noi 
și importante victorii în munca sa 
neprecupețită pentru înflorirea șl 
propășirea continuă a patriei sale 
pe calea vieții noi.

Capitală
rea patriei de sub jugul fascist, 
începutul construirii noii orînduiri. 
Ambasadorul a trecut apoi în re
vistă remarcabilele succese obținu
te de poporul vecin și prieten în 
edificarea societății socialiste dez
voltate pe pămîntul Bulgariei. Cel 
de-al XI-lea Congres al Partidu
lui Comunist Bulgar, care a avut 
loc în acest an. a elaborat un 
amplu program de dezvoltare a în
tregii țări. In continuare, ambasado
rul a subliniat că relațiile de priete
nie frățească dintre popoarele bulgar 
și român cunosc o continuă dezvol
tare, se adîncesc și se amplifică 
în interesul ambelor țări. S-a stator
nicit o tradiție — a spus vorbitorul 
— ca tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Todor Jivkov să se întîlnească In 
fiecare an, fiecare întîlnlre mareînd 
noi progrese în dezvoltarea priete
niei bulgaro-române, în frăția dintre 
partidele și popoarele noastre. Vor
bitorul a relevat în încheiere că ra
porturile de prietenie frățească din
tre Republica Socialistă România și 
Republica Populară Bulgaria, dintre 
Partidul Comunist Român și Parti
dul Comunist Bulgar, bazate pe prin
cipiile marxism-leninismului și ale 
internaționalismului socialist, capătă 
cu fiecare an noi dimensiuni și un 
conținut tot mai bogat.

Alături de constructori șl 
de colectivele din fabrici 
și uzine ale căror grafice 
consemnează importante 
depășiri de plan, lucrătorii 
ogoarelor și-au mobilizat, 
la rîndul lor. toate forțele 
pentru a răspunde cu cin
ste chemării lansate de 
șase din cele 28 de jude
țe ale țării, de a preda sta
tului o cantitate mai mare 
de cereale decît aceea pre
văzută în planul pe 1976.

în fiecare din județele 
fruntașe — Ruse. Plevna, 
Veliko Tîrnovo. Stara Za- 
gora. Șumen și Razgrad — 
întreaga recoltă a fost 
strînsă într-un timp record, 
obținîndu-se. în medie, 
peste 4 000 kg boabe de 
grîu la hectar. După exem
plul lor. In toate celelalte 
județe ale tării, campania 
de strîngere a recoltei ca 
și cea de pregătire a însă- 
mîn țărilor de toamnă s-au 
desfășurat în condiții tot 
mai bune.

Cuvintele „calitate și e- 
ficiență" reprezintă astăzi 
principala deviză a fiecărui 
colectiv de muncă din R.P. 
Bulgaria ; așa cum s-a a- 
rătat si la Congresul al 
XI-lea al partidului, aceas
ta este o deviză caracteris
tică etapei în care tara a 
pășit pe drumul construirii 
societății socialiste dezvol
tate.

C. AMAR IȚEI
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MADRID

Contacte intre reprezentanți ai guvernului 
și sindicatele opoziției

MADRID 8 (Agerpres). — După 
cum s-a anunțat oficial, la Madrid 
au avut loc contacte între ministru] 
spaniol responsabil cu relațiile sin
dicale. Enrique de la Mata, și o de
legație a Comisiilor Muncitorești — 
sindicate ale oamenilor muncii spa
nioli nerecunoscute de guvern, aflate 
în ilegalitate. Referindu-se la aceste 
contacte. Enrique de la Mata le-a 
calificat ca fiind ..foarte însemnate".

Pe de altă parte. Nicolas Sartorius, 
unul dintre conducătorii Comisiilor 
Muncitorești, a arătat, cu prilejul 
unei conferințe de presă, că în ca
drul acestor contacte nu s-au purtat 
negocieri, ci a fost realizat doar un 
schimb de păreri. Cu toate acestea, 
a adăugat el. întîlnirea a fost pozi
tivă în măsura în care ea presupune 
„recunoașterea implicită de către gu
vern a forței sindicatelor opoziției".

Delegația Comisiilor Muncitorești 
— a spus Sartorius — a subliniat în 
discuțiile cu ministrul pentru pro
blemele sindicale gravitatea situației 
actuale, ca urmare a crizei econo
mice. sociale și politice din Spania. 
Comisiile Muncitorești — a arătat 
Nicolas Sartorius — i-au făcut cu
noscut ministrului La Mata că sînt 
dispuse să negocieze cu guvernul pe 
tema rupturii democratice. dar 
aceasta in cadrul-, general al Coor
donării Democratice.

