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VIZITA OFICIALA DE PRIETENIE 
A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU 

IN R. S. E. IUGOSLAVIA
La Velenie,

impresionante 
manifestări de stimă

șl aleasă prețuire
Joi după-amiază. tovarășul Nicolae 

Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceausescu au fost oaspeții orașului 
Velenie. important centru al indus
triei miniere din Slovenia, unde ex
tragerea cărbunelui are o tradiție de 
aproape un secol. Velenie. care a 
cunoscut o dezvoltare impetuoasă în 
anii construcției socialismului, a de
venit. în același timp, și centru al 
industriei producătoare de aparate de 
uz casnic, concentrată în Combina
tul Gorenie.

împreună cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu au venit tovarășii Manea 
Mănescu. Ștefan Voitec. Gheorghe 
Oprea. Ștefan Andrei. Aurel Duma, 
George Macovescu, Vasile Pungan, 
Constantin Mitea. precum și amba
sadorul României la Belgrad, Virgil 
Cazacu. Șeful statului român a fost, 
de asemenea. însoțit de tovarășii VI- 
doie Jarkovici. Stane. Dolanț. Franțe 
Popit. Andrei Marinț. precum și de 
ambasadorul Iugoslaviei la București, 
Petar Dodik.

Președintele Nicolae Ceaușescu și președintele losip Broz Tito la Kamenicika Bistrița(Continuare in pag. a IlI-a)

MITINGUL DIN ORAȘUL VELENIE
vibrantă expresie a prieteniei româno-iugoslave, a dorinței reciproce a partidelor și 

popoarelor noastre de a întări continuu relațiile de bună vecinătate și colaborare pe toate 
planurile construcției socialiste, pentru pace și progres în Europa și in lume

Cuvintarea tovarășului
Nicolae Ceaușescu

Dragi tovarăși și prieteni,
Doresc în primul rînd să vă a- 

dresez dumneavoastră și tuturor 
locuitorilor din Velenie un salut 
călduros și cele mai bune urări. 
(Aplauze puternice, prelungite).

Ne aflăm în Iugoslavia prietenă 
într-o vizită, la invitația președin
telui Iugoslaviei, tovarășul Tito. 
(Vii aplauze). Trebuie să declar, la 
această întîlnire prietenească, că 
vizita și convorbirile avute pînă a- 
cum au evidențiat, încă o dată, re
lațiile strînse de prietenie și co
laborare dintre popoarele și parti
dele noastre. (Aplauze puternice), 
împreună cu tovarășul Tito, cu cei
lalți tovarăși iugoslavi am discu
tat căile de dezvoltare a relații
lor bilaterale și am ajuns la con
cluzia că există largi posibilități 
de a extinde colaborarea, care s-a 
dezvoltat foarte bine în ultimii ani.

(Aplauze puternice). Cred că to
varășul Tito nu o să-mi ia în nume 
de rău dacă voi menționa că am 
stabilit să semnăm în timpul vi4 
zitei mai multe acorduri de coope
rare economică, între care și în
ceperea lucrărilor la Centrala nr. 
2 pe Dunăre de energie electrică. 
(Aplauze puternice, prelungite).

Ne-a produs o deosebită impre
sie vizita la fabricile Gorenie, în 
orașul dumneavoastră. Dorim să 
vă exprimăm cele mai calde feli
citări pentru rezultatele minunate 
pe care le-ați obținut în înfăptuirea 
programului Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia. (Aplauze puternice). 
Atît fabricile pe care le-am vizi
tat, cît și orașul Velenie sînt re
zultatul muncii unite a , dumnea
voastră. Ele sînt exemplu de c§ea 
ce poate face un popor liber, care 
și-a preluat soarta în propriile 
mîini și își construiește viitorul în

mod independent. (Aplauze pu
ternice, prelungite).

Ni s-a povestit despre trecut, 
despre luptele purtate împotriva 
ocupanților hitleriști, despre lup
tele duse de partizani, în care 
unii dintre dumneavoastră, pre- 
zențl aici — între care și tovară
șul Dolanț — au luat parte activă, 
iar după cucerirea victoriei ați 
trecut la edificarea societății so
cialiste. Ceea ce ați înfăptuit 
dumneavoastră demonstrează cu 
putere că numai orînduirea socia
listă, numai un partid care are o 
orientare clară de edificare a so
cialismului poate realiza asemenea 
lucruri minunate. (Aplauze puter
nice, prelungite).

Aș dori să remarc eu satisfac
ție că între unele fabrici din ora
șul dumneavoastră și fabrici si
milare din România au început să 
se dezvolte relații de cooperare,

că există perspective ca, fn urmă
torii ani, acestea să se intensifice 
și mai mult. Noi dorim ca, în 
cadrul relațiilor tot mai sțrînse de. 
cooperare dintre România și Iu
goslavia, și' întreprinderile dum
neavoastră să realizeze o colabo
rare strînsă și, în felul acesta, să 
obținem și unii și alții succese tot 
mai mari pe calea dezvoltării ță
rilor noastre, a bunăstării și feri
cirii tuturor celor ce muncesc. 
(Aplauze puternice).

Nu este timp pentru a vă vorbi 
despre preocupările și rezultatele 
obținute de poporul român în 
construcția socialismului; Voi men
ționa numai faptul că producția 
industrială a României, în 1975, a 
fost de 30 de ori mai mare decît 
cea dinainte de război, că și po
porul român, sub conducerea par-
(Continuare în pag. a IH-a)

PEKIN 9 (Ager-’ 
pres). — După cum 
transmite agenția 
China Nouă, Comite
tul Central al Parti
dului Comunist Chi
nez, Comitetul Per
manent al Adunării 
Naționale a Repre
zentanților Populari 
a R. P. Chineze, 
Consiliul de. Stat al 
R. P. Chineze și Co
misia Militară a C.C. 
al P.C. Chinez anun
ță cu cea mai pro
fundă durere între
gului partid, întregii 
armate și poporului 
de toate naționalită
țile din întreaga țară 
că tovarășul Mao 
Tzedun, președinte al

C.C. al P.C. Chinez, 
președinte al Comi
siei Militare a C.C. 
al P.C. Chinez, pre
ședinte de onoare al 
Comitetului pe în
treaga Chină al Con
siliului Consultativ 
Politic Popular, a în
cetat din viață, la 
Pekin, la 9 septem
brie 1976, ora 0,10 
(ora locală).

Tovarășul Mao Tze
dun a încetat din 
viață din cauza în
răutățirii stării sănă
tății sale și în pofi
da tratamentului a- 
plicat, deși i-a fost 
acordată o îngrijire 
medicală deosebită.
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— Necrolog
— Comunicatul cu privire la 

organizarea funeraliilor
președintelui Mao Tzedun

TELEGRAMĂ
COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST. CHINEZ

COMITETULUI PERMANENT AL ADUNĂRII NAȚIONALE
A REPREZENTANȚILOR POPULARI A REPUBLICII POPULARE CHINEZE

CONSILIULUI DE STAT AL REPUBLICII POPULARE CHINEZE

Comitetul Central al Partidului Comunist Român, 
Consiliul de Stat și Guvernul Republicii Socialiste 
România, întregul popor român au aflat cu profundă 
durere despre încetarea din viață a tovarășului Mao 
Tzedun, președintele Comitetului Central al Parti
dului Comunist Chinez, întemeietorul și conducăto
rul Partidului Comunist Chinez și al Republicii 
Populare Chineze, strălucit militant al mișcării co
muniste și muncitorești internaționale, personalitate 
proenținentă a vieții contemporane, mare prieten al 
poporului român.

în numele Comitetului Central al Partidului Co
munist Român, al Consiliului de Stat și al Guvernu
lui Republicii Socialiste România, al întregului popor 
român și al meu personal, vă adresăm dumneavoas
tră, tuturor comuniștilor și poporului prieten chinez 
cele mai sincere condoleanțe pentru pierderea deo
sebit de grea suferită prin moartea tovarășului Mao 
Tzedun.

întreaga viață și activitatea revoluționară a tova
rășului Mao Tzedun sînt strîns împletite cu istoria 
luptei eroice desfășurate de comuniști, de poporul 
chinez împotriva imperialismului și reacțiunii, pen
tru răsturnarea vechii orînduiri, pentru victoria re
voluției și construcția socialismului pe pămîntul 
Chinei.

Tovarășul Mao Tzedun a fost conducătorul marii 
victorii a revoluției poporului chinez — eveniment 
de însemnătate istorică în viața omenirii, cu pu

ternice înrîuriri asupra luptei revoluționare a po
poarelor pentru scuturarea dominației străine, pen
tru libertate și independență națională, pentru o viață 
mai bună.

Sub conducerea partidului comunist, a tovarășu
lui Mao Tzedun, poporul chinez a obținut succese 
remarcabile în construcția socialismului, în dezvol
tarea economiei, științei și culturii, în ridicarea ni
velului de trai, în făurirea Chinei moderne.

Republica Populară Chineză s-a afirmat ca o pu
ternică forță a contemporaneității în lupta împo
triva imperialismului, colonialismului și neocolo- 
nialismului, aducînd contribuții esențiale la procesul 
transformărilor revoluționare din lume, la cauza eli
berării naționale și sociale, la promovarea păcii și 
socialismului.

Tovarășul Mao Tzedun a fost un prieten apro
piat al poporului român, militînd pentru dezvoltarea 
relațiilor dintre partidele, țările și popoarele noas
tre, spre binele ambelor popoare, ai cauzei socialis
mului și păcii.

în aceste momente de grea încercare ne alăturăm 
durerii comuniștilor' și întregului popor chinez cu 
toată compasiunea noastră. Ne exprimăm convin
gerea că prietenia, colaborarea și solidaritatea din
tre partidele și țările noastre vor continua să se în
tărească și să se dezvolte tot mai mult.

Transmitem familiei îndoliate cele mai sincere 
condoleanțe.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Președintele Republicii Socialiste România

Pe fiecare șantier - maximă concentrare a forțelor 
pentru accelerarea ritmului de construcții și montaj

Sîntem în luna septembrie, lună 
cu timp prielnic pentru desfășura
rea din plin a lucrului pe toate 
șantierele de construcții. Volumul 
mare de lucrări care a mal rămas 
de executat pînă la sfîrșitul anu
lui, numeroasele capacități de pro
ducție ce trebuie puse în funcțiu
ne în această lună și în lunile ur
mătoare — dintre căre unele res
tante — impun o amplă mobilizare 
a tuturor forțelor și mijloacelor de 
pe șantiere, a tuturor factorilor 
răspunzători de înfăptuirea progra
mului de investiții din acest prim 
an al cincinalului.

Pretutindeni, pe fiecare șantier,

la flecare obiectiv în parte, nu 
există în prezent sarcină mai im
portantă decît aceea de a acționa 
cu toate forțele, de a se folosi din 
plin timpul de lucru pentru a se 
accelera ritmul lucrărilor de con- 
strucții-monta|. Nici o zi, nici o 
oră de muncă să nu fie irosite I 
Nici un efort nu trebuie precupețit 
pentru asigurarea zi de zi, pe fie
care șantier, a tuturor condițiilor 
tehnice și organizatorice pentru 
respectarea graficelor de lucru, 
pentru accelerarea ritmului de e- 
xecuție și recuperarea grabnică a 
tuturor rămînerilor în urmă, acolo

unde au apărut, pentru realizarea 
integrală și la termen a tuturor 
prevederilor din planul de inves
tiții.

Fiecare obiectiv, fiecare capa
citate să producă Ia termen I — 
iată deviza fundamentală a con
structorilor șl beneficiarilor, a tu
turor factorilor angajați în pro
cesul de realizare a programului 
de investiții, cerință hotărîtoare 
pentru înfăptuirea prevederilor 
cincinalului.

ÎN PAGINA A II-A t 
raidul „Scînteii" pe șantiere 

din București și Arad

La Combinatul Industrial Gorenie

Angajamentul 
anual depășit

Pe platforma furnalelor reșițene 
se intensifică întrecerea pentru ob
ținerea de noi realizări și, depășirea 
planului și angajamentelor!

— Colectivul combinatului nostru 
— ne spune Eroul Muncii Socialiste, 
prim-maistrul furnalist Petru Sfer- 
cocea — și-a îndeplinit de citva timp 
angajamentul asumat pe întregul an. 
de a da 10 000 tone de fontă peste 
sarcinile de plan. Acum, furnaliștii 
se străduiesc să suplimenteze aceas
tă depășire.

— Ce stă la baza acestei hotărîri ?
— Este vorba de folosirea deplină 

a capacității agregatelor noastre si
derurgice. de respectarea rețelelor 
de încărcare a furnalelor. întărirea 
ordinii și disciplinei pe întregul flux 
tehnologic, pentru a realiza, la fie
care șarjă, un tonaj sporit de me
tal și. implicit, o eficientă mai înaltă.

— în ce se materializează aceste 
preocupări !

— De pe acum, furnaliștii au și 
adăugat celor 10 000 de tone, cît era 
angajamentul inițial pe acest an. 800 
de tone de fontă. Meritul este al 
întregului colectiv, din rîndul căru;a 
se evidențiază Alexandru Coca. Ste
fan Drotlef. Florea Sandu. Uadislau 
Kaporniay, Nicolae Riteș. (Nicolae 
Cătană).
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Dineu In onoarea tovarășului Nicolae Ceaușescu
și a tovarășei Elena Ceaușescu

Joi seara, tovarășul Nicolae 
Ceausescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au participat la un dineu 
oferit în cinstea înaltilor oaspeți de 
Serghei Kraigher, președintele Pre
zidiului R.S. Slovenia.

Din partea română au participat 
tovarășii Manea Mănescu, Ștefan 
Voitec, Gheorghe Oprea, Ștefan An
drei, Aurel Duma, George Macoves- 
cu, Vasile Pungan și Virgil Cazacu, 
ambasadorul României la Belgrad.

Din partea iugoslavă au participat 
Stane Dolant, Frânte Popit. Marian 
Breteli, președintele Adunării R.S. 
Slovenia, Andrei Marint, Mitia Ri- 
bicici, președintele Conferinței re
publicane a Uniunii Socialiste, Ianez 
Milianski, președintele Academiei de 
știinte și arte. Vida Tomsici. mem
bru al Prezidiului R.S. Slovenia, pre
cum și ambasadorul Iugoslav la Bucu
rești, Petar Dodik, și alte persoane 
oficiale.

în timpul dineului, care s-a des
fășurat într-o atmosferă cordială, to
varășul Serghei Kraigher si tova
rășul Nicolae Ceaușescu au rostit 
toasturi.