★
în provincia Leon, peste 12 000 lu

crători din sectorul construcțiilor au 
declarat grevă în sprijinul revendi

Noi acte de represiune ale regimului 
rasist sud-african

In numeroase localități continuă manifestațiile 
anti-apartheid ale populației de culoare

JOHANNESBURG 8 (Agerpres). — 
Miercuri la Ravensmead și Tiervlei, 
politia regimului rasist sud-african a 
deschis focul pentru a împrăștia 
populația africană care manifesta 
împotriva politicii de apartheid. Mal 
multe persoane au fost rănite. în 
centrul Capetownului. forțele poliție
nești au făcut uz de gaze lacrimo
gene si bastoane de cauciuc pentru 
a dispersa mai multe sute de mani
festant! africani. De asemenea, uni
tăți de politie au intervenit împo
triva demonstranților în localitățile 
Langa și Guguletu. unde cu o zi 
înainte acțiunile represive s-au sol
dat cu patru morti si numeroși ră
niți. Totodată, după puternicele ma
nifestații anti-apartheid care au avut 
loc marți la Stellenbosch, situația 
continuă să se mențină deosebit de

LUANDA

S-au încheiat convorbirile dintre reprezentantul
R.P. Angola și misiunea Consiliului O.N.U. pentru Namibia

LUANDA 8 (Agerpres). — în ca
pitala Angolei au luat sfîrsit con
vorbirile dintre reprezentanții gu
vernului tării-gazdă și membrii mi
siunii Consiliului O.N.U. pentru Na
mibia. condusă de D. Kamana. pre
ședintele consiliului, care întreprin
de un turneu printr-o serie de țări 
africane independente.

Convorbirile, se arată într-un co
municat comun, au avut drept scop 
examinarea mijloacelor de intensifi
care a acțiunilor în vederea apli
cării rezoluțiilor O.N.U. cu privire 
la Namibia, teritoriu aflat sub ocu
pația regimului de la Pretoria. A-

La încheierea lucrărilor conferinței Comitetului pentru dezarmare de la Geneva

Un imperativ maior al conlemporaneilătii:
DEZARMAREA

de la dezbateri generale-la măsuri practice
„Se impune mai mult ca oricînd trecerea de la discuții generale des

pre dezarmare la măsuri concrete, practice de oprire a cursei înarmări
lor, de încetare a producției armelor nucleare, lichidarea celor existente și 
scoaterea în afara legii a întregului armament atomic. în acest scop sînt ne
cesare democratizarea și sporirea eficienței activității Comitetului pentru 
dezarmare de la Geneva". __ __ _

NICOLAE CEAUȘESCU
S-au încheiat lucrările din acest an ale conferinței Comitetului pen

tru dezarmare, desfășurate la Geneva în două sesiuni : de primăvara 
(17 februarie—24 aprilie) și de vară (22 iunie-—4 septembrie).

Membră a comitetului încă de la înființare, România participă in
tens la activitatea acestuia in concordanță cu principiile întregii sale 
politici externe care, în spiritul unei înalte responsabilități față de des
tinele omenirii, apreciază înfăptuirea dezarmării ca una din proble
mele cele mai arzătoare, cu caracter vital, ale lumii contemporane, 
de a cărei rezolvare depind în mod direct pacea mondială și posibili
tatea ca toate popoarele să-și consacre nestingherit eforturile progre
sului lor, făuririi unei vieți libere, prospere. Importanța atribuită aces
tei probleme cardinale de către țara noastră, atenția stăruitoare con
sacrată de secretarul general al P.C.R., președintele Republicii, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, sînt ilustrate de consecventa cu care impera
tivul dezarmării este afirmat in cadrul convorbirilor cu prilejul vizite
lor peste hotare și al contactelor oficiale care au loc în țara noastra, 
îșt găsește consacrarea în Declarațiile solemne șt în alte documente 
semnate cu aceste prilejuri. In concordanță cu activitatea intensa, cu 
inițiativele și acțiunile întreprinse de-a lungul anilor de țara noastra, 
Congresul al XI-Iea a înscris înfăptuirea dezarmării ca obiectiv pro
gramatic al politicii externe a partidului și statului, a elaborat un larg 
și cuprinzător program de acțiune în vederea atingerii lui program 
care și-a găsit materializare în documentul prezentat anul trecut la 
O.N.U.

Corespunzător acestor poziții. Ro
mânia militează pentru soluționarea 
celor mai stringente probleme ale 
dezarmării. în primul rind ale dezar
mării nucleare, pentru înfăptuirea 
unor măsuri efective de oprire 
a cursei înarmărilor — inclusiv 
măsuri parțiale, colaterale, de na
tură să înlesnească realizarea o- 
biectivulul fundamental — dezarma
rea generală și totală. între măsurile 
preconizate de tara noastră se în

cărilor lor privind îmbunătățirea 
condițiilor de viată, nivelul de trai 
al locuitorilor acestei provincii fiind 
cel mai scăzut din toată Spania. Pe 
de altă parte. 6 000 muncitori din a- 
celași sector au declanșat o acțiune 
grevistă în provincia Galicia.

Diferite categorii de oameni ai 
muncii au participat la acțiuni de 
solidaritate cu greviștii.

★
Ministerul Justiției al Spaniei a 

făcut cunoscut că după 4 august 1976. 
cînd a fost adoptat decretul de am
nistiere a unor deținuți politici, au 
fost eliberate din închisori 287 per
soane.