în toastul său,. președintele Prezi
diului Republicii Socialiste Slovenia 
a spus :

Stimate tovarășe secretar general 
șl președinte,

Dragă tovarășă Elena Ceaușescu, 
Dragi oaspeți,
Tovarășe și tovarăși 1
Am deosebita cinste și satisfacție 

ca în timpul vizitei de lucru si prie
tenești în tara noastră a secretaru
lui general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, să pot saluta în 
mijlocul nostru, în numele Republi
cii Socialiste Slovenia, pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. tovarășa Elena 

Tovarășul Nicolae Ceaușescu șl tovarășa Elena Ceaușescu In ml|locul 
cetățenilor din Velenle

Ceaușescu și pe ceilalți conducători 
și oaspeți din Republica Socialistă 
România prietenă. Ne bucurăm în 
mod deosebit că în timpul vizitei în 
țara noastră ați vizitat din nou re
publica noastră și ați avut ocazia să 
întîlniți oamenii muncii de la noi, să 
aflati și să vedeți realizările și pro
blemele legate de dezvoltarea noas
tră.

Toastul dumneavoastră de aseară, 
tovarășe președinte, la fel ca și toas
tul tovarășului Tito, a conținut toa
te elementele esențiale ale relațiilor 
tradiționale de prietenie dintre cele 
două țări socialiste și vecine ale 
noastre, precum și bazele întăririi șl 
dezvoltării continue a colaborării și 
prieteniei. Permiteți-mi să subliniez 
și faptul că Republica Socialistă Slo
venia contribuie în mod activ și în 
limita posibilităților și a forțelor sale 
Ia consolidarea si realizarea politicii 
despre care a vorbit tovarășul Tito.

în continuare, vorbitorul a arătat : 
Oamenii muncii din republica noastră 
dau o înaltă apreciere colaborării și 
contribuției pe care cele două țări ale 
noastre au adus-o conferinței pentru 
securitate europeană, angajamentului 
în vederea întăririi în continuare a 
colaborării între țările balcanice, a 
transformării Mediteranei într-o mare 
a păcii și colaborării. De asemenea, 
în eforturile pentru soluționarea e- 
chitabilă a crizei din Orientul Apro
piat.

Cele două partide ale noastre s-au 
angajat activ și au adus o contribu
ție importantă la ducerea la bun 
sfîrșit a Conferinței partidelor comu
niste și muncitorești din Europa, în 
cursul acestei veri. La fel. urmă
rim cu satisfacție activitatea nemij
locită a Republicii Socialiste 
România în ..Grupul celor 71". 
în Organizația Națiunilor Unite, și 
apreciem însemnătate^ participării 

statului dumneavoastră, in calitate 
de invitat, la cea de-a cincea Confe
rință a țărilor nealiniate de la Co
lombo.

în încheierea toastului său, vorbi
torul a spus : <

Permiteți-mi să exprim satisfacția 
tuturor cetățenilor noștri pentru fap
tul că dumneavoastră, tovarășe pre
ședinte și stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu. ați venit din nou in re
publica noastră. Sîntem convinși că 
și această întîlnire va reprezenta o 
importantă contribuție la aprofun
darea în continuare a colaborării 
multilaterale dintre cele două țări 
socialiste ale noastre, la si mai buna 
înțelegere reciprocă si la întărirea 
pe mai departe a prieteniei dintre 
popoarele noastre.

Permiteți-mi să ridic paharul în 
sănătatea dumneavoastră, tovarășe 
președinte, în sănătatea distinsei to
varășe Elena Ceaușescu. în sănătatea 
colaboratorilor dumneavoastră, pen
tru prietenia popoarelor noastre 1 
(Aplauze).

Răspunztnd, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU a spus :

Stimate tovarășe președinte al Re
publicii Slovenia,

Stimată tovarășă Lidia Sentiurț, 
Dragi tovarăși și prieteni.
Doresc să exprim satisfacția noas

tră că, în cadrul vizitei pe care o fa
cem în Republica Socialistă Federa
tivă Iugoslavia, ne aflăm pe pămîn- 
tul Republicii Socialiste Slovenia. 
Am avut din nou prilejul să cunoaș
tem cite ceva din realizările și preo
cupările oamenilor muncii din 
republica dumneavoastră, în con
strucția socialistă.

Așa cum am menționat la adu-’ 
narea prietenească de la Velenie, ne 
bucură succesele pe care Ie obțineți 
dumneavoastră, așa cum ne bucură 
realizările tuturor popoarelor Iugo
slaviei prietene. Doresc, și cu acest 
prilej, să vă adresez dumneavoastră, 
tuturor oamenilor muncii din Slove

La rezervația Kamenicika Bistrița
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. se

cretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, răspunzînd invita
ției ce i-a fost adresată de tovarășul 
Iosip Broz Tito. președintele Repu
blicii Socialiste Federative Iugoslavia, 
președintele Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia, a participat, joi diminea
ța, la o partidă de vânătoare. în re

Convorbiri de lucru
în cea de-a doua zi a vizitei pe 

care tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și tovarășa Elena 
Ceaușescu o efectuează în Iugoslavia, 
la invitația tovarășului Iosip Broz 
Tito, președintele R. S. F. Iugoslavia, 
președintele Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia, și a tovarășei Iovanka 
Broz. convorbirile româno-iugoslave 
au continuat pe grupe de lucru, po
trivit înțelegerilor convenite între cei 
doi șefi de stat.

în acest cadru, tovarășul Manea 
Mănescu. membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al Partidului 
Comunist Român, prim-ministru al 
guvernului român, a avut o întîlnire 
cu tovarășul Gemal Biedicl. președin
tele Consiliului Executiv Federal al 
R.S.F. Iugoslavia. Au participat, din 
partea română, tovarășul Gheorghe 
Oprea, membru al Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R.. vice- 
prim-mlnistru al guvernului român. 
Vasile Pungan, consilier al președin
telui republicii, precum și Virgil 
Cazacu. ambasadorul României la 
Belgrad, iar din partea iugoslavă. 

nia, felicitări și urări de noi și noi 
succese.

Am constatat cu multă bucurie că 
— in cadrul relațiilor care se dez
voltă tot mai intens între România 
și Iugoslavia — Republica Socialistă 
Slovenia ocupă un loc important. 
Avînd în vedere că în timpul vizi
tei, în convorbirile care le-am avut 
cu tovarășul Tlto și cu ceilalți tova
răși iugoslavi am stabilit să extin
dem colaborarea și cooperarea în 
producție, sper că și republica dum
neavoastră va fi un partener tot mai 
activ al României.

într-adevăr, în convorbirile care 
le-am avut pină acum am ajuns Ia 
multe concluzii comune nu numai cu 
privire Ia relațiile bilaterale, dar și 
Ia intensificarea conlucrării pe plan 
internațional în vederea creșterii a- 
portului țărilor noastre la soluționa
rea problemelor complexe ale vieții 
mondiale.

Aș dori să exprim calde mulțumiri 
pentru primirea pe care populația 
din Slovenia ne-a rezervat-o în a- 
ceste zile. în aceasta vedem o ex
presie a sentimentelor de prietenie 
și solidaritate ale tuturor popoare
lor iugoslave față de poporul român, 
a dorinței de a extinde colaborarea 
și conlucrarea în toate domeniile dc 
activitate.

Doresc să urez și cu acest prilej 
tuturor popoarelor din Iugoslavia — 
deci și slovenilor — succese tot mal 
mari in înfăptuirea hotărîrilor și a 
programului Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia !

Doresc să ridic acest pahar pentru 
dezvoltarea prieteniei dintre Româ
nia și Iugoslavia 1

în sănătatea președintelui Repu
blicii Socialiste Federative Iugosla
via, tovarășul Tito !

în sănătatea președintelui Repu
blicii Socialiste Slovenia și a tovară
șei Lidia Șentlurț !

în sănătatea dumneavoastră, a tu
turor, dragi tovarăși și prieteni ! 
(Aplauze).

zervația Kamenicika Bistrița din Re
publica Socialistă Slovenia.

Președintele Nicolae Ceausescu a 
luat parte, la terminarea partidei, la 
un dejun vînătoresc, oferit în onoa
rea sa de președintele Iosip Broz 
Tito.

Dejunul s-a desfășurat, în cadrul 
pitoresc al pădurilor de la Kameni
cika Bistrița, într-o atmosferă prie
tenească, cordială.

Milorad Birovliev. membru în Con
siliul Executiv Federal, președintele 
părții iugoslave în Comisia mixtă 
româno-iugoslavă de colaborare eco
nomică, și Petar Dodik. ambasado
rul Iugoslaviei la București. în ace
lași timp, tovarășul Stefan Andrei, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
Partidului Comunist Român, a avut 
o convorbire cu Aleksandar Grlici- 
kov, secretar în Comitetul Executiv 
al Prezidiului C.C. al U.C.I. Totodată, 
tovarășul George Macovescu. minis
trul afacerilor externe al României, 
s-a întîlnlt cu Milos Minici. vicepre
ședinte al Consiliului Executiv Fede
ral. secretarul federal pentru aface
rile externe al Iugoslaviei.

în cadrul convorbirilor a continuat 
schimbul de vederi brivind modali
tățile de dezvoltare a relațiilor eco
nomice. a cooperării în producție în
tre România si Iugoslavia. în cinci
nalul actual si în perspectivă, inten
sificarea conlucrării dintre Partidul 
Comunist Român si Uniunea Comu
niștilor din Iugoslavia, amplificarea 
conlucrării între țările noastre pe 
arena internațională.

In timpul entuziastului miting consacrat prieteniei româno-iugoslave

„0 contribuție de seamă la întărirea 
prieteniei dintre România și Iugoslavia44

Ample comentarii în presa iugoslava
Vizita oficială de prietenie a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar 

general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, și a tovarășei Elena Ceaușescu in R.S.F. Iugoslavia •— eveniment 
de cea mai mare însemnătate politică in bogata cronică a raporturilor ro
mâno-iugoslave — își găsește o amplă reflectare în presa țării vecine, zia
rele centrale și republicane făcîndu-se ecoul convingerii unanime că ac
tuala întîlnire la nivelul cel mai înalt va marca un nou moment important 
în relațiile dintre România și Iugoslavia, în conlucrarea lor activă pe plan 
internațional în interesul ambelor popoare, al cauzei colaborării și păcii 
în lume.

Ziarul „BORBA", după ce relevă 
că tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
..conducător pe care 11 întîmjpinăm 
cu sentimente de prietenie si cu 
interes politic, este omul de stat 
cu care tovarășul Tito a avut cele 
mai frecvente întâlniri în ultimii 
zece anii", arată că „chiar și aceas
tă împrejurare, acest ritm stabilit 
aii schimbului de păreri rodnic al 
celor mai înalti reprezentanți ai 
celor două țări socialiste vecine 
demonstrează cu elocvență stadiul 
relațiilor reciproce și profunzimea 
prieteniei, apropierea punctelor de 
vedere și a năzuințelor celor două 
popoare". „Relațiile româno-iugo
slave sînt caracterizate prin ine
xistenta unor probleme controver
sate sau litigioase și de aceea 
aceste convorbiri ale celor doi oa
meni de stat în ale căror contacte 
personale domină respectul reci
proc, sincer, sînt cel mai bun pri
lej ca relațiile reciproce să fie 
dezvoltate In continuare, iar pro- 
oesele internaționale să fie apre
ciate în comun". Ziarul iugoslav 
subliniază apoi că „atît Iugoslavia 
cît și România duc o politică ex
ternă foarte activă și angajată, 
care tinde spre instaurarea șl con
solidarea principiului adevăratei 
egalități în viata internațională". 

„In natura relațiilor iugoslavo- 
române — adaugă „Borba" — un 
loc deosebit îl ocupă idealul social 
comun, care este însoțit de respec
tarea mutuală a trăsăturilor spe
cifice ale căilor interne și a po
ziției internaționale a fiecărei 
țări". Ziarul exprimă convingerea 
că „și această întîlnire a pre
ședintelui Tito cu președintele 
Ceaușescu va confirma nivelul ri
dicat al relațiilor reciproce, a că
ror dezvoltare permanentă oferă 
un model de bunăvecinătaite și o 
mare apropiere a punctelor de ve
dere asupra situației relațiilor in
ternaționale".

La rîndul său. „POLITIKA" re
levă că „întîlnirile dintre președin
ții Nicolae Ceaușescu și Tito, care 
au devenit o practică curentă, au 
însemnat întotdeauna foarte mult 
pentru dezvoltarea prieteniei și 
colaborării dintre România și Iu
goslavia. Cu siguranță — scrie 
ziarul — șl această <nouă întîlnire 
a conducătorilor celor două state 
șl partide va însemna un impuls 
considerabil la Întărirea In conti
nuare a prieteniei dintre cele două 
țări, care are rădăcini adinei".

Informîndu-șl cititorii despre 
prima zi a vizitei, ziarul „Borba" 
descrie pe larg ceremonia primirii 

pe aeroportul „Brnik“, din Llublia- 
na, evidențiază cordialitatea cu 
care președintele Tito și tovarășa 
Iovanka Broz i-au întâmpinat pe 
președintele Nicolae Ceaușescu și 
pe tovarășa Elena Ceaușescu. căl
duroasa manifestare făcută înalti
lor oaspeți români de mii de lo
cuitori ai orașului Kranj pe traseul 
dintre aeroport și reședința ce le-a 
fost rezervată. Relatarea, publi
cată sub titlul „Întîlnirea cordială 
a președinților Tito șl Ceaușescu", 
consemnează începerea convorbi
rilor oficiale, relevînd atmosfera 
de caldă prietenie care caracteri
zează relațiile dintre România și 
Iugoslavia și personal dintre tova
rășii Nicolae Ceaușescu și Iosip 
Broz Tito. Se menționează că in 
centrul atenției s-au aflat proble
mele internaționale privind evolu
ția în Europa. în contextul înfăp
tuirii prevederilor Actului final al 
Conferinței privind securitatea și 
cooperarea pe continent, situația 
economică în lume și necesitatea 
instaurării unei noi ordini econo
mice Internationale, rolul O.N.U., 
Conferința țărilor nealiniate de la 
Colombo și altele.

„Borba" și „Politika" publică 
textele integrale ale toasturilor 
rostite la dineul oficial oferit in 
onoarea președintelui Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu de către președintele 
Tito si tovarășa Iovanka Broz.

Posturile de radio și televiziune 
din Iugoslavia au oglindit, de ase
menea, pe larg, prin emisiuni di
recte, prin imagini, știri și comen
tarii, prima zi a vizitei, subliniind 
importanta dialogului româno- 
iugoslav la cel mai înalt nivel.

A*' •' Jf Ak : ■
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La U.J.C.M. Maramureș

Expoziție - centru de informare a cumpărătorilorTimpul prielnic impune
PE FIECARE ȘANTIER-MAXIMĂ 
pentru accelerarea ritmului

CONCENTRARE A FORȚELOR 
de construcții și montaj

BUCUREȘTI
Combinatul de articole tehnice 

din cauciuc Jilava din Capitală be
neficiază în acest an. ca și în întregul 
cincinal, de importante fonduri de 
investiții pentru dezvoltarea și mo
dernizarea capacităților de produc
ție. Pină acum, o parte din noile o- 
biective au început să producă, la 
termenele planificate și chiar în 
avans. La alte obiective de investi
ții lucrările se află în plină desfă
șurare. Care sînt stadiile fizice de 
execuție a lucrărilor de la aceste 
obiective ? în ce ritm se muncește 
in prezent pe șantierele combinatu
lui ?

Ne oprim la unul din noile obiec
tive de investiții.

— Toate lucrările se încadrează în 
graficele de execuție — precizează 
maistrul principal Ion Roman. Exis
tă condiții reale ca acest obiectiv și 
celelalte, a căror realizare o coor
donez, să fie predate beneficiarului 
la termenele planificate. Noi, con
structorii, ne străduim să le predăm 
în avans.

— Ce argumente îndreptățesc o 
atare afirmație ?

— Avem un colectiv harnic, 
ne-am organizat mai bine munca. 
Astfel, la montajul prefabricatelor 
din beton și al tîmplăriei lucrăm și 
in schimburile de noapte. Toate uti
lajele funcționează în două schim
buri. Stîlpii de la structura de re
zistentă — de 20—25 tone fiecare — 

sînt confecționați la fata locului, pe 
șantier. Am prevenit astfel irosirea 
timpului cu transportul acestora de 
la furnizori. Lucrăm intens. întrucît 
și sarcinile de plan au fost reparti
zate rațional, pe zile, pe decade și 
luni, pe echipe și oameni.

La rîndul său, lăcătușul Aleeu 
Toma ne spunea :

— Există condiții bune de muncă 
si sintem hotăriți să folosim cit mai 
bine timpul de lucru.

Ritmul intens de lucru, stadiul 
înaintat de execuție a lucrărilor de 
construcții confirmă pe deplin efi
cienta măsurilor luate pe șantier 
pentru mai buna organizare a acti
vității de investiții.

Continuăm raidul nostru și la alte 
obiective. La fiecare nouă capacita
te de producție, constructorii mun
cesc în aceste zile într-un ritm sus
ținut. E firesc, deoareoe constructo
rul este sprijinit într-o mare măsură 
de beneficiar.

— Montajul unor utilaje s-a reali
zat aproape în întregime cu forțele 
noastre, ale beneficiarului — ne 
spunea directorul tehnic al combi
natului. ing. Petre Georgescu. Con
form programelor comune de ac
țiune. vom participa și în continuare 
la montajul utilajelor tehnologice, 
pentru ca noile obiective să producă 
cit mai repede.

Iile ȘTEFAN

ARAD
Joi, 9 septembrie, ne aflam în 

mijlocul constructorilor marelui 
Combinat de îngrășăminte chimice 
din Arad. împreună cu ing. Lauren- 
tiu Catană. directorul tehnic al com
binatului. facem o trecere în revistă 
a stadiului actual al lucrărilor de con
strucție.

— Ceea ce cred că e necesar să a- 
mintesc de la început — spunea 
interlocutorul nostru — este faptul 
că utilitățile sînt asigurate în totali
tate și că. prin aceasta, s-au creat 
condițiile propice punerii în funcțiu
ne a tuturor instalațiilor din combi
nat. Apoi, la ora actuală, nu mai 
avem în general probleme cu livră
rile de utilaje si materiale. Problema 
care ne preocupă zi de zi constă în 
asigurarea de către toate subantre- 
prizele a unui ritm susținut de lucru 
la definitivarea construcțiilor și 
montajelor, la executarea în conti
nuare a- rodajelor, probelor mecani
ce și. firește, a probelor tehnologice.

Pentru bunul mers al execuției se 
impun împlinite cîteva cerințe : 
terminarea unor canalizări de către 
șantierul de construcții al Trustului 
de construcții chimice din Cluj-Na- 
poca. a unor lucrări de către 
T.M.U.Ch. și T.I.L.I. din București. 
Este drept. în acest scop au fost 
luate unele măsuri de Întărire a e

fectivelor, dar acțiunea nu a fost 
dusă pînă la capăt astfel îneît ea să 
ducă la realizarea efectivă, la ter
men. dacă nu chiar în devans, a 
prevederilor din graficele stabilite. 
Tocmai de aceea se impune a fi com
pletat efectivul de zidari, dulgheri, 
montori, izolatori pentru organiza
rea lucrului în schimburi prelungite, 
se cere o asistentă tehnică continuă 
asupra modului cum sânt executate 
lucrările. Și aceasta- cu atit mai 
mult cu cât. în ultima perioadă, be
neficiarul. cu forțele sale, pentru a 
veni în sprijinul subantreprizelor, a 
efectuat un volum de lucrări a căror 
valoare se ridică la aproape 90 mili
oane lei.

Faptele demonstrează că pe plat
forma noului Combinat de îngrășă
minte chimice din Arad se înregis
trează în aceste zile un ritm intens 
de muncă pentru recuperarea 
restanțelor și punerea în funcțiune 
într-un timp cît mai scurt a insta
lațiilor. Neajunsurile semnalate tre
buie să fie înlăturate cu prioritate de 
conducerile trusturilor de con- 
structii-montaj si instalații care 
concură la realizarea acestui obiectiv 
industrial, de factorii de răspundere 
din Ministerul Industriei Chimice și 
Ministerul Construcțiilqr Industriale.

Constantin SIM1ON 
corespondentul „Scinteii"

• De la începutul anului și 
pînă în prezent, lucrătorii Trus
tului de construcții Craiova au 
predat „la cheie" mai bine de 
1 500 de apartamente, din care 
470 peste prevederile de plan. 
Majoritatea noilor locuințe s-au 
construit în cartierele Craiovița, 
Silozului, Calea București și în 
Piața Unirii. Nu peste mult timp 
vor fi recepționate și primele 
blocuri In noile cartiere ale Cra- 
iovei — Rovine și 23 August. 
(N. Băbălău).

• Trustul județean de con
strucții Cluj a lucrat în acest an 
cu spor. Au fost construite și 
date în folosință peste 2 800 de 
apartamente programate pe cele 
trei trimestre ale anului, din 
care majoritatea — în cartierele 
Măhăștur și Grigorescu din Cluj- 
Napoca, municipiile Turda șl 
Dej, orașele Cîmpia Turzii și 
Gherla. De asemenea, au fost 
realizate peste 1 000 locuri în 
internate, 800 mp spații comer
ciale, săli de clasă, laboratoare, 
ateliere școlare și alte obiective 
social-culturale. (Alex. Mureșan).

Oamenii se apropie de vitri
nă. privesc cu Interes, apoi intră 
si încep să întrebe. O tînără îi 
întîmplnă cu amabilitate și le 
dă amănunte î „Unde mi-as pu
tea comanda un covor persan 
precum oel expus, dar ceva mai 
mic decît acesta ?“. Cooperativa 
„Țibleșul" din Tîrgu-Lăpuș pri
mește comenzi și are si alte 
modele din care puteti alege" — 
vine răspunsul. „Am văzut la 
magazinul de pe bulevard o bi
bliotecă cu canapea extensibilă. 
M-ar interesa și pe mine o 
astfel de mobilă, dar într-o altă 
tonalitate și după spațiul mai 
redus de care dispun". Informa
ția vine prompt : „O puteti co
manda la cooperativa „Gutinul". 
str. Mărgeanului. Vă costă apro
ximativ 6 800 lei".

Dialogul poate fi surprins 
zilnic în expoziția permanentă 
de prezentare a produselor coo
perației meșteșugărești din ju
dețul Maramureș, deschisă de 
U.J.C.M. în același spațiu, cu 
un birou de informare si recla
mă de la parterul unuia din 
cele mai mari și mai moderne 
blocuri de pe malul Săsarului, 
din Baia Mare. Amănunte des
pre rostul acestui centru de 
informare și despre expoziție ne 
dă tovarășul vicepreședinte al 
U.J.C.M.. Iuliu Ghișa :

— Atît pentru localnic, cît si

Produse de
Unitățile din cadrul Centralei 

industriale pentru metale nefe
roase din Slatina sînt bine cu
noscute pentru calitatea produ
selor obținute, pentru competi
tivitatea lor .atît pe piața inter
nă. cît și pe cea externă. După 
8 luni de activitate, realizările 
Întreprinderilor din cadrul cen
tralei sînt dintre cele mal bune. 
Astfel, planul la producția glo
bală a fost depășit cu 228 miil- 

pentru vizitator, acest centru de 
informare. împreună cu expozi
ția vor constitui, pe de o parte, 
un sprijin în căutarea produse
lor realizate de meșteșugarii 
maramureșeni, a serviciilor pe 
care le pun la dispoziția bene
ficiarului. iar. pe de altă parte, 
un mijloc pentru un dialog per
manent cu publicul larg, de 
sondare a gusturilor si prefe
rințelor atît de variate cînd este 
vorba de obiecte ce împodobesc 
locuințele. Trecătorii nu rezistă 
ispitei de a cerceta mobila 
sculptată, executată de secția de 
proiectare și decoratiuni a uniu
nii județene, cergile maramure
șene. confecționate de coopera
tiva „Mara" din Sighetu-Mar- 
matiei. obiectele din fier for
jat. ramele sculptate, mode
lele de furnir etc., etc., cerând 
amănunte, notînd adresa, aflînd 
noutățile pe care nici nu le bă
nuiau. In tot cursul săptămînii. 
centrul de informare din str. 
Victoriei 57 funcționează în două 
schimburi, iar duminică — 

s înainte de masă. El vine în în- 
tîmpinarea beneficiarului nu 
numai cu noutatea unor produ
se de calitate, dar si cu su
gestii care pot înlesni alegerea 
și scurtarea timpului destinat 
căutării. (Gheorghe Susa).

bună calitate
oane lei, iar cel al producției 
marfă cu 231 milioane lei.

Produsele centralei se bucu
ră de o bună apreciere in 
toate cele 35 de țări unde 
sînt exportate. Tn fruntea în
trecerii socialiste se situează 
întreprinderile de alumină de 
la Oradea și Tulcea. între
prinderea de aluminiu și cea 
de produse cărbunoase . de la 
Slatina și „Neferal" — Bucu
rești. (Emilian Rouă).
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înalților oaspeți români le sînt prezentate realizările Industriale ale tânărului oraș Velenle

Cuvîntarea tovarășului
Nicolae Ceaușescu

(Urmare din pag. I)
tidului său comunist, obține re
zultate tot mai mari în edificarea 
societății 
dezvoltate.

Aș dori 
și să-mi

socialiste multilateral 
(Aplauze puternice).

să adresez o invitație 
exprim speranța că o 

delegație din uzinele și din orașul 
dumneavoastră va vizita România 
pentru a cunoaște mai îndeaproa
pe rezultatele pe care le-a obți
nut și poporul român, pentru a 
dezvolta relațiile de prietenie și 
colaborare. (Aplauze prelungite).

și 
Și 
să 
că

Dragi tovarăși și prieteni,
Colaborarea dintre România 

Iugoslavia se dezvoltă puternic 
pe plan internațional. Trebuie 
menționez cu multă satisfacție
în multe probleme internaționale 
partidele și guvernele noastre 
conlucrează strîns, așa cum a 
fost, de exemplu, în realizarea cu 
succes a Conferinței general-euro- 
pene pentru securitate, cit și în 
desfășurarea Conferinței partide
lor comuniste și muncitorești din 
Europa din acest an. Prin această 
colaborare țările și partidele noas
tre își aduc contribuția la cauza 
păcii, a securității și colaborării 
între toate popoarele lumii. (A- 
plauze puternice).

După cum cunoașteți, în viața 
internațională au loc schimbări tot 
mai puternice ; popoarele își afir-

mă tot mai hotărît voința de a li
chida dominația imperialistă și co
lonialistă, de a fi stăpîne pe desti
nele lor, de a asigura deplina ega
litate în drepturi, respectul inde
pendenței și suveranității naționa
le, neamestecul în treburile inter
ne. (Aplauze puternice, prelungite).

O preocupare deosebită avem 
pentru înfăptuirea dezarmării și, 
în primul rind, a dezarmării nu
cleare, pentru a pune bogățiile 
materiale și cuceririle științei nu 
în serviciul distrugerii, ci în sluj
ba dezvoltării economice și socia
le, a bunăstării și fericirii popoa
relor. (Aplauze puternice).

Acționăm pentru înfăptuirea 
securității și colaborării în Euro
pa, pentru' realizarea în Balcani a 
unei colaborări multilaterale, pen- 
țru a transforma zona în care noi 
trăim într-o zonă a păcii și cola
borării pașnice. (Puternice aplauze).

România și Iugoslavia sînt țări 
în curs de dezvoltare ; de aceea 
acordăm o atenție deosebită lichi
dării subdezvoltării, făuririi noii 
ordini economice internaționale 
care să permită progresul mai ra
pid al tuturor statelor și, în primul 
rînd, al celor care sînt rămase mai 
în urmă. (Aplauze prelungite).

Cunoscînd rolul important pe 
care l-a jucat Iugoslavia și perso
nal tovarășul Tito la întîlnirea ță
rilor nealiniate de la Colombo, aș 
dori să menționez și cu acest prilej 
că noi acordăm o însemnătate tot

mai mare activității acestor țări, 
activitate pusă în slujba democra
tizării relațiilor internaționale, a 
unei politici de pace și de egalita
te între toate națiunile lumii. (A- 
plauze puternice).

Deși situația internațională este 
complexă, noi privim cu încredere 
și optimism desfășurarea eveni
mentelor, fiind convinși că țările 
socialiste, forțele antiimperialiste, 
toate popoarele din țările în curs 
de dezvoltare, țările nealiniate, 
forțele de pretutindeni care doresc 
pacea și colaborarea pot să îm
piedice un nou război, pot asigura 
triumful păcii pe planeta noastră! 
(Aplauze puternice, prelungite).

Doresc încă o dată să menționez 
că în convorbirile din aceste zile 
am ajuns la concluzia de a inten
sifica colaborarea noastră pe plan 
internațional, de a face totul pen
tru a 
și tuturor popoarelor deplina li
bertate. Avem convingerea că atît 
timp cît popoarele noastre vor fi 
unite, cît partidele noastre comu
niste vor sta în fruntea luptei po
poarelor — vom obține victoria ! 
(Aplauze puternice, prelungite).

Cred că nu o să-mi luați în 
nume de rău dacă, de la această 
adunare prietenească, voi adresa 
tuturor popoarelor Iugoslaviei un 
salut frățesc și urările de noi și 
noi succese în construcția socia
lismului. (Aplauze puternice, pre
lungite).

Trăiască colaborarea trainică 
dintre Republica Socialistă Româ
nia și .Republica Socialistă Fede
rativă Iugoslavia! (Urale, aplauze 
puternice).
. Trăiască colaborarea dintre 

Partidul Comunist Român șl Uniu
nea Comuniștilor din Iugoslavia! 
(Urale, puternice ovații).

Noi și noi succese popoarelor 
Iugoslaviei, sub conducerea parti
dului lor, în frunte cu tovarășul 
Tito ! (Ovații s aplauze prelun
gite).

Trăiască pacea șl colaborarea 
între toate popoarele lumii I (A- 
plauze puternice ; urale și ovații).

Vă urez încă o dată succese tot 
mai mari în activitatea dumnea
voastră, multă sănătate și multă 
fericire! (Aplauze prelungite, urale 
și ovații).