Observatorii politici remarcă to
tuși că măsurile de eliberare din 
închisoare a persoanelor arestate 
pentru convingerile lor politice au 
avut un caracter partial. Un mare 
număr de spanioli cu vederi demo
cratice continuă să se afle în stare 
de detențiune. în ciuda cererilor vi
guroase ale opiniei publice spaniole 
și internaționale privind acordarea 
unei amnistii generale pentru deți- 
nuții politici.

★
Pentru a treia oară in ultimele 

zece luni, guvernul spaniol a hotărît 
majorarea cu circa 10 la sută a pre
țului benzinei. în cadrul măsurilor 
economice vizînd atenuarea conse
cințelor crizei economice deosebit de 
acute cu care este confruntată Spania 
în acest an.

încordată. La Soweto, principalul 
oraș-satelit al Johannesburgului. lo
cuit de aproape un milion de afri
cani. a fost incendiată o clădire lo
cuită de muncitori zuluși. Două per
soane și-au pierdut viata.

Poliția a deschis focul și a folosit 
grenade lacrimogene împotriva unui 
grup masiv de elevi care se îndrep
tau spre centrul orașului Capetown 
pentru a protesta împotriva deciziei 
autorităților de a închide, pînă lunea 
viitoare, toate școlile din această 
provincie. Alte incidente au fost 
semnalate Ia Elsiesriver, unde poliția 
a împrăștiat pe tinerii africani ce 
participau la un marș de protest.

Se apreciază că acțiunile represive 
declanșate de regimul de la Pretoria 
împotriva populației africane majo
ritare au provocat în perioada care a 
trecut de la 16 iunie moartea a cel 
puțin 306 persoane.

gresiunile sud-africane împotriva 
statelor vecine — apreciază comuni
catul — constituie acțiuni periculoa
se la adresa păcii internaționale.

Organizația Poporului din Africa 
de Sud-Vest (SWAPO) este singurul 
reprezentant legitim al majorității 
populației din Namibia. Lupta lui 
împotriva ocupației tării, pentru li
bertatea și independenta Namibiei 
este legitimă si întru totul justificată 
— a declarat președintele Consiliu
lui O.N.U. pentru Namibia, intr-o 
conferință de presă organizată la 
Luanda.

scriu : înghețarea și reducerea bu
getelor militare ; interzicerea, redu
cerea treptată și. în perspectivă, li
chidarea armelor nucleare : crearea 
de zone de pace și colaborare, lipsi
te de arme nucleare ; în spiritul Ac
tului final de la Helsinki, măsuri de 
dezangajare militară și dezarmare in 
Europa — unde se află cea mai mare 
concentrare de trupe șl armament. în 
primul rînd nuclear, precum și 
tn alte regiuni ale globului ; ne

SOFIA

Aniversarea victoriei revoluției 
socialiste în Bulgaria

Președintele Partidului Socialist Democratic Italian 
a primit pe ambasadorul României

SOFIA 8 — Corespondentul Ager
pres transmite : în sala Operei na
ționale din Sofia a avut loc. 
miercuri, adunarea festivă organi
zată cu prilejul aniversării a 32 de 
ani de la victoria revoluției socia
liste în Bulgaria.

în prezidiul adunării au luat loc 
Todor Jivkov. prim-secretar al C.C. 
al P.C.B.. președintele Consiliului

SITUAȚIA DIN LIBAN
BEIRUT 8 (Agerpres). — La Bei

rut și în alte localități libaneze au 
continuat luptele dintre forțele ri
vale. O intensitate deosebită au cu
noscut ciocnirile de-a lungul liniei 
de demarcație care divide capitala 
pe axa nord-sud. Sectorul Muzeului 
Național, sin’gurul punct de trecere 
între cartierele estice și vestice ale 
Beirutului, a fost supus unui 
violent bombardament.

Centrul comercial din orașul vechi 
a cunoscut, la rîndul său. o recru
descență a luptelor, iar în partea 
sud-estică a capitalei drumul stra
tegic „Galeria Semaap" ce asigură 
legătura între Beirut-vest și Baabda, 
sediul palatului prezidențial, s-a 
remarcat pe parcursul nopții ca unul 
din cele mai fierbinți sectoare.

agențiile de presă
Todor Jivkov,Inaugurare.

prim-secretar al C.C. al P.C. Bulgar, 
președintele Consiliului de Stat al 
R.P. Bulgaria, a inaugurat, miercuri, 
podul ..Asparuh". cel mai mare din 
tară, și canalul navigabil dintre mare 
și lacul din zonă — obiective reali
zate în cadrul construirii complexului 
portuar ..Varna—Vest". La mitingul 
prilejuit de inaugurare, a luat cu- 
vîntul Todor Jivkov.

Tratative economice în
tre R.D.G. și R.F.G. In caPitala 
R.D.G. au avut loc noi tratative în 
vederea încheierii unui acord pri
vind cooperarea în domeniile științei 
și tehnicii între R. D. Germană și 
R. F. Germania. S-a prevăzut ca 
tratativele să fie continuate în luna 
decembrie, la Bonn.

0 delegație de partid și 
guvernamentala laoțiană, 
condusă de Kaysone Phomvihane, 
secretar general al C.C. al Partidului 
Popular Revoluționar Laoțian, prim- 
mi nistru al guvernului Republicii 
Democrate Populare Laos, a sosit 
in vizită oficială la Havana. Vizita 
are loc la invitația C.C. al P.C. din 
Cuba și a guvernului revoluționar 
cubanez, r,.

Secretarul de stat al 
S.U.A., Hepry Kissinger, a revenit 
la Washington, după turneul efec
tuat în cîteva țări ale Europei oc
cidentale. El a declarat ziariștilor 
că urmează să prezinte un raport 
președintelui Gerald Ford cu privire 
la discuțiile avute la sfirșitul săp- 
tămînii trecute. în Elveția, cu pri
mul- ministru sud-african. John 
Vorster. precum și referitor la vizi
tele și convorbirile purtate ulterior, 
la Londra. Paris și Hamburg, cu 
oficialitățile britanice, franceze și, 
respectiv, vest-germane.

gocierea și încheierea unui tra
tat de dezarmare generală și to
tală sub un control International 
strict și eficace. în mod evident, rea
lizarea unui asemenea program ar 
răspunde în cel mai înalt arad cerin
țelor imperioase ale popoarelor pri
vind înlăturarea primejdiei unui nou 
război mondial, promovarea încrede
rii între state, alocarea unor impor
tante fonduri pentru dezvoltarea ță
rilor rămase în urmă pe plan eco
nomic, creșterea gradului de bună
stare al populației planetei.

Realizarea unor acorduri concrete, 
în astfel de probleme concrete și de 
importanță centrală este misiunea 
Comitetului de dezarmare de la Ge
neva. în virtutea mandatului cu 
care a fost învestit de Aduna
rea Generală a O.N.U. în acest 
an. comitetului 1 s-a cerut In mod 
expres, printr-o rezoluție adoptată 
Ia ultima sesiune a Adunării Ge
nerale. să examineze rezultatele 
obținute în cadrul „Deceniului de
zarmării" (1970—1980) și să adopte, 
la jumătatea acestuia, măsurile ne
cesare în vederea intensificării efor
turilor pentru negocierea unor acor
duri practice de dezarmare. Acest 
examen nu a făcut decît să pună în 
evidentă bilanțul extrem de sărac al 
activității Comitetului de-a lungul 
celor 15 ani de existentă, inclusiv în 
perioada primilor cinci ani ai ..De
ceniului dezarmării" — proclamat, la 

de Stat al R.P.B.. alți oonducători 
de partid și de stat bulgari.

Despre însemnătatea evenimen
tului de la 9 septembrie 1944 în 
viața poporului bulgar a vorbit 
Pencio Kubadinski. membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.C.B.. pre
ședintele Consiliului National al 
Frontului Patriei.

în munți, o serie de lupte au fost 
purtate în jurul poziției Bchellama. 
la circa 30 km nord-est de capitală. 
De asemenea, violente schimburi de 
focuri au continuat să aibă loc în 
perimetru] Tripoli—Zghorta. în le
gătură cu bilanțul ultimelor cioc
niri. agențiile de presă relatează că 
numai în capitală au pierit, marți, 
97 de persoane. în timp ce escala
darea- luptelor din munți s-a sol
dat. în șase zile, cu 500 de morti.

★
Liderul Partidului National Libe

ral. Camille Chamoun, a sosit la 
Damasc, unde a avut o primă între
vedere cu președintele Siriei. Hafez 
El Assad. în legătură cu modalită
țile de realizare a unei încetări efec
tive a tocului.

Ministrul afacerilor ex
terne al R. P. Chineze, Ciao 
Kuan-hua. a avut o convorbire cu 
James R. Schlesinger, fostul ministru 
al apărării al S.U.A.. care se află în 
vizită în R. P. Chineză.

La pavilionul României la Tîr- 
gul international de la Plovdiv 
a avut loc. miercuri, festivitatea 
decernării diplomei și medaliei 
de aur unuia din principalele 
exponate ale industriei construc
țiilor de mașini din România — 
autobasculanta „Roman" de 19 
tone și 215 cai putere. Medalia 
confirmă înalta tehnicitate a 
produsului românesc, aflat in 
competiție cu produse similare 
prezentate la tîrg de firme cu 
vechi tradifii in producția mij
loacelor de transport de mare ca
pacitate.

Tîrgul internațional de 
la Viena s*a deschis ieri *n pre~ 
zenta președintelui Republicii Aus
tria, Rudolf Kirchschlaeger, a mem
brilor guvernului, a reprezentanților 
vieții politice si economice austriece. 
La actuala ediție participă peste 
4 000 de firme din 35 de țări. Un nu
măr de 22 de întreprinderi de comerț 
exterior din tara noastră expun o 
gamă variată de produse ale indus
triilor noastre constructoare de ma
șini. electronice si electrotehnice, 
chimice și farmaceutice, ușoare, ali
mentare si altele.

Papa Paul al VI-lea 8 de- 
nunțat, într-o alocuțiune rostită 
miercuri la Vatican, producerea de 
arme nucleare și războiul. După ce 
a afirmat că războiul este un act îm
potriva umanității, vorbitorul și-a 
exprimat îngrijorarea în legătură cu 
faptul că cea mai dezvoltată indus
trie a lumii este industria de război.