,----- - - - .
asigura popoarelor noastre

La Velenie,
(Urmare din pag. I)

j | Jn vlzltd la întreprinderea Gorenie

impresionante manifestări de stimă

VIZITE ALE TOVARĂȘEI ELENA CEAUȘESCU

Joi dimineața, tovarășa Elena 
Ceaușescu a vizitat Institutul de 
fizică nucleară „Josef Ștefan" din 
Liubliana, capitala Republicii Socia
liste Slovenia. întemeiat imediat 
după război, pentru a contribui la 
dezvoltarea științei și economiei na
ționale. institutul a devenit unul 
dintre cele mai importante centre 
de cercetări din Iugoslavia și se 
bucură de o bună 
internațional.

De la reședința 
români, tovarășa 
este însoțită de 
Broz. Participă 
Mănescu și Maria 
de asemenea, tovarășele Perka Vito- 
rovici, secretar al Conferinței fede
rale pentru activitatea socială a fe
meilor. Lidia Șentiurț, membru al 
Consiliului federației. Razia Biedici, 
Katarina Birovliev, Nada Jarkovici, 
Tatiana Popit, prof. dr. Majda Ko- 
pitar. prof. dr. lanes Strnad. Greta 
Novak.

Moderna clădire a Institutului este 
împodobită cu drapelele României și 
Iugoslaviei.

Tovarășa Elena Ceaușescu este în
tâmpinată cu deosebită stimă și înal
tă considerație de dr. Boris Frlec, 
directorul institutului, dr. Desan Jus
tin, directorul Centrului republican

reputație pe plan.
înalților oaspeți 
Elena Ceaușescu 

tovarășa Iovanka 
tovarășele Maria 
Oprea. Iau parte,

de calcul, șl de alte personalități ale 
vieții științifice. ,

Salutînd pe tovarășa Elena 
Ceaușescu în numele colectivului de 
conducere al acestui prestigios cen
tru de cercetări și exprimînd satis
facția întregului personal științific 
de a o avea ca oaspete, dr. Boris 
Frlec oferă explicații asupra activită- 

desfășurate de institut 
pentru 

concre-
ții rodnice 
atît pe plan teoretic, cît și 
soluționarea unor probleme 
te legate de dezvoltarea economiei, 
biologici și medicinei. Un rol impor
tant revine institutului în formarea 
cadrelor de fizicieni atomiști și teh
nicieni, necesare înfăptuirii progra
mului energetico-nuclear al țării. Se 
arată că institutul participă la con
struirea. în localitatea Videm Kresko, 
a primei centrale atomoelectrice din 
Iugoslavia. Totodată, gazdele își 
exprimă satisfacția pentru legăturile 
de colaborare statornicite între acest 
centru și Institutul de fizică atomică 
din București.

In continuare sint vizitate labora
toarele de cercetări în domeniul fi
zicii. fizicii macromoleculare si chi
miei tehnicii nucleare, spectogra- 
fiei. electronicii, producerii uraniu
lui hexafluorid, radio-chimiei și al
tele.

Tovarășa Elena Ceaușescu dă o

înaltă apreciere nivelului de califi
care a cadrelor institutului, realiză
rilor însemnate pe care acesta le-a 
obținut si urează colectivului noi 
succese în activitatea sa.

La. încheierea vizitei, tovarășa 
Elena Ceaușescu își înscrie impre
siile și semnează în cartea de onoa
re : „Mi-a făcut mare plăcere să vi
zitez Institutul de fizică nucleară 
și macromoleculară, să cunosc și să 
apreciez preocupările și realizările 
colectivului său de cercetători și spe
cialiști. Doresc să urez conducerii in
stitutului și tuturor lucrătorilor 
succese pe tărîmul științei, al apli
cării ei în producție".

La plecare, un mare număr de ca
dre ale institutului au venit pe plat
forma din fata clădirii pentru a sa
luta pe tovarășa Elena Ceaușescu șl 
a-și lua rămas bun de la distinsul 
oaspete.

Pe întregul parcurs al traseului 
străbătut de coloana oficială. în toa
te localitățile, numeroși cetățeni au 
venit să salute pe șeful statului ro
mân.

De la intrarea în orașul Velenie, 
coloana oficială trece prlntr-un a- 
devărat culoar viu alcătuit de ce
tățenii care, au ieșit pe străzi în 
număr impresionant să salute pe so
lii poporului român. Se flutură ste- 
gulețe tricolore române si iugoslave, 
se aplaudă cu căldură.

Coloana oficială se îndreaptă spre 
Combinatul Gorenie, întreprindere 
industrială de mare prestigiu în Iu
goslavia, al cărui colectiv întâmpină 
pe distinșii oaspeți cu o călduroasă 
urare de bun venit. înscrisă, aseme
nea unul arc de triumf. Ia intrare.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu le sînt a- 
dresate călduroase cuvinte de salut 
de către directorul general al com
binatului, Ivan Atelșek. Distinșii 
oaspeți sînt conduși prin secțiile ma
rii întreprinderi, împodobite cu 
urările : „Trăiască prietenia Tito— 
Ceaușescu !“, „Trăiască prietenia din
tre România și Iugoslavia !“ — calde 
cuvinte prin care colectivul combi
natului a ținut să sublinieze și 
acest fericit prilej sentimentele 
prietenie pe care și le nutresc 
ciproc popoarele celor două țări 
cialiste vecine.

Combinatul. în care lucrează 15 000

cu 
de 

re- 
so-

si aleasă»
de salariat! — dintre care 8 000 sînt 
femei — este profilat pe producția 
de aparate casnice de folosință înde
lungată. în componenta Iul intră 11 
fabrici specializate în producția de 
mașini de spălat cu comandă-pro- 
gram, frigidere, instalații de conge
lare. mașini de gătit electrice și cu 
gaze, televizoare alb-negru si color, 
electromotoare, tractoare monoax de 
12 CP și alte unelte agricole.

Pe parcursul vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu si tovarășa Elena 
Ceausescu se interesează de diferite 
aspecte ale dotării tehnice sl ale ac
tivității • întreprinderii, gazdele ofe- 
rindu-le cu amabilitate explicații.

La sfîrșitul vizitei. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu sl tovarășa Elena 
Ceaușescu au scris si au semnat în 
„cartea de onoare" următorul text : 
„Ne-a făcut mare plăcere să vizităm 
Combinatul Gorenie, să cunoaștem 
munca și realizările harnicului său 
colectiv. Felicităm călduros pe mun
citorii. tehnicienii, inginerii si spe
cialiștii combinatului pentru succe
sele obținute si le dorim din inimă 
noi și mari realizări în întreaga lor 
activitate. Le urăm o bună coope
rare cu muncitorii si specialiștii din 
România !“

In continuare. în Sala sporturilor, 
mîndrie a realizărilor 
ale orașului, are loc 
miting.

In drum spre sală, 
bate din nou arterele
lume care flutură stegulete tricolore.

arhitectonice 
un entuziast

coloana stră- 
întesate de

prețuire
Al impresia că întreaga populație a 
orașului, cu mic. cu mare, a venit 
să-și exprime bucuria de a-i avea ca 
oaspeți pe solii poporului român, 
bucurie căreia ii dau expresie prin 
nesfîrșite aplauze ; „Tito—Ceaușescu" 
sînt cuvinte scandate din mii de 
piepturi.

La intrarea în marea sală, minerii, 
îmbrăcati în costumele lor de paradă 
specifice. întreaga asistentă salută în 
picioare, prin ropote de aplauze, pe 
înalții oaspeți, care sînt conduși spre 
tribuna împodobită sărbătorește si 
dominată de inscripția : „Prietenia 
dintre Republica Socialistă România 
și Republica Socialistă Federativă 
Iugoslavia — exemplu de relații si 
conlucrare egale în drepturi". Este 
un adevăr profund, viguros reafirmat 
în aceste zile de convorbirile ro- 
mâno-lugoslave la nivelul cel mal 
înalt.

Președintele Consiliului municipal 
Velenie, Jgansk Nestl. adresează oas
peților un călduros cuvînt de salut : 
„îmi revine deosebita onoare ca, în 
numele Consiliului municipal, al or
ganizației Uniunii comuniștilor si al 
altor organizații politice si sociale, 
precum și în numele muncitorilor și 
tuturor cetățenilor din Velenie, să 
pot exprima tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, tova
rășei Elena Ceaușescu și celorlalți 
oaspeți sincere urări de bun venit.

na- 
plă-

de

Sîntem foarte bucuroși și onorați 
de a vă putea saluta, aici, la Vele
nie, un oraș tînăr. care este rezultat 
al revoluției noastre socialiste si ai 
muncii cetățenilor din Velenie. și de 
a vă ura dumneavoastră, stimați oas
peți sl prieteni ai popoarelor si 
ționalităților iugoslave, o ședere 
cută în mijlocul nostru".

Răspunzînd invitației adresate
președintele Consiliului municipal, to
varășul NICOLME CEAUȘESCU 
a rostit o cuvîntare, urmărită cu 
profund interes și subliniată în re
petate rînduri cu aplauze îndelunga
te și ovații.

Mitingul s-a Încheiat cu un pro
gram artistic, în cadrul căruia o for
mație corală a intonat cîntece patrio
tice și revoluționare.

La ieșirea din sală, întreaga asis
tență, în picioare, ovaționează în
delung în cinstea înalților oaspeți, a 
prieteniei trainice dintre popoarele 
român și iugoslave.

Deasupra orașului Velenie. ca un 
semn al adevăratei sărbători prile
juite de vizita tovarășului Nicolae 

a tovarășei Elena 
desfășoară un joc de

nou de miile de lo-

Ceaușescu și 
Ceaușescu, se 
artificii.

Salutați din
cuitori ai orașului, înalții oaspeți iau 
loc in mașini și se îndreaptă spre 
reședință.

.-•«MW SgSSSHBI

produse de cauciuc

Șentiurț, 
federației, 
Prezidiu- 

Alexandra
Comuni-

loc un amplu dialog 
activitatea 
cele două

mișcărilor 
țări în slujba 
în dezvoltarea 
culturii.

tovarășa

După o scurtă vizită a orașului 
Liubliana. tovarășa Elena Ceaușescu, 
însoțită de tovarășa' Iovanka Broz, 
precum și de tovarășele Maria Mă- 
nescu și Maria Oprea, a avut o în- 
tilnire, la Adunarea R. S. Slovenia, 
cu activiste de frunte pe tărîm 
social. Tovarășa Elena Ceaușescu a 
fost salutată la sosire cu deosebită 
cordialitate de Mara Jlebnik, pre
ședintele Consiliului Comunelor din 
R. S. Slovenia.

Au participat Lidia 
membră a Consiliului 
Vida Tomșici, membră a 
lui R. S. Slovenia, dr. 
Kornhauser. președintele
tații de cercetare științifică din 
R. S Slovenia. Olga Vrabici, pre
ședinte al Consiliului pentru proble
mele social-economice și politice ale 
femeii în R. S. Slovenia, Maida 
Gaspari, membră a Comitetului Exe-

cutiv al Prezidiului C.C. al Uniunii 
Comuniștilor din Slovenia, Ivita 
Kavcici, delegată a minei de mercur 
din Indria in Vecea Muncii Asociate 
a Adunării R. S. Slovenia, și Zden- 
ka Iurancici, delegată a întreprin
derii de 
chimie.

A avut 
privire la 
femei din 
făuririi noii societăți, 
economiei, științei și

După întâlnire, tovarășa Elena 
Ceaușescu a participat la un dejun 
oferit în onoarea sa de ospitalierele 
gazde.

Dejunul s-a desfășurat într-o am
biantă de caldă prietenie.

La despărțire, numeroși cetățeni, 
veniți în fața sediului Adunării, 
salută cu aplauze puternice pe to
varășa Elena Ceaușescu.

Tovarășele Elena Ceaușescu șl Iovanka Broz în timpul vizitei la Institutul de fizică,nucleară „Josef Stefan" din Liubliana șl la Adunarea R.S. Slovenia, unde a avut loc întîlnirea cu activista 
...___ pe tărîm social
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CONSFĂTUIRILE JUDEȚENE ALE CADRELOR DIN DOMENIUL ȘTIINȚELOR SOCIALE 
ȘI Al învătămîntului de partid și u. t. c.

Cultivarea patriotismului socialist
obiectiv prioritar al activității educative

într-o atmosferă de exigență 
partinică, numeroșii participanți la 
dezbaterile prilejuite de consfătui
rea organizată de Comitetul județean 
de partid Timiș au abordat un larg 
evantai de probleme referitoare la 
perfectionarea predării științelor so
ciale în școlile de toate gradele, a 
învătămîntului de partid si U.T.C., a 
întregii activități politico-ideologice, 
în lumina cerințelor și sarcinilor 
trasate de Congresul educației poli
tice și al culturii socialiste. Printre 
temele care au format obiectul dez
baterilor, de o atenție deosebită s-a 
bucurat cultivarea trăsăturilor înain
tate ale patriotismului revoluționar, 
a frăției și unității indisolubile din
tre toti cei ce muncesc, fără deosebi
re de naționalitate — obiective esen
țiale ale procesului educațional pe a- 
ceste străvechi meleaguri românești, 
unde trăiesc și muncesc de secole 
laolaltă oameni ai muncii 
germani, maghiari, slrbi si 
naționalități.

Subliniind rolul ce revine 
sens studiului istoriei patriei în șco
lile generale, licee și facultăți, un 
șir de vorbitori au evidențiat im
portanța pe care o are valorificarea 
bogatelor tradiții ale Banatului tn ce 
privește lupta comună pentru elibera
rea națională și socială. S-a arătat, în 
timpul discuțiilor, cit de Însemnată 
este — pentru a face cit mai. preg
nante adevărurile istoriei — folosi
rea ca „material ilustrativ" In pro
cesul instructiv-educativ a dezvă-

români, 
de alte

in acest

arheolo- 
din alte

luirilor ultimelor săpături 
gice de la Remetea Mare și 
locuri ce demonstrează continuitatea 
neîntreruptă a poporului nostru în 
acest perimetru geografic, a docu
mentelor și mărturiilor pe care le o- 
feră din belșug Muzeul Banatului, 
muzeul din Lugoj, expoziția etno
grafică din Giarmata și alte nume
roase puncte muzeistice. Pe drept

litice si al culturii socialiste de a 
ancora mai puternic studiul politico- 
ideologic în fluxul activității practi
ce. în cadrul consfătuirii s-a criticat 
faptul că nu întotdeauna, în cuprin
sul județului, propagarea ideilor 
retice, a adevărurilor istorice a 
legată organic de viata politică 
economică a prezentului nostru

JUDEȚUL TIMIȘ
» i

cuvînt a fost relevat rolul de seamă 
pe care-1 joacă în educarea patrioti
că vizitarea unor clădiri profund 
evocatoare din cuprinsul județului 
ce amintesc că pe aceste plaiuri s-au 
născut și au trăit ilustre personali
tăți ale poporului român și ale na
ționalităților conlocuitoare.

Participant!! la dezbateri au accen
tuat asupra necesității ca. sub con
ducerea organizațiilor de partid, or
ganizațiile U.T.C. si de pionieri să-și 
sporească aportul la antrenarea tu
turor tinerilor în studiul istoriei lo
cale, ca o pîrghie importantă de for
mare si dezvoltare a conștiinței pa
triotice și revoluționare a viitorilor 
constructori ai socialismului si co
munismului.

Pomindu-Se de la imperativul ex
primat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la Congresul educației po-

teo- 
fost

Si 
so-

cialist, ceea ce a făcut ea uneori co
mandamentele patriotismului revolu
ționar să capete un aspect abstract, 
să nu se răsfrîngă în activitatea con
cretă a oamenilor. Una din prețioa
sele concluzii ale consfătuirii a fost 
necesitatea folosirii mai intense a 
mijloacelor variate ale muncii poli
tico-educative pentru a insufla tutu
ror oamenilor muncii din județ, indi
ferent de naționalitate, conștiința că 
patriotismul socialist, militant se 
manifestă, înainte de orice, prin 
munca plină de abnegație pentru 
realizarea sarcinilor construcției so
cialiste, pentru înflorirea patriei.

în încheierea consfătuirii au fost 
desemnați delegații la Consfătuirea 
pe țară a cadrelor din domeniul ști
ințelor sociale și al 
politico-ideologic de

invătămlntului 
partid si U.T.C.

Cu deosebită căldură, cei prezenți 
au adoptat textul unei telegrame a- 
dresate C.C. al P.C.R., tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, în care, prin
tre altele, se spune: „Participanții la 
Consfătuirea cadrelor din domeniul 
științelor sociale și al învătămîntului 
de partid și U.T.C. din județul Ti
miș și-au exprimat și cu acest pri
lej profundul atașament fată de în
țeleaptă politică internă și externă a 
partidului și statului nostru, fată de 
neobosita grijă cu care, dumneavoas
tră personal, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, conduceți activi
tatea complexă de formare a omului 
nou — constructor al socialismului și 
comunismului pe pămîntul scumpei 
noastre patrii, Republica Socialistă 
România.

Noi, activiștii de partid si da stat, 
ai organizațiilor de masă și obștești, 
cadre didactice care predăm științele 
sociale In școli și facultăți, propa
gandiști și lectori, participantl la a- 
ceastă largă dezbatere și, prin noi, 
toți cei ce lucrează pe frontul mun
cii ideologice în județul Timiș, vă 
asigurăm că vom acționa cu toată 
dăruirea pentru ca toti oamenii mun
cii, tineri și vîrstnici. bărbați și fe
mei — români, germani, maghiari, 
slrbi și de alte naționalități — să fie 
înarmați cu cele mai avansate cuce
riri ale geniului uman, cu cunoaște
rea legilor obiective de dezvoltare a 
societății, vom munci neobosit pen
tru a cultiva în conștiința lor spiri
tul patriotismului revoluționar, mi
litant, al înaltei responsabilități pen
tru înaintarea neabătută a României 
pe calea progresului și civilizației 
socialiste".

Victor BtRLADEANU 
Cezar IOANA

Esențialul: formarea de convingeri 
și atitudini înaintate, revoluționare

în cadrul problemelor ce au fost 
abordate în cursul consfătuirii orga
nizate de Comitetul județean Mureș 
al P.C.R., s-au relevat succesele ob
ținute in dezvoltarea conștiinței so
cialiste, patriotismul și spiritul de 
unitate ce animă pe toți cei ce mun
cesc — români, maghiari și germani 
— subliniindu-se. totodată, răspunde
rile ce revin cadrelor din domeniul 
științelor sociale și 
lui de partid 
litico-ideologică 
tuturor cetățenilor, 
lor în spiritul muncii, al atașamentu
lui față de politica partidului, față 
de valorile orînduirii socialiste.

Profesorul de științe sociale, lecto
rul, în general propagandistul — s-a 
arătat — sînt chemați să transmită nu 
numai simple cunoștințe, noțiuni și 
idei, ci să contribuie la închegarea 
lor într-o concepție unitară, științi
fică. despre lume, la transformarea 
lor în convingeri și atitudini înainta
te. O condiție principală pentru în
făptuirea acestui obiectiv major este 
predarea problemelor teoretice. a 
principiilor politicii partidului. în 
strînsă legătură cu realitățile con
crete locale. în ultimii ani. așa cum 
au relevat intervențiile, s-au făcut 
pași înainte în această direcție, fapt 
datorat în bună parte și progreselor 
realizate pe linia integrării de an
samblu a învătămîntului cu produc
ția. Legăturile stabile existente în
tre școli și întreprinderi s-au răsfrînt 
pozitiv și asupra predării științelor 
sociale, au făcut ca elevii să cunoas
că mai îndeaproape problemele vieții 
economice a județului, rezultatele bo
gate pe care le-a dat și în această 
zonă politica partidului de repartiza
re armonioasă a forțelor de produc
ție pe întreg teritoriul tării, de ridi-

în 
a

învățămîntu- 
pregătirea po- 
tineretului, a 

în educarea

care a județelor- rămase în urmă, bază 
trainică a deplinei egalități în drep
turi a tuturor celor ce muncesc.

Au fost, de asemenea, relevate efec
tele pozitive ale măsurilor luate de 
comitetul județean de partid pentru 
stabilirea unui contact permanent, 
sistematic, al profesorilor de stiinle 
sociale cu . unități productive și orga
ne de sinteză. Instruirile lunare ale 
profesorilor de stiinte sociale se în-

de cercetare în domeniul științelor 
sociale din întreg județul, în vederea 
eliminării paralelismelor si valorifi
cării rezultatelor cercetărilor atît în 
procesul instructiv-educativ și în 
munca de propagandă, cît si în. acti
vitatea practică din întreprinderi.

Disponibilități încă insuficient fruc
tificate în educarea comunistă a ti
neretului, în dezvoltarea conștiinței 
patriotice a acestuia are studiul isto

JUDEȚUL MURES» »

cheie de obicei cu o vizită în diferite 
unități de producție, unde, împreună 
cu factorii de conducere, se dezbat 
probleme concrete legate de activita
tea și realizările unității respective. 
Profesorii de științe sociale au răs
punderi nemijlocite în desfășurarea 
activității politico-ideologice din a; 
ceste unități. în cadrul consfătuirii 
s-au făcut propuneri concrete pentru 
extinderea experienței pozitive care 
există în această privință la Institu
tul medico-farmaceutic și Institutul 
pedagogic. Liceele „Al. Papiu Ilarian" 
și .,Bolyai Farkaș" din Tg. Mureș, 
Liceul de mecanică din Reghin, Li
ceul nr. 2 din Sighișoara. Totodată, 
cadrele didactice au cerut să fie mai 
sistematic antrenate în activitatea de 
cercetare științifică a unor aspecte 
legate de dezvoltarea județului, rele- 
vîndu-se răspunderile care revin in 
această privință centrului local de 
cercetări sociale al Academiei de ști
ințe sociale și politice. S-a propus, 
de asemenea, ca secția de propagan
dă a comitetului județean de partid 
să coordoneze nemijlocit activitatea

riei. Intervențiile au scos în eviden
tă necesitatea ca în cadrul orelor de 
istorie să fie în mai mare măsură 
reliefate tradițiile luptei comune 
pentru libertate și o viată mai bună 
a poporului român si naționalităților 
conlocuitoare, tradiții ridicate pe o 
treaptă superioară în anii revoluției 
și construcției socialiste, prin înfăp
tuirea politicii partidului de asigu
rare a deplinei egalități în drepturi 
a tuturor cetățenilor tării, fără deose
bire de naționalitate. Tocmai pentru 
a valorifica în mai mare măsură va
lențele educative ale acestei discipli
ne, participanții au făcut propunerea 
ca, atît în școală,’ cît și în cadrul în- 
vățămîntului politico-ideologic de 
partid, să sporească ponderea studiu
lui istoriei patriei, a mișcării mun
citorești și democratice din tara 
noastră

în încheierea consfătuirii, partici
panta au desemnat delegații care îi 
vor reprezenta la Consfătuirea pe 
tară a cadrelor din domeniul știin
țelor sociale și al învătămîntului po
litico-ideologic de partid și U.T.C.

în încheierea lucrărilor, participanții 
au adresat o telegramă C.C. al P.C.R., 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
din care extragem : „Pentru noi. cei 
care lucrăm în domeniul predării ști
ințelor sociale, al învătămîntului și 
pregătirii politico-ideologice. indica
țiile dumneavoastră pentru perfec
ționarea activității noastre constituie 
un îndreptar de înaltă tinută și ines
timabilă valoare științifică, o mani
festare a grijii permanente a parti
dului nostru pentru ridicarea conti
nuă a conștiinței socialiste a tuturor 
oamenilor muncii, pentru formarea 
unei generații noi. făuritoare a vii
torului comunist al patriei, capabilă 
să-i asigure înălțarea în rîndul ță
rilor celor mai avansate din toate 
punctele de vedere.

Cu gîndul și inima alături de dum
neavoastră, mult iubite tovarășe se
cretar' general, noi. cadrele din do
meniul științelor sociale și al învă
tămîntului politico-ideologic din ju
dețul Mureș — români, maghiari, ger
mani, uniți în idealuri și muncă — 
vă asigurăm că nu vom precupeți 
nici un efort, că vom acționa cu ne
strămutată voință și hotărîre revolu
ționară spre a ne aduce contribuția 
la educarea tinerei generații, a tu
turor oamenilor muncii, la înfăptui
rea idealului ridicării patriei pe noi 
culmi ele progres și civilizație, la 
transpunerea în fapt a mărețului 
Program al partidului, a istorice
lor hotărîri ale Congresului educa
ției politice si al culturii socialiste".

Paul DOBRESCU 
Cornel POGĂCEANU
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TEN1S
NEW YORK 9 (Agerpres). — într-o 

partidă contînd pentru sferturile de 
finală ale probei de simplu bărbați 
din cadrul turneului international de 
tenis de la Forest Hills, americanul 
Jimmy Connors l-a întrecut cu 7—5, 
6—3. 6—1 pe cehoslovacul Jan Kodes. 
Connors, cotat ca favoritul nr. 1 al 
concursului, va juca în semifinale cu 
argentineanul Guillermo Vilas. Hie 
Năstase a ciștigat cu 4—6, 6—4, 6—2, 
6—3 la americanul Dick Stockton.

Semifinalele turneului feminin pro
gramează partidele Chris Evert 
(S.U.A.) — Mima Jausovec (Iugo
slavia) și Evonne Goolagong (Austra
lia) — Dianne Fromholtz (Australia). 
In „sferturi", Evonne Goolagong a 
învins-o cu 6—1, 6—2 pe jucătoarea 
americană Rosemary Casals.

prezent! numeroși medaliati Ia re
centele Jocuri Olimpice de vară.

Performerul întrecerilor a fost 
sportivul polonez Jacek Wszola, care, 
confirming titlul olimpic cucerit la 
Montreal, a stabilit un nou record 
european în proba de săritură în înăl
țime cu rezultatul de 2,29 m. Vechiul 
record era de 2,28 m și aparținea, din 
anul 1963. atletului sovietic Valeri 
Brumei. Jacek Wszola (în vîrstă de 
19 ani) a reușit să-l întreacă din nou 
pe recordmanul mondial al probei, 
americanul Dwight Stones, clasat pe 
locul doi cu 2,21 m.

FOTBAL
Actuala ediție a competiției euro

pene intercluburi de fotbal „Cupa 
U.E.F.A." a fost inaugurată la Lisa
bona, unde, în prezența a peste 
25 000 de spectatori, s-au întîlnit 
echipa portugheză F. C. Porto și for
mația vest-germană Schalke 04. Par
tida s-a 
(0-2).

încheiat la egalitate :

★
meci amical de fotbal 
stadionul „Wembley"

2—2

ATLETISM
Orașul vest-german Koblenz 

găzduit un concurs international 
atletism, la startul căruia au fost

a 
de

CICLISM
La Monteroni di Lecc (Italia) au 

continuat întrecerile campionatelor 
mondiale de ciclism pe velodrom.

în proba de viteză profesioniști, 
victoria a revenit pistardului austra
lian John Nicholson, care l-a învins 
în finală pe italianul Giordano Tur- 
rini. Medalia de bronz a fost cucerită 
de japonezul Yoshikasu Sugata.

Într-un 
putat pe 
Londra, în prezența a peste 50 000 de 
spectatori, selecționatele Angliei și 
Irlandei au terminat la 
1-1 (1-0).

dis- 
din

egalitate :

★

au urmă-
Park“ din

Peste 40 000 de spectatori 
rit pe stadionul „Hampden 
Glasgow întîlnirea internațională 
amicală de fotbal dintre formațiile 
Scoției și Finlandei. Fotbaliștii sco
țieni au obținut victoria cu scorul de 
6—0 (4—0)

• VASLUI. S-a deschis o nouă 
etapă a celui de-al .patrulea festi-. 
val al umorului „Constantin Tăna- 
se“ : C„.cursul national al brigăzi
lor artistice. la care participă re
prezentanți ai celor 39 de județe ale 
tării și a.i municipiului București 
(peste 60 de brigăzi artistice cu cir
ca 700 de artiști amatori). De ase
menea, un grup de scriitori din 
București, aflați în aceste zile in 
județul Vaslui, au participat la o 
șezătoare literară cu locuitorii co
munei Viișoara. • IALOMIȚA. Bi
blioteca județeană a organizat în 
orașele ialomițene o „Decadă a 
cărții materialist-științifice". Cu 
acest prilej s-a deschis o expoziție 
de carte, au fost inițiate dezbateri, 
simpozioane, expuneri pe temele : 
„Cartea materialist-știintifică — 
mijloc de educare comunistă a ma
selor", „Morala socialistă a muncii". 
„Marxism-leninismul despre reli-

gie — esența și originea ei" ș.a. 
e ARAD. în sala de expoziții 
„Alfa" s-a deschis ediția 1976 a 
Expoziției județene de artă plastică 
a tineretului dedicată aniversării a 
100 de ani de la proclamarea inde
pendenței de stat a României. Cu 
prilejul vernisajului au i fost 
distinși cu diplome din partea Co
mitetului județean U.T.C. Constan
tin Mutica și Alexandru Szabo — 
pentru grafică. Pavel Alasu — pen
tru pictură. Cristian Rădulescu — 
pentru sculptură și More-Saghi 
Anamaria — pqntru tapiserie. în 
satul Zimandcuz, aparținînd comu
nei Zimandu-Nou, a avut loc săr
bătorirea formației de teatru de 
amatori care a împlinit 50 de ani 
de activitate neîntreruptă. Sala 
„Forum" din Arad găzduiește ex
poziția artistului fotograf Otto Gir- 
nus. din R.F. Germania, participant 
la cel de-al 10-lea salon internatio-

nai de artă fotografică al Româ
niei, găzduit recent de orașul de pe 
Mureș, o BOTOȘANI. Organizate 
pentru prima dată anul trecut, 
„Serbările pădurii" de la Vorona 
din această a doua ediție au pre-

zentat un adevărat festival al for
mațiilor cultural-artistice, la care 
au participat peste 20 000 de spec
tatori. Au evoluat formații artis
tice din comunele Corni, Cristești, 
Bucecea, alături de cele din loca
litate, precum și din orașele Do- 
rohoi și Botoșani. Și-au dat, de 
asemenea. concursul actori de la 
Teatrul ..Mihai Eminescu" și de la 
Teatrul de păpuși „Vasilache" din 
Botoșani. © SATU-MARE. La cine
matograful „Luceafărul" din Satu-

Casa de cultură din Tîrgovișta

te;:

Expoziția „Traco-dacii.