Inițiativa României, tocmai pentru a 
stimula activitatea în acest domeniu. 
Deși s-au tinut în cadrul comitetului 
nu mai puțin de 727 ședințe plenare, 
analiza retrospectivă asupra rezulta
telor obținute arată că. în pofida efor
turilor depuse de unele state în Co
mitetul pentru dezarmare, tratativele 
purtate n-au produs efectele aștep
tate de popoarele lumii ; putinele a- 
corduri încheiate au fost de însem
nătate minoră : nici unul dintre ele 
n-a avut ca efect micșorarea arsena
lelor statelor ; în cursul activității co
mitetului. au fost lăsate la o parte 
tocmai problemele reale, de fond, ale 
dezarmării, abordîndu-se doar teme 
disparate, lipsite de semnificații 
majore.

Din acest punct de vedere este ca
racteristică însăși desfășurarea lu
crărilor din acest an. Singura temă 
negociată a constituit-o elaborarea 
Convenției privind interzicerea folo
sirii în scopuri militare a tehnicilor 
de modificare a mediului — așa-nu- 
mitul ..război ecologic". Convenția se 
referă la tehnici militare noi. cele 
mai multe dintre ele în stadiu ne
operațional sau care formează 
doar obiect de cercetare, unele 
chiar de domeniul științifico-fantaș- 
tic. Desigur, o asemenea convenție 
poate avea utilitate în ce privește 
prevenirea extinderii cursei înarmă
rilor în asemenea domenii si tocmai 
de aceea tara noastră și-a adus con
tribuția la definitivarea ei prin pre
zentarea unui șir de amendamente 
care priveau integrarea ei în con
textul mai larg al eforturilor de de
zarmare. Chiar în forma actuală 
textul convenției suscită rezerve din 
partea unor state datorită caracteru
lui său vag. difuz. Dar — așa cum s-a 
observat pe drept cuvînt în cursul 
dezbaterilor — timpul cheltuit pentru 
abordarea problemelor legate de ar
me de domeniul viitorului ar fi fost 
fructificat mult mai eficient dacă ar 
fi fost soluționate probleme privitoa
re la interzicerea armelor atomice și 
termonucleare, care constituie în pre
zent principalul pericol pentru secu
ritatea generală. Tematica nucleară 
însă, nu numai că nu a ocupat locul 
prioritar ce i se cuvine pe agenda 
de lucru a comitetului, dar practic 
a fost ignorată.

Asemenea rezultate sînt cu atît 
mai dăunătoare cu cît. în timp ce 
lucrările comitetului bat pasul pe 
loc. cursa Înarmărilor se intensifică 
continuu. înregistrează ritmuri și pro
porții fără precedent. Alocațiile 
pentru înarmări sînt o grea po
vară pentru toate popoarele : așa 
cum se știe, accelerarea cursei înar
mărilor constituie una din principa
lele surse ale fenomenelor de criză 
economică din Occident. în primul

ROMA

ROMA 8 (Agerpres). — Miercuri, 
președintele Partidului Socialist De
mocratic Italian (P.S.D I.). Giuseppe 
Saragat. fost președinte al Republi
cii Italiene, l-a primit pe ambasa
dorul României la Roma. Ion Măr- 
gineanu.

Cu acest prilej, a fost transmis 
din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. secretar genera] al Par
tidului Comunist Român, președin
tele Frontului Unității Socialiste, un 
cordial mesaj de salut si urări de 
sănătate.

Mulțumind. Giuseppe Saragat a

Congresul sindicatelor britanice
LONDRA 8 — Corespondentul nos

tru transmite : „Sindicatele britanice 
vor continua colaborarea cu guver
nul laburist în vederea soluționării 
dificultăților care confruntă tara" — 
a declarat Lionel Murray, secretarul 
general al T.U.C. la Congresul anual 
al sindicatelor de la Brighton. Aceas
tă poziție, care a fost aprobată de 
congres in ședința de miercuri, a fost 
însă criticată de multi delegați. Re
prezentantul sindicatului „Furniture 
Timber and Allied Trade Union",

■ ■■■■■■ 
transmit:

Cu ocazia Zilei interna
ționale de solidaritate a
ziariștilor, marca^ 'a ® septem-
brie, Organizația internațională a 
ziariștilor (O.I.J.) a dat publicității 
o declarație în care exprimă solida
ritatea cu oamenii de presă din 
diferite regiuni ale lumii victime 
ale represiunilor antidemocratice.

La exploatarea carboni
feră „Nowa Ruda" din R p 
Polonă, tn seara zilei de 7 septembrie 
s-a produs explozia unei cantități 
de gaz, care a provocat moartea a 17 
mineri, informează agenția P.A.P. 
Explozia a pus în primejdie viața a 
88 de persoane, dar. datorită opera
țiunilor de salvare organizate urgent, 
din zona periculoasă au fost scoase 
70 de persoane.