între numeroasele 
manifestări cultural- 
știlntifice prilejuite de 
desfășurarea în capi
tala patriei noastre a 
celui de-al II-lea Con
gres international de 
tracologie s-a imipus 
atenției generale ex
poziția „Traco-dacii. 
Istorie și civilizație", 
organizată de Muzeul 
de istorie al Republicii 
Socialiste România și 
menită să mijlocească 
publicului larg cunoaș
terea Istoriei și civili
zației traco-dacice.

Chiar de la intrare, 
privirea este atrasă de 
mai multe piese ale 
depozitului fosilifer de 
la Bugiulesti. Ele con
stituie o impresionan
tă mărturie a activită
ții de producere si fo
losire a uneltelor, des
fășurată pe teritoriul 
patriei noastre încă 
1 800 000 de ani 
urmă în zorii 
xistențel și muncii 
mulul pe pămînt. 
panourile 
imagini ale 
pictat de la 
(Dolj), ale capului o- 
menesc sculptat de la 
Gura Baciului (Cluj), 
ale celebrelor statuete 
„Gînditorul" si „Fe
meie sezînd" de la 
Cernavodă (Constanta) 
si altele vorbesc grăi
tor despre originala si 
înfloritoarea civilizație 
neolitică dezvoltată în 
spațiul românesc, des
pre aspirația spre fru
mos si perfecțiune care 
a însotit din cele mai 
vechi timpuri viata lo
cuitorilor acestor pă- 
mînturi. Sînt adevă
ruri cărora le dau ex
presie și creațiile epo
cii bronzului, ai căror 
făuritori au fost tracii. 
Alături de numeroase 
hărți, vase ceramice, 
arme și unelte de epo
că, atrag atenția cîte- 
va date statistice : pe 
teritoriul românesc 
s-au făcut 700 de des
coperiri izolate, au 
fost scoase la iveală 
circa 500 de depozite

cu 
în
8- 
O-
Pe 

alăturate, 
vasului 
Cîrcea

cu peste 20 000 de obi
ecte de bronz — suges
tivă ilustrare a inten
sei practicări a meta
lurgiei bronzului de 
către tracii nord-dună- 
renl. Obiectele de aur, 
datînd din epoca bron
zului si din perioada 
de trecere la epoca 
fierului, descoperite în 
România — numărul 
lor se ridică la circa 
3 200 — pun în evi
dentă puternica dez
voltare social-econo
mică a societății trace 
nord-dunărene — so
cietate care, așa cum 
o atestă obiectele a- 
partinînd culturii Ba- 
sarabi. își conturează 
în veacurile VIII—VI 
î.e.n. caracteristici dis
tincte in cadrul lumii 
tracice, prevestind a- 
paritia neamului geto- 
dacic.

Mărturii scrise și 
documente arheologice 
stăruie asupra istoriei 
geto-daicilor, intrați în 
conștiința contempora
nilor, ca și a posteri
tății drept „cei mai 
viteji și mai drepți 
dintre traci" : arme, 
precum si fotografii, 
machete sau planuri 
de cetăți geto-dacice
— durate pe coame de 
dealuri și culmi înalte
— ne lasă să întreză
rim. deopotrivă, di
mensiunile. uneori im
presionante, ale forti
ficațiilor lor (Moșna, 
Stînceștl. Poiana. Zim- 
nicea. Cetățeni. Cîrlo- 
mănești etc.), ca și 
asprele lupte pe care 
le-au purtat strămoșii 
noștri întru apărarea 
ființei etnice si a ne
atârnării lor. Alte pie
se, hărți, fragmente 
din scrierile unor isto
rici antici, prezintă în 
liniile sale principale 
dezvoltarea 
geto-dacice 
dominată de persona
litățile lui Burebista și 
Decebal. Rețin atenția 
vizitatorului ateliere 
monetare In care se 
bateau monede roma
ne — precum cel de

l

societății 
în epoca

la Tilișca — obiectele 
romane de import pă
trunse pînă In inima 
Daciei, vase ceramice 
purtînd înscrisuri ro
mane — toate arătînd 
că încă din secolul I 
I.em. geto-dacii intră 
In sfera de influentă 
romană. O hartă a 
locurilor in care s-au 
descoperit urme de 
viată romană, precum 
si stele funerare, mo
nede, vase, opaițe, in
scripția monogramă de 
la Blertan. obiectele 
apartinlnd monumen
tului arheologic de la 
Bratel, imagini ale 
descoperirilor de la 
București ori Stoe- 
nești si Căzănesti. de 
la Ipotești. Ctndeștl și 
Drldu etc. vin să ates
te procesul intens de 
romanizare care a a- 
vut loc în Dacia după 
transformarea el în 
provincie romană, vie
țuirea neîntreruptă pe 
aceste meleaguri a 
populației daeo-roma- 
ne din care 
mădit apel 
român.

Călătoria 
prin 
cioe" 
fața unor 
te din ___
iluștri reprezentanți ai 
științei istorice si ai 
culturii noastre rele- 
vînd puternica amin
tire pe care a lăsat-o 
In conștiința națională 
dîrzul neam al geto- 
dacilor, lupta lor cu
rajoasă pentru apă
rarea pămîntului stră
bun.

în ansamblu, expo
ziția — deschisă pină 
la finele lunii octom
brie — oferă o vie și 
sugestivă imagine des
pre trecutul înde
părtat al poporului ro
mân, despre Înaltul 
nivel al culturii și ci
vilizației care s-a 
dezvoltat din cele mai 
îndepărtate timpuri pe 
meleagurile patriei.

»-a plă-
poporul
noastră 

„mileniile tra
se încheie în 

fragmen- 
operele unor

cu-
etră-

Sllviu ACHIM

CUM PREGĂTIȚI NOUL AN ȘCOLAR?

Săptămînă muncii patriotice 
a pionierilor și elevilor

...Școala generală nr. 150 din Bucu
rești. I-am găsit pe pionieri în pli
nă activitate: unii curățau grădina 
și curtea școlii, alții participau la 
înfrumusețarea claselor, la sortarea 
și pregătirea setului de manuale ce 
vor fi distribuite gratuit, în ziua 
deschiderii cursurilor, fiecărui șco
lar. Un grup de cadre didactice se 
ocupau de înnoirea panourilor, a 
chemărilor scrise, în general a pro-

Ieri, în curtea școlii generale nr. 150 din București
Foto i E. Dichlseanu

Mare se prezintă zilnic în matineu, 
in prima săptămînă a fiecărei luni, 
„Ora filmului documentar româ
nesc". Sînt prezentate scurt-metraje 
grupate în trei tematici de bază : 
„Dezvoltarea social-economică a 
patriei în anii socialismului", „Artă 
și cultură" și „Oameni de seamă 
ai acestui pămînt". La galeriile 
fondului plastic — Satu-Mare s-a 
deschis expoziția de grafică a artis
tului plastic bucureștean Bencsik 
Jănos. • BRĂILA. Clubul între
prinderii de utilaj greu „Progresul" 
a fost gazda acțiunii intitulate 
,.99 de ani de la asaltul Griviței". 
Au participat 400 de activiști cul
turali și artiști amatori din între
prinderile și instituțiile orașului. A 
urmat un program artistic susținut 
de actori ( ai Teatrului municipal 
,.Maria Filotti". S-a întors din- 
tr-un turneu în Irak și Siria an
samblul folcloric brăilean „Florici-

*

ca". Timp de aproape o lună, an
samblul a prezentat 13 apreciate 
spectacole. ® SIBIU: Galeria „Si
rius" din Sibiu găzduiește, sub pa
tronajul Filialei U.A.P., expoziția 
„Pictură pe lemn" a artistului 
plastic amator rășinărean Vasile 
Frunzete. Cele aproape 50 de lu
crări prezentate au ca principală 
temă viata de ieri și de azi a fru
moasei comune de la poalele Mun
ților Cibin, lumea basmului româ
nesc și trecutul de luptă al po
porului nostru. Sub titlul „Omagiu 
eroilor", revista „Transilvania" a 
editat un interesant calendar de 
perete pe anul 1977. Pe filele calen
darului, versuri ale poeților Vasile 
Alecsandri, Șt. O. Iosif, George Că- 
linescu, Lucian Blaga, Ion Brad 
sînt ilustrate de fotografii' artistice 
executate de Ion Miclea.

Corespondenții „Scînteli"

pagandei 
toarea începerii 
mint să 
sub toate aspectele" — ne-a spus to
varășa directoare, Ana Spiridon.

...La școlile generale nr. 11 și 24 
din Timișoara, la Școala generală din 
Remeți (Maramureș), pionierii și ele
vii lucrează, în aceste zile, la fini
sarea noilor lor școli. Pretutindeni 
unde pe șantierele de construcții 
școlare se semnalează rămîneri în 
urmă, elevii, cu hărnicia și entuzias
mul lor. sînt acum de un real aju
tor constructorilor.

Intitulîndu-și acțiunea de muncă 
patriotică „Școala noastră — ca o 
floare", pionierii și elevii continuă 
șl în această toamnă — între 6 și 15 
septembrie — o tradiție din anii 
precedenți: aceea de a ajuta, în zi
lele premergătoare deschiderii nou
lui an de învățămînt, la pregătirea 
tuturor condițiilor prielnice bunei 
desfășurări a procesului instructiv- 
educativ. O acțiune desfășurată cu 
spirit gospodăresc și voioșie, însoți
tă de cîntece și glume, cu bucuria 
de a contribui, după puteri dar din 
toată inima, la amenajarea propriei 
școli, a „casei" în care vor învăța și 
munci ani și ani. Pe toată durata 
vacanței, prin rotație, pionierii și 
uteciștii și-au continuat munca de 
„agricultori" în micro-c.a.p.-urile șco
lare, pe loturile didactice. Acum, la 
vremea recoltării, a lucrărilor de 
toamnă. îi găsim în plină activitate.

Și, cind în propria „casă" toate 
lucrurile sînt puse la punct, școla
rii își ajută cu bucurie și „vecinii" 
— unitățile economice, agricole sau 
industriale, care le patronează șco
lile. Astfel că, tot în aceste zile, pe 
pionierii și uteciștii din școlile zo
nei de nord a orașului Constanța, 
precum și pe cei din comuna Palazu 
îi poți întîlni la culesul și sortatul 
legumelor și fructelor în grădinile 
cooperativei agricole Palazu-Mare, 
sau pe cei din Poiana Mare, Calafat, 
Segarcea, Băileștl, Pielești (Dolj) — 
la centrele O.L.F. din localitățile 
respective.

Dincolo de roadele concrete ale 
hărniciei zecilor și sutelor de mii de 
elevi, angajați tinerește în gospodă
rirea propriilor școli, în activități de 
muncă patriotică de largă utilitate 
cetățenească, sînt demne de con
semnat valențele și efectele profund 
educative ale acestor inițiative și 
acțiuni, care însumează efortul de 
muncă și entuziasm al copiilor și ti
nerilor, aflați pe băncile școlilor, a 
celor mai tineri cetățeni ai țării, la 
efortul constructiv, gospodăresc, al 
întregului popor. Și asemenea ac
țiuni educative sînt de cel mai bun 
augur pentru noul an de învățătură 
și de muncă al tineretului patriei 
noastre.

vizuale. „Vrem ca sărbă- 
anului de învăță- 

găsească școala reînnoită

Florlca DINULESCU

■FAPTUL]
'DIVERS;
| Dendro- 
| logică
IJuniperus Squamata „Meyeri", 

Stelea Trifoliata „Aureo" Keria 
Japonica. Ilex Aquifoiium 
|„aureo-marginata“ sînt doar 

citeva din. speciile și varietățile 
de specii de plante — unele din 
ele unice în țară — aclimati- 

Izate nu în cunoscutele grădini 
botanice din București sau

• Oluj-Napoca, ci în parcul den- 
Idrologic ce se întinde pe 12 hec

tare în comuna Gurahonț — 
Arad. Pasionațil îngrijitori ai 
parcului au reușit ca până în 

Iprezenit să aclimatizeze peste
1 800 de specii de planite. Pen
tru lărgirea florei, ei întrețin o

I bogată oorespondentă și schim
buri de materiale biologice — 
seqjlnto sau puietl — cu peste

1 300 de mari parcuri dendrolo-
gice din lume. De reținut este 
și faptul «ă numai în primăva
ra lui 1978, la Gurahonț, s-ag^

I sădit, în vederea aclimatizării! 
semințe din peste 1 400 de pur 
provenite din aoeate schimbiur.

| Izvorul
miraculos

Un ințeresant fenomen al na
turii a fost observat intr-un 
munte argilos din Izbuc, județul 
Bihor. Din munte, la interval de 
citeva ore, apare un puternic 
șuvoi de apă, care se retrage si 
apare iar. Mii de oameni din 
tară și de peste hotare escala
dează muntele per-pedes ca să 
admire „minunea" de la Izbuc, 
cum i se mai spune acestui mi
raculos izvor. Există și un drum, 
dar accesibil numai căruțelor. 
Cei cu autoturisme, făcind dru
mul pe jos, se întreabă dacă nu 
cumva autoritățile locale vor 
face vreo „minune" și vor netezi 
calea pină la izvorul de la 
Izbuc t

Pățania
9

vînătorului
Mircea Tudorache, vînător din 

Călărași , (Ialomița), și-a luat 
pușca la spinare și a plecat să 
vîneze turturele. într-un lan de 
floarea-soarelui l-a întîlnit pe 
Suliman Șerif, care încărcase în 
căruță un sac cu semințe furate, 
în drum spre postul de miliție, 
S. S. a sărit cu coasa la vînă- 
torul care mergea liniștit pe 
lingă căruță cu bicicleta. Din în
căierare, vînătorul s-a ales cu 
citeva lovituri. Infractorului i se 
pregătesc însă actele necesare 
ca să poată trage concluziile 
faptelor sale nesăbuite.

Pompierfila 
II

Deși mai puțin prezentă în 
emisiunile poștale, tematica 
„Pompieri" a stlrnit în 1974 in
teresul filateliștilor. Din inițiati
va Muzeului pompierilor, A.FR. 
— filiala București a organizat 
în incinta Foișorului prima ex
poziție pe țară cu această te
matică.

Fiind o reușită, organizatorii 
de atunci reeditează în perioada 
12—26 septembrie a.c. cea de-a 
doua ediție, care va reuni, pe 
cele șapte niveluri ale muzeului, 
exponate ale filateliștilor din 
diferite orașe ale țării. Materia
lele filatelice care se vor realiza 
cu această ocazie — 12 întreguri 
poștale și 5 ștampile — vor com
pleta tematica „Pompierii" cu 
noi elemente. Și un fapt inedit : 
corespondența depusă la muzeu 
în ziua vernisajului, 12 septem
brie, ora 11, va purta o ștampilă 
specială : „Transportat cu ma
șina pompierilor".

Cu inima 
largă

Alexandrina Căpitanu, șefa 
raionului de încălțăminte pen
tru femei de la magazinul uni
versal „Brașov", s-a dovedit a 
avea o inimă largă și multă în
credere. In oricine. Așa că 
mai ales prietenele puteau 
„cumpăra" de la raionul ei în
călțămintea pe care și-o doreau. 
Pe credit. Amatoare pentru în
călțări pe credit din rafturile 
raionului respectiv s-au dovedit 
chiar și cele 17 vinzătoare, co
lege de muncă ale Alexandrinei. 
Acest mod de a înțelege să aibă 
grijă de fondul de marfă încre
dințat a făcut ca în gestiunea 
lui A. C. să apară o lipsă de 
aproape 63 000 lei. I s-a întocmit 
dosar de trimitere în judecată. 
Fiindcă una este să fii larg la 
inimă cu obiectele tale și au to
tul altceva cind gospodărești ba
nii statului !

Atentie, 
părinți!

în locuința lui Balaza Ale
xandru din Baraolt, trei copii 
s-au jucat... simulînd spinzura- 
rea (! ?). Joaca s-a terminat 
tragic. Unul din ei, Orban Ale
xandru, din Brașov, născut în 
1968. aflat la rudele sale în va
canță, a băgat capul in laț, mo
ment în care a alunecat de pe 
scaun. A murit spinzurat !

Rubrică realizată de 
Gîteorqhe GRAURE 
cu sprijinul corespondenților
„Scinteil"

I

i
i
I
I

I 
I
I
I
I
I
I

I

I
I
i
i

A.FR


SCÎNTEIA — vineri 10 septembrie 1976 PAGINA 5

Excelenței Sale
Domnului CARLOS ANDRES PEREZ

Președintele Republicii Venezuela
CARACAS

Aflînd cu întristare de pierderile de vieți omenești cauzate de prăbușirea 
avionului care transporta corul „Orfeon" al Universității centrale a Vene- 
zuelei, adresez Excelenței Voastre sincere condoleanțe și vă rog să trans
miteți familiilor îndoliate sentimentele noastre de profundă compasiune.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Cronica zilei

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

în numele poporului malayezian și al meu personal doresc să vă adresez 
sincere aprecieri pentru felicitările și urările transmise cu ocazia Zilei 
naționale a Malayeziei.

Permiteți-mi ca, la rîndul meu, să vă adresez bunele mele urări de 
sănătate și fericire personală, de progres și prosperitate pentru poporul român 
prieten.

îmi exprim, totodată, convingerea că bunele relații existente între țările 
noastre se vor dezvolta și diversifica în continuare spre binele popoarelor 
noastre, al promovării păcii și înțelegerii în lume.

TUANKU YAHYA PETRA IBNI 
AL-MARHUM SULTAN IBRAHIM 

Regele Malayeziei

Recepție cu prilejul aniversării 
creării R. P. D. Coreene

Cu prilejul celei de-a 28-a aniver
sari. a creării R.P.D. Coreene, amba- 

lorul acestei țări la București. Pak 
Zang Guk, a oferit, joi. o recepție.

Au participat tovarășii Paul Nicu- 
lescu, membru al Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R.. vice- 
prim-mlnistru al guvernului. Dumi
tru Popescu, membru al Comitetului 
Politic Executiv,' secretar al C.C. al 
P.C.R.. președintele Consiliului Cul
turii si Educației Socialiste. Angelo 
Miculescu. viceprim-ministru al gu
vernului, ministrul agriculturii si in
dustriei alimentare. Virgil Teodo- 
rescu. vicepreședinte al Marii Adu
nări Naționale. Comellu Mănescu, 
vicepreședinte al Consiliului Natio
nal al Frontului Unității Socialiste. 
Suzana Gâdea. ministrul educației și 
învățămlntulul, Nicolae Nlcolaescu,

ministrul sănătății. Dumitru Turcuș și 
Paraschiv Benescu, adjuncti de șefi 
de secție la C.C. al P.C.R.. Cornel 
Pacoste, adjunct al ministrului a- 
facerilor externe. general-maior 
Gheorghe Gomolu. adjunct al minis
trului apărării naționale. Marin 
Trăistaru. adjunct al ministrului co
merțului exterior si cooperării eco
nomice internaționale, reprezentanți 
ai conducerii altor ministere, ai unor 
instituții și organizații obștești cen
trale. ai conducerii Asociației de 
prietenie româno-coreene. activiști 
de partid, oameni de știință, artă si 
cultură, generali si ofițeri superiori.

Au luat parte șefii unor misiuni 
diplomatice acreditați în tara noas
tră, alti membri ai corpului diplo
matic.

(Agerpres)

Ministrul apărării naționale, gene- 
ralul-colonel Ion Coman. a primit, 
joi, delegația militară ghaneză, con
dusă de generalul de brigadă Edward 
Kwaku Utuka, membru al Consiliu
lui Militar Suprem al Republicii 
Ghana, comandantul trupelor de 
grăniceri, care se află într-o vizită 
oficială în țara noastră.

în cursul aceleiași zile, delegația 
militară ghaneză a făcut o vizită 
protocolară și de informare la Mi
nisterul Afacerilor Externe și a vi
zitat un centru de instrucție din 
Capitală și Tîrgul de mostre de bu
nuri de consum.

★
La București s-a deschis joi cea 

de-a Il-a Conferință națională de 
biofizică, organizată de secția de 
biofizică a Uniunii societăților de 
științe medicale, care reunește 150 
de specialiști din România, precum și 
invitați din alte 13 țări.

Participanților le-au fost adresate 
saluturi de prim-vicepreședintele 
Consiliului Național pentru Știință și 
Tehnologie, Octavian Groza, prim-ad- 
junctul ministrului sănătății, Ale
xandru Calomfirescu, președintele 
Academiei de științe medicale, acad. 
Aurei Moga, și președintele U.S.S.M., 
prof. dr. doc. Marin Voiculescu.

★
Cu prilejul celei de-a 32-a aniver

sări a victoriei revoluției socialiste în 
Bulgaria, ambasadorul acestei țări la 
București, Petar Danailov Hristov, a 
vorbit joi la posturile noastre de 
radio și televiziune.

★
Ambasadorul R. P. D. Coreene în 

tara noastră. Pak Zung Guk, a vorbit 
joi Ia posturile noastre de radio și 
televiziune cu prilejul celei de-a 28-a

aniversări a creării Republicii Popu
lare Democrate Coreene.

★
Joi a părăsit Capitala dr. Misael 

Pastrana Borerro, senator, fost pre
ședinte al Republicii Columbia, care, 
la invitația Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste, a făcut 
o vizită în țara noastră, împreună cu 
soția.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
oaspetele a foșt salutat de Corneliu 
Mănescu, vicepreședinte al Consiliu
lui Național al Frontului Unității So
cialiste, Mihail Hașeganu, vicepre
ședinte al Asociației de prietenie ro- 
mâno-columbiană, de alte persoane 
oficiale.

A fost prezent Carlos Flores, în
sărcinatul cu afaceri ad-lnterlm al 
Columbiei la București.’

★
La Asociația oamenilor de știință 

din Republica. Socialistă România a 
avut loc joi festivitatea decernării 
titlului de membru de onoare al 
Asociației de istorie comparativă a 
Instituțiilor și Dreptului din Repu
blica Socialistă România lui Constan
tin Drăgan pentru activitatea sa 
științifică remarcabilă si preocupă
rile sale pentru mai buna cunoaștere 
a României în lume.

★
Joi dimineața nava americană 

„USS Harry E. Yarnell" a sosit într-o 
vizită în portul Constanța.

în cursul aceleiași zile, comandan
tul navei americane a făcut vizite 
protocolare primarului municipiului 
Constanta și comandantului Marinei 
Militare.

Oaspeții au depus o coroană de 
flori la Monumentul „Victoriei" din 
Constanta.

(Agerpres)

De la Ministerul Sânătâții
Ministerul Sănătății aduce la cu

noștință că între 10 și 20 septem
brie 1976 se desfășoară în întreaga 
țară acțiunea de primovaccinare an- 
tivariolică a copiilor născuți între 1 
mai și 31 august 1975 și a restanție- 
rilor din acțiunea din primăvara 
anului 1976. care nu au depășit 
vîrsta de 24 luni. Se precizează că

intervalul între vaccinarea antivarl- 
olică și oricare altă vaccinare sau 
revaccinare este de minimum 30 de 
zile. Sînt invitați a-și prezenta co
piii la dispensarele teritoriale , atît 
localnicii, cit și familiile cu domici
liul flotant sau care, în etapa de 
vaccinare, se află ocazional în loca
litate.

Mao Tzedun
PEKIN 9 (Agerpres). — în legătură 

cu încetarea din viață a președintelui 
Mao Tzedun. Comitetul Central al 
Partidului Comunist Chinez. Comi
tetul Permanent al Adunării Națio
nale a Reprezentanților Populari a 
R.P. Chineze, Consiliul de Stat al 
R.P. Chineze și Comisia Militară a 
C.C. al P.C. Chinez au adresat un 
mesaj partidului, armatei si poporu
lui de toate naționalitățile din în
treaga tară — anunță agenția China 
Nouă.

în mesaj se arată că tovarășul Mao 
Tzedun a încetat din viață din cau
za înrăutățirii stării sănătății sale și 
în pofida tratamentului aplicat, deși 
i-a fost acordată o îngrijire medicală 
deosebită.

Președintele Mao Tzedun — se sub
liniază în mesaj — a fost întemeie
torul si conducătorul Partidului Co
munist Chinez, al Armatei Populare 
Chineze de Eliberare și al Republicii 
Populare Chineze.

Relevîndu-se activitatea președin
telui Mao Tzedun. sub conducerea 
căruia Partidul Comunist Chinez a 
parcurs drumul unei lupte îndelun
gate, grele si complexe, în mesaj se 
arată : Condus de președintele Mao. 
Partidul Comunist Chinez s-a dez
voltat într-un partid marxist-leninist 
mare, glorios și just, care exercită 
astăzi conducerea Republicii Popu
lare Chineze.

în perioada noii revoluții democra
tice, președintele Mao. în conformi
tate cu adevărul universal al mar- 
xism-leninismului si îmbinîndu-1 cu 
practica concretă a revoluției chi
neze. a elaborat in mod creator li-• 
nia generală șl politica generală a 
noii revoluții democratice, a creat 
Armata Populară Chineză de Elibe
rare si a subliniat că preluarea pu
terii politice prin forța armată în 
China poate fi realizată numai ur- 
mînd calea construirii regiunilor ru
rale de bază, folosirii satelor pentru 
încercuirea orașelor si cuceririi în 
final a orașelor. El a condus parti
dul nostru, armata noastră si po
porul tării noastre în folosirea răz
boiului popular pentru răsturnarea

orînduirii reacționare a imperialis
mului. feudalismului si capitalismu
lui birocratic, cucerind marea victo
rie a noii revoluții democratice ei 
creînd R. P. Chineză. Victoria revo
luției poporului chinez, condus de 
președintele Mao. a schimbat situa
ția în Răsărit si din lume si a des
chis o nouă cale pentru cauza elibe
rării țărilor si popoarelor asuprite.

în mesaj se subliniază impor
tanta deosebită a victoriei revolu
ției poporului chinez, condus de 
președintele Mao. contribuția aces
teia la procesul transformărilor în
noitoare din lume, la cauza eliberă
rii țărilor si popoarelor asuprite.

în continuare, mesajul relevă ro
lul esențial al președintelui Mao In 
fundamentarea teoretică si rezol
varea practică a problemelor revo
luției si construcției socialiste în 
China. Partidul, armata și poporul 
tării noastre — se arată în mesaj — 
au continuat înaintarea lor triumfă
toare și au cucerit mari victorii în 
revoluția si construcția socialistă. 
Toate victoriile poporului chinez au 
fost realizate sub conducerea pre
ședintelui Mao.

Mesajul subliniază că gîndirea lui 
Mao Tzedun va lumina veșnic ca
lea înaintării poporului chinez.

Relevîndu-se că președintele Mao 
Tzedun a elaborat o serie de teze 
științifice care au îmbogățit tezaurul 
teoretic al marxism-leninismulul, în 
mesaj se arată că de mai bine de 
jumătate de secol, bazindu-se ne 
principiul integrării adevărului uni
versal al marxism-leninismului cu 
practica concretă a revoluției, el a 
preluat, a apărat și a dezvoltat mar- 
xism-leninismul în cadrul luptei 
prelungite împotriva dușmanilor de 
clasă. Mesajul arată că președintele 
Mao Tzedun a consacrat energia în
tregii sale vieți eliberării poporului 
chinez, conducînd permanent activi
tatea întregului partid, a întregii 
armate și a întregii țări.

încetarea din viată a președintelui 
Mao Tzedun, se subliniază în con
tinuare în mesaj, este o pierdere 
inestimabilă pentru partidul nostru,

pentru armata noastră și pentru po
porul de toate naționalitățile din 
țara noastră, pentru proletariatul 
international și popoarele revoluțio
nare din toate țările și pentru miș
carea comunistă internațională.

C.C. al P.C. Chinez cheamă în
tregul partid, întreaga armată și po
porul de toate naționalitățile din 
întreaga tară să transforme durerea 
lor intr-o forță plină de hotărîre.

Trebuie să continuăm cauza pre
ședintelui Mao, se spune în mesaj, șl 
să întărim conducerea centralizată a 
partidului, să sprijinim în mod ho- 
tărît unitatea și coeziunea partidului 
și să ne unim strîns în jurul Comi
tetului Central al partidului. Trebuie 
să continuăm cauza președintelui 
Mao și să consolidăm marea unitate 
a poporului de toate naționalitățile 
sub conducerea clasei muncitoare și 
pe baza alianței dintre muncitori și 
țărani. Să construim tara noastră în 
mod independent șl avînd inițiativa 
în propriile noastre mîlni. bizuin- 
du-ne pe forțele proprii, prin luptă 
dirză, sîrguință și cumpătare, să de
punem toate eforturile, să tintim sus 
și să realizăm rezultate mai mari, 
mai rapide, mai bune și mai econo
mice în construirea socialismului.

Trebuie să continuăm cauza pre
ședintelui Mao șl să aplicăm cu ho
tărîre linia sa privind construcția 
armatei. Să consolidăm construcția 
armatei, să consolidăm construcția 
miliției, să consolidăm pregătirea îm
potriva războiului, să sporim vigi
lenta și să fim gata în orice moment 
să lichidăm orice dușman care în
drăznește să ne încalce tara. Sîntem 
hotăriți să eliberăm Taivanul.

Trebuie să continuăm cauza pre
ședintelui Mao și să continuăm să 
aplicăm cu hotărîre politica și linia 
revoluționară a președintelui Mao 
în politica externă.

în încheiere, mesajul subliniază că 
partidul, armata și poporul chinez 
se vor strădui să transforme tara 
într-un puternic stat socialist. să 
aducă contribuții și mal mari uma
nității, să realizeze telul final al co
munismului.