Activitatea 
sondei spațiale 

„Viking-2“
PASADENA 8 (Agerpres). — Mo

dulul de coborîre al sondei spațiale 
..Viking-2“ a efectuat, marți, o se
rie de fotografii ale zonei Utopia 
Planitia. Conform declarațiilor cer
cetătorului american Thomae Mutch, 
aceste fotografii vor putea fi folo
site la studierea modului de forma
re a solului acestei regiuni. în care 
un rol important se pare că l-ar fi 
avut apa sau gheața.

Lander-ul sondei spațiale „Vi- 
king-2“ este programat să înceapă, 
simbătă. recoltarea mostrelor de sol 
marțian, care urmează să fie supuse 
duminică investigațiilor laboratoare
lor aflate la bordul modulului. Cer
cetătorii centrului spațial de la Pa
sadena continuă să țină sub control 
funcționarea dispozitivelor cu care 
este dotat lander-ul sondei spațiale 
„Viking-2“.

• în perioada postbelică, pentru ÎNARMĂRI s-au cheltuit peste 
6 000 MILIARDE DOLARI — ceea ce echivalează cu PRODUSUL NA
ȚIONAL BRUT PE 1976 al tuturor țârilor lumii.

• Totalul CHELTUIELILOR MILITARE ale statelor s-au ridicat in 
1975 la 300 MILIARDE DOLARI, in timp ce fondurile alocate oficial 
pentru ȚĂRILE ÎN CURS DE DEZVOLTARE se ridica la numai 15 MI
LIARDE DOLARI — adică de 20 ori mai puțin.

• în timp ce Organizația Mondială a Sănătății (O.M.S.) a obținut 
PENTRU ERADICAREA VARIOLEI doar 83 MILIOANE DOLARI, pentru 
PRODUCEREA UNUI SINGUR BOMBARDIER se cheltuiesc 88 MILIOA
NE DOLARI.

• Circa 40 LA SUTA din fondurile totale PENTRU CERCETARE 
pe pion mondial sînt îndreptate spre crearea și perfecționarea MIJ
LOACELOR DE DISTRUGERE. în aceste activități sînt ocupate circa 
50 LA SUTĂ din competențele științifice și tehnice ale lumii.

rînd a inflației care se menține și în 
prezent la cote ridicate, repercutîn- 
du-se negativ asupra nivelului de 
trai al populației. Totodată, crește 
numărul de state care-și însușesc 
tehnica armamentului atomic, de- 
monstrindu-se astfel că. dacă nu se 
vor lua măsuri de frinare a cursei 
înarmărilor atomice, nimeni nu va 
putea împiedica alte state să pro
ducă arme nucleare.

Toate acestea trezesc îngrijorarea 
legitimă a popoarelor și ar fi o gre
șeală de neiertat iluzia că des
tinderea poate progresa, că se 
poate trăi in liniște și securitate 
în timp ce.se acumulează noi și noi 
arsenale de arme ucigătoare. Iată 
de ce — așa cum subliniază în per
manentă secretarul general al parti
dului nostru — situația creată impu
ne să se acționeze cit nu este prea 
tirziu. să se treacă de la discuții ge
nerale la măsuri concrete, practice, 
de dezarmare.

Această cerință vizează tn mod 
deosebit Comitetul de dezarmare, a 
cărui Inerție nemulțumește profund 
popoarele : acestea nu-și ascund te
merea că discuțiile sterile pe tema 
dezarmării sînt folosite de unele 
state ca o perdea de fum pentru ca
muflarea înarmărilor cu noi arme de 
exterminare în masă. Este de mult 
timpul ca în activitatea comitetului 
să se producă nu numai un simplu 
reviriment, ci o reală și profundă 
cotitură.

Constituie un fapt pozitiv că 
în cursul actualelor sesiuni au fost 
adoptate, la propunerea României și 
altor delegații, unele măsuri de a- 
meliorare a sistemului actual de lu
cru în comitet, de informare mai ve
ridică a opiniei publice asupra situa
ției de fapt pe planul negocierilor de 
dezarmare. Acest început pe linia 
democratizării lucrărilor învederează 
că atunci cînd există dorința de a 
conlucra se pot realiza progrese. 
Este de aceea necesar să se depună 

adresat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un salut prietenesc, ex- 
primînd sentimentele de stimă și 
prețuire față de activitatea laborioa
să desfășurată pe. plan international 
de secretarul general al Partidului 
Comunist Român, președintele Re
publicii Socialiste România.

în timpul convorbirii, a fost ex
primată dorința P.S.D.I. de a cola
bora cu P.C.R.. cu Frontul Unității 
Socialiste, pentru a contribui astfel 
la cauza prieteniei între cele două 
țări și popoare, la destindere și coo
perare în Europa.

Ben Rubner, a criticat politica pro
movată pînă acum, care, după opi
nia sa „a dus la reducerea standar
dului de viață al masei salariate și 
nu a putut să prevină creșterea șo
majului care a ajuns la un nivel 
inacceptabil".

De altfel, problema șomajului, con
siderată „o tragedie fără asemănare 
din 1930 pînă în prezent", a fost evo
cată mai de toți vorbitorii din ședin
ța de miercuri a congresului T.U.C.

Miercuri, tn apropierea clădirii do
mului din Brighton, unde se desfă
șoară lucrările — a avut loc o ma
nifestație. participant^ adresînd con
gresului apelul de a interveni pe 
lingă guvern în vederea „garantării 
dreptului la muncă pentru toți cei 
ce muncesc". »

Preocupări 
economico-sociale 
în țările în curs 

de dezvoltare
ALGERIA. — Aflat în plină con

strucție. Transsaharianul, care va mă
sura în final peste 3100 kilometri, 
denumit si ..Șoseaua unității africa
ne". a fost deschis din luna aceasta 
transporturilor bilaterale de mărfuri 
pe porțiunea cuprinsă între Algeria 
și Niger. Totodată, potrivit unei con
venții stabilite între aceste două țări 
și Nigeria, noua legătură rutieră va 
servi și Nigeriei pentru a-si trans
porta. pînă la Kano. în nordul aces
tei țări, mărfurile sosite în portul 
Alger, cu destinația Nigeria, descon- 
gestionînd astfel portul Lagos.

BRAZILIA. — Guvernul brazilian 
a hotărît realizarea, pînă în 1979. a 
600 de noi centre urbane, care, în 
concepția autorităților, vor fi centre 
de cultură, educație si calificare de 
mînă de lucru pentru populație. în 
prezent se află in construcție 80 de 
asemenea centre, fiind aprobate pro
iectele altor 151 în 19 state ale Bra
ziliei.

LIBIA. — Președintele Consiliului 
Comandamentului Revoluției din Li
bia. Moamer El Geddafi. a inaugurat 
la Tripoli un spital cu 610 naturi, 
care a necesitat investiții de 9 mili
oane dinari (29 milioane dolari). Spi
talul dispune de aparatură modernă 
și are mai multe secții. Un spital de 
488 de paturi va fi in curînd inau
gurat la Benghazi.

PERU. — Guvernul peruan a apro
bat contractarea unui împrumut în 
valoare de 40 milioane dolari, ram
bursabil în termen de cinci ani. Dună 
cum precizează agenția Prensa La
tina. suma — acordată de un crup 
bancar elvețian — va servi la finan
țarea lucrărilor de edificare a unor 
noi obiective economice in diverse 
zone ale tării si de amplificare a unor 
unităti aflate deja în stare de func
ționare.

în continuare eforturi, să se facă to
tul pentru ca acest comitet să se 
transforme dintr-un „club de dezba
teri" intr-un organism real și efici
ent de negocieri a unor probleme 
nodale, in vederea îndeplinirii sar
cinilor ce i-au fost încredințate. 
Trebuie să se pună în aplicare o 
strategie globală a dezarmării, care 
să ouprindă un ansamblu coerent de 
măsuri eșalonate in timp și subordo
nate scopului final — dezarmarea 
generală.

Potrivit cerințelor democratizării 
relațiilor internaționale, se impune 
să se asigure condiții ca toate state
le să participe in mod activ, in de
plină egalitate, in toate forurile și 
în toate fazele negocierilor de dezar
mare. Considerînd că Organizația 
Națiunilor Unite este chemată să 
joace un rol tot mai important in 
acest domeniu, tara noastră se pro
nunță pentru convocarea unei sesi
uni speciale a O.N.U., care să dezbată 
măsuri practice pentru trecerea la 
înfăptuirea dezarmării — propunere 
reafirmată ■ în diferite foruri interna
ționale, inclusiv la recenta reuniune la 
nivel înalt de la Colombo a țărilor 
nealiniate.

Chemînd guvernele tuturor țărilor 
să manifeste voință reală pentru so
luționarea problemelor complexe ale 
dezarmării, partidul și tara noastră 
subliniază totodată rolul hotăritor ce 
revine forțelor sociale și politice cele 
mai largi, avînd convingerea că 
dacă popoarele vor lua în miini pro
prii cauza dezarmării, aceasta va 
face progrese reale. După cum sub
liniază în permanență partidul nos
tru. România, intensifieîndu-și efor
turile. conlucrînd activ cu toate sta
tele. va acționa și de acum inainte 
pentru transformarea în realitate a 
marelui deziderat al tuturor popoare
lor : făurirea unei lumi fără arme și 
fără războaie, a unei păci drepte și 
trainice.

V. ALEXANDRESCU

ii mimimi
• AUTOCAMION CU 

GAZ. Perm <U-RSS> • 
fost construit un autocamion 
care. în loc de benzină, se ali
mentează cu gaz nepoluant și 
ieftin. După cum comunică 
presa sovietică, probele cu a* 
cest nou carburant sînt satisfă
cătoare. Deoarece folosirea ga
zului este posibilă numai pînă 
la o temperatură de minus 25 
grade, autovehiculul este înzes
trat cu un dispozitiv care per
mite trecerea, atunci cînd e ca
zul, Ia combustie cu benzină. 
In acest scop, conducătorul auto 
nu trebuie declt să acționeze • 
manetă aflată în cabină.

• „POSEIDON" ÎN 
CĂUTAREA UNOR NOI 
SURSE DE HRANĂ. 
Nava „Poseidon" a Institutului 
pentru studii marine al Univer
sității din Kiel (R.F.G.) și-a În
ceput activitatea. Vasul este 
special utilat pentru studierea 
condițiilor fizice, biologice și 
geologice ale mărilor. Una din 
sarcinile concrete ale grupului 
de expert! repartizați pe vas 
este aceea de a identifica. în 
oceanul mondial, noi surse de 
hrană și materii prime mine
rale.

• IMPORT DE... M 
SIP. De ani de zile, statul-oraș 
Singapore (suprafața 586 kmp, 
densitatea populației — 3 821 
locuitori pe kmp) lși mărește 
suprafața pe seama mării. In a- 
cest scop, s-au turnat In apă 
mari cantități de pămlnt și ni
sip. care au fost excavate fie 
din insulă, fie din mare. Astăzi, 
lucrările de excavare nu mai 
pot fi efectuate fără a se aduce 
prejudicii stabilității clădirilor 
din oraș. In consecință. Singa
pore a încheiat contracte cu 
unele din statele vecine în ve
derea importului de... nisip.

• PROIECT COSMIC 
JAPONEZ. Institutul pentru 
cercetări cosmice al Universită
ții din Tokio intenționează, în 
următorii zece ani, să lanseze, 
in direcția planetei Venus, un 
balon de observație. Cu ajutorul 
unei rachete, ce va fi construită 
în Japonia, balonul va fi trans
portat pînă la un punct situat 
la circa 50 km de suprafața pla
netei acoperită. în permanență, 
de un strat de nori. El urmează 
să rămînă în acel punct mal 
multe luni și să transmită dife
rite informații științifice pe 
Terra. Proiectul japonez ur
mărește să determine cît se 
poate de exact cantitățile de 
acid azotic, vapori de apă, azot 
și acid sulfuric existente în at
mosfera planetei.

• „SCHIORUL IM
POSIBILULUI". Elvețianul 
Sylvain Saudan șl-a anunțat 
intenția de a cobori cu schiurile 
de pe muntele Nun-Kun. înalt 
de 7 100 metri, din masivul Hi
malaya. Saudan este supranu
mit „schiorul imposibilului", ca 
urmare a performantelor reali
zate în coborârea cu schiurile 
de pe cele mai înalte piscuri : 
Mont Blanc, versantul nordic al 
Eiger-ului (Elveția), Mackinley 
(Alasca). Schiorul. împreună cu 
8 coechipieri, va părăsi sîmbătă 
Elveția. Piscul Nun-Kun. situat 
pe teritoriul indian, a fost es
caladat pentru prima oară în 
1952 de o expediție condusă de 
alpinistul francez Bernard 
Pierre.

• „ANIMALE PRE
ISTORICE" LA MILANO. 
Locuitorii din Milano stau în 
așteptare: urmează să-și facă 
apariția aici... animale preisto
rice. Dar — nici o teamă — nu 
e vorba de revenirea spectacu
loasă a uriașelor reptile ce au 
populat. în timpuri îndepărtate, 
Terra. Intr-un mare parc de la 
marginea cunoscutului oraș ita
lian vor fi instalate replici tn 
mărime naturală din masă plas
tică ale viețuitoarelor de mult 
dispărute de pe pămînt — „lec
ție" de zoologie sui-generis, ce 
va fi. desigur, utilă atît celor 
mici, cît și însoțitorilor lor mai 
mari.

• 145 ZILE CU O 
INIMĂ ARTIFICIALĂ.
Cleveland, statul Ohio, un grup 
de chirurgi a implantat o ini
mă artificială unui vițel nou 
născut. Animalul a supraviețuit 
cu acest mecanism un număr 
record de zile — 145. Succesul 
acestui experiment a fost pui 
pe seama faptului că inima ar
tificială implantată a fost con
fecționată dintr-un nou mate
rial sintetic. Se știe că. în mod 
obișnuit, inima execută circa 
100 000 de contracții în 24 de 
ore. De aceea, o inimă artifi
cială este îndeobște confecționa
tă dintr-un material cu elasti
citate deosebită, care să reziste 
Ia acest uriaș travaliu. Moar
tea vițelului cu inimă artificia
lă nu se datorează, după cum 
afirmă medicii americani, de
fectării mecanismului, ci faptu
lui să respectivul animal se 
dezvolta mult prea rapid.

• NAVIGAȚIA PE 
BODEN. Nivelul lacului Bo
den, situat între Austria, Elve
ția si R. F. Germania, a scăzut 
simțitor, ca urmare a secetei 
prelungite care a bîntuit. In 
vara aceasta. Europa centrală 
și de vest. în rada portului 
Konstanz (R.F.G.). adîncimea 
apei ajunsese, zilele trecute, la 
2.99 metri — cu peste un metru 
mai puțin decît nivelul mediu 
In acest anotimp. Potrivit păre
rii experților. dacă apele vor 
continua să geadă în același 
ritm — 1—2 cm zilnic — pe a- 
numite trasee, navigația va tre- 
bui să fie suspendată.
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