Servicii potrivit 
cerințelor populației

Cooperația meșteșugărească 
din județul Bacău a obtinut în 
ultima vreme succese importan
te în domeniul sporirii cantita
tive și calitative a serviciilor 
către populație. Măsurile între
prinse pe linia creșterii capaci
tăților de producție furnizoare 
de servicii, atît prin construirea 
și darea în folosință a unor noi 
complexe, cît și prin amenaja
rea unor unități dispersate, fo
losirea intensivă și extensivă a 
utilajelor, crearea de noi acti
vități, îmbunătățirea bazei teh- 
nioo-materiale, asigurarea for
ței de muncă calificate — toate 
la un loc au făcut ca 354 din 
cele 437 unități existente în ju
deț să ofere acum servicii pen
tru populație. Aproape în fie
care cartier din municipiile 
Gh. Gheorghiu-Dej și Bacău, 
ca și în orașele Comănești, Moi- 
nești, Buhuși. Slănic-Moldova 
și Tg. Ocna funcționează astăzi 
complexe moderne și ateliere în 
ramurile îmbrăcămintei. încăl
țămintei, tricotaje, blănărie, 
pentru reparat și întreținut o- 
biecte de uz casnic, spălătorii și 
curățătorii chimice etc. Tova
rășul Constantin Pătrășcanu, 
președintele U.J.C.M. Bacău, 
ne spunea' că în organizarea 
muncii de prestări de o mare 
importanță este cunoașterea în 
permanentă a cerințelor popu
lației și a modului in care a- 
cestea șlnt satisfăcute. în acest 
scop, periodic, în orașele jude
țului se organizează consfătuiri 
ale cetățenilor cu conduoerile 
cooperativelor prestatoare de 
servicii, expoziții de prezentare 
a modelelor noi din diferite ra
muri de activitate, schimburi de 
experiență. Așa s-a ajuns la 
realizarea unor noi complexe și 
unități în noile cartiere din o- 
rașul Bacău — Cornișa Bistri
ței, Miloov — ca și a celor din 
Tg. Ocna, Buhuși și Comănești. 
Ținind seama de gradul tot 
mai înalt de dotare a gospodă
riilor populației cu aparate și 
mașini electrotehnice, s-a du
blat numărul atelierelor de re
parat și întreținere a acestora. 
In același timp. în fiecare oraș 
au fost organizate unități sim
ple care execută unele servicii 
de întreținere a autoturismelor 
— spălat, gresat, depanări, 
vulcanizări etc. Conducerea 
U.J.C.M. studiază acum posibi
litățile de dezvoltare și diversi
ficare a întregii game de servi
cii și lucrări după comandă, a- 
cordîndu-se prioritate celor so
licitate mai mult de cetățeni. 
Pentru satisfacerea acestora, *n 
orașele Buhuși, Tg. Ocna, Gh. 
Gheorghiu-Dej și Bacău vor fi 
organizate cite 75—120 de noi 
profile de prestări de . servicii 
cu caracter industrial și nein
dustrial. (Gheorghe Baltă, cores
pondentul „Scînteii").

PE SCURT DIN ȚARA
CORESPONDENȚII „SCÎNTEII'4 TRANSMIT:

ALBA. Tinerii din județul Alba 
înregistrează succese deosebite pe 
șantierele muncii patriotice. Obiecti
vele pe care ei si le-au propus să 
le înfăptuiască în acest an au fost 
atinse de pe acum. Iată cîteva din
tre realizările obținute : împădurirea 
unei suprafețe de 367 hectare. între
ținerea culturilor forestiere pe 730 
hectare, efectuarea unor lucrări de 
desecări și îndiguiri pe 350 hectare. 
De asemenea, au fost colectate 1 600 
tone fier vechi. 270 tone deșeuri de 
hîrtie. 350 000 bucăți sticle și borca
ne. (Ștefan Dinică).

ristic din „capitala" vacantelor tine
retului și studenților. Este vorba de 
un hotel cu 7 niveluri. însumînd 283 
de locuri în camere cu cite 2 paturi. 
La parterul clădirii funcționează un 
elegant restaurant cu 200 de locuri, 
un club și o sală polivalentă, iar la 
ultimul nivel, care oferă o imagine 
panoramică a litoralului, a fost ame
najat un salon pentru întruniri. 
(George Mihăescu).

nilor în valoare de peste 9,6 milioa
ne lei. .(Dan Drăgulescu).

Comunicatul cu privire la organizarea funeraliilor
președintelui Mao Tzedun

tv
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16.00 Teleșcoală.
16.30 Curs de limbă engleză.
17,00 Emisiune în limba germană.
18,45 Tragerea Loto.
18,55 Din viața plantelor șl animalelor.
19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Să trăim șl să muncim în chip 

comunist.
20.30 Pe acest pămînt de glorii (emi

siune de versuri).
20.5» Cadran mondial.
21,25 Cîntecele tinereții.
22.10 24 de ore.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 11, 12 

și 13 septembrie. în țară : în timp ce 
în sudul și estul tării vremea va con
tinua să se încălzească. în celelalte re
giuni se va produce un proces de ră
cire, îndeosebi în a doua parte a in
tervalului. Cerul va fi variabil, cu în- 
norări mai accentuate în Banat, Cri-

HARGHITA. în județul Harghita 
se fac ultimele pregătiri pentru în
ceperea noului an de învătămînt. La 
toate școlile din județ au fost în
cheiate lucrările de reparații cu
rente, iar la un număr de 15 unități 
școlare sîrit în curs de finalizare re
parațiile capitale. De menționat că, 
în noul an de învătămînt. rețeaua 
școlară a județului se va îmbogăți 
cu 3 școli generale, construite la 
Miercurea Ciuc, Atid și Lunca de 
Jos. De asemenea, în municipiul 
Odorheiu Secuiesc și orașul Bălan 
se află în curs de execuție alte două 
unități școlare, cu 18 și, respectiv, 16 
săli de clasă, precum și noi ateliere 
școlare la Odorheiu Secuiesc și 
Cristuru Secuiesc. (I. D. Kiss).

SĂLAJ. — La Zalău s-a deschis 
Casa de mode — prima unitate pres
tatoare de servicii către populație de 
acest fel. Moderna unitate a mește
șugarilor din localitate găzduiește la 
parter o expoziție cu vînzare. la pri
mul nivel — dispeceratul de primi
re a comenzilor pentru croitorie și 
tricotaje, iar nivelurile 2 și 3 sînt 
destinate atelierelor de lucru. 
(Gheorghe Rusu).

VASLUI. — Numeroase initiative 
și acțiuni înfăptuite de cetățenii ju
dețului Vaslui pentru gospodărirea 
și înfrumusețarea localităților s-au 
concretizat pînă acum în lucrări ce 
depășesc valoarea de 350 milioane 
let Au fost realizate lucrări și o- 
biective de - larg interes, cum sînt : 
aductiunl de apă potabilă în centrele 
civice ale multor comune, introdu
cerea în circuitul agricol a 200 ha 
de teren neproductiv, construcția 
unor unități pentru servicii comer
ciale la sate. De asemenea, s-au 
plantat peste un milion de arbori 
și arbuști și peste 
de flori. Rezultate 
ținut cetățenii din 
Drînceni, Murgeni. 
va, Vlișoara, Vulturești. 
(Crăciun Lăluci).

VRANCEA. Pentru angajați! uni
tăților economice din Odobești a fost 
dat în folosință un nou bloc cu 32 
de apartamente, la parter fiind ame
najate spații comerciale pe o supra
față de 600 mp. „Orașul dintre vii11, 
care dispune acum de peste 300 de 
apartamente construite în ultimii 
ani, își înfrumusețează fața urbanis
tică și prin contribuția locuitorilor 
săi. în acest an, de exemplu, au fost 
executate lucrări edilitar-gospodă- 
rești prin munca patriotică a cetățe-

BOTOȘANI. Alături de obiectivele 
social-culturale realizate din fondu
rile statului, anul acesta, în satele 
județului au fost construite și date 
în folosință, prin contribuția în bani 
și în muncă a locuitorilor 30 de săli 
de clasă, un dispensar sanitar și o 
grădiniță. în scurtă vreme se va face 
recepția și la alte obiective aflate în 
fază de finisaj: 56 săli de clasă, 4 
grădinițe și 5 cămine culturale. Con
strucțiile noi, integrate armonios în 
perspectiva de dezvoltare urbanisti
că a satelor au fost realizate în co
munele Tudora, Vorona, Cordărenl, 
Coțușca, Todireni ș.a. (Ion Maxi- 
miuc).

MEHEDINȚI. — în toate localită
țile județului se lucrează intens la 
realizarea obiectivelor social-cultu
rale prevăzute în actualul cincinal. 
La Drobeta Turnu-Severin se înalță 
noul spital cu 700 de paturi, cu po
liclinică. magazinul universal, care 
va avea o suprafață comercială de 
peste 10 000 m p. Casa tehnică a ti
neretului si un nou hotel cu 11 
etaje. în comunele Gîrla Mare. Flo- 
rești, Dîrvari. Bălăcită. Izvorul Bîr- 
zii și Pătulele s-au dat în folosință 
noi dispensare umane. în alte loca
lități din județ sînt în construcție 
dispensare, spatii de școlarizare și 
magazine comerciale, săli de cinema
tograf. (Virgil

PEKIN 9 (Agerpres). — Agenția 
China Nouă anunță că, în legătură 
cu funeraliile președintelui Mao 
Tzedun, Comitetul Central al Parti
dului Comunist Chinez, Comitetul 
Permanent al Adunării Naționale a 
Reprezentanților Populari a R.P. 
Chineze, Consiliul de Stat al R.P. 
Chineze și Comisia Militară a C.C. 
al P.C. Chinez au hotărît ca între

11 și 17 septembrie 
remonii funerare la 
sală a poporului, unde vor fi depuse 
rămășițele pămîntești ale președinte
lui Mao Tzedun, cît și in întreaga 
tară.

în comunicat se arată că, la 18 
septembrie. în Plata Tien An Men. 
va avea loc un miting solemn de do
liu. a cărui desfășurare va fi trans
misă în întreaga tară, in. direct, de

să aibă loc ce- 
Pekin, în Marea

posturile de radio si televiziune. în 
aceeași zi. la ora 15 (ora locală), în 
întreaga tară se vor păstra 3 minute 
de reculegere și vor suna sirenele In 
semn de doliu.

în perioada 9—18 septembrie, dra
pelul național va fi coborit în bernă 
în Întreaga țară, precum și la am
basade. consulate si alte organizații 
ale Chinei din străinătate.

Tătaru).

La Stîna de Vale

Sezon plin în tot cursul anului

NOI ȘI VALOROASE 
DESCOPERIRI

ARHEOLOGICE
da- 
fost 
Su-

Construcții școlare

50 milioane fire 
deosebite au ob- 
comunele , Banca, 
Todirești. Tuto- 

Zorlenl,

SATU-MARE. — în comuna Li
vada — viitor centru urban în ac
tualul cincinal — s-a dat în folosin
ță edificiul unei creșe și cămin de 
zi cu 120 locuri, la construcția că
ruia cetățenii au realizat prin mun
că patriotică o economie de 120 000 
lei. Au fost, de asemenea, terminate 
construcția unei creșe cu 100 locuri 
la Satu-Mare, a unei grădinițe cu 
120 locuri în comuna Urziceni. Pînă 
la 15 septembrie vor mai fi termi
nate și predate cite o grădiniță de 
copii —cu 150 și, respectiv, 100 locuri 
în satul Borlești și comuna Cămăr- 
zana. (Octav Grumeza).

CONSTANȚA. — La Costinești 
s-a construit și s-a dat parțial în 
folosință cel mai mare edificiu tu-

17,00
17,05
17,30
17,45

18,05
18,45
18,55

contemporane.
In... 15 minute.
mîndră țară — melodii

Programul 2
Telex.
Biografii 
Șah mat 
Românie, 
populare.
Ora științei și tehhicll. 
Muzică ușoară. 
Turism șl vinătoare. 
adunate.
1001 de seri.19,20

19.30 Telejurnal.
20,00 Carte românească de
20.30 „Valurile Dunării1!

TV).
Telex.
Seară de operetă-.
Romanțe

20,55
21,00
22,00

Din pădure

învățătură.
(documentar

șana, Maramureș șl Transilvania, unde 
vor cădea ploi locale. In rest, ploile 
vor fi izolate. Vînt slab pînă la mode
rat. Temperaturile minime vor fi cu
prinse între 7 și 16 grade, izolat mai 
coborite în estul Transilvaniei, în pri
ma noapte, iar maximele între 18 și 26 
de grade, mai ridicate în prima zi în 
sud-estul țării. Ceață frecventă, mai 
ales dimineața și seara. In București : 
Vremea va continua să se încălzească 
ușor la începutul intervalului, ploaie 
slabă în ultima zi. Vint în general slab. 
Dimineața și seara, ceață.

Masivul Vlădeasa străjuiește, de 
pe înălțimea Apusenilor, obîrșia 
văii Remeților. Ceva mai jos, pe 
fondul unei căldări largi, printre 
brazi seculari, pot fi admirate, de 
pe culmile împrejurimii, vile co
chete, care alcătuiesc recunoscuta 
stațiune Stîna de Vale.

Pădurile de conifere, care con
feră zonei un cadru natural de o 
tulburătoare frumusețe, atrăgînd 
în fiecare an un mare număr de 
turiști din țară și de peste hotare, 
excelentele condiții climatice pen
tru tratarea bolnavilor de astm 
bronșic și bronșite cronice astmati- 
forme, anemii, hipertiroidii nervoa
se funcționale, tulburări vasomoto- 
rii, stări de debilitate și alte afec
țiuni au dus faima stațiunii. Di
rectorul complexului, Dumitru 
Vesa, ne pune în temă cu preocu
pările conducerii județului Bihor, 
ale oficiului județean de turism 
în vederea dezvoltării bazei de ca
zare și crearea drumurilor de acces.. 
Printre altele, făcînd parte dintr-un 
program de perspectivă în dome-

niul noilor construcții, se află în 
fază de finisaj un superb hotel 
pentru 150 de locuri, prevăzut cu 
unități comerciale la parter. De 
asemenea, se află pe terminate 
asfaltarea șoselei Beluș — Stîna de 
Vale, care va deschide drum spre 
inima Apusenilor.

Pentru turiști, stațiunea Stîna de 
Vale oferă posibilitatea vizitării 
importantelor monumente ale natu
rii de la Padiș. în același timp, da
torită poziției sale, stațiunea este 
și o importantă bază de alpinism, 
un punct de plecare spre interiorul 
Apusenilor. De asemenea, pantele 
prelungi și domoale, zăpada abun
dentă, care se menține pînă spre 
sfîrșitul primăverii, și lipsa furtuni
lor creează excelente condiții pen
tru practicarea sporturilor de iar
nă. Prin noile dotări și prin darea 
în folosință a șoselei asfaltate, 
Stîna de Vale Inaugurează, înce- 
pînd din această toamnă, sezon 
plin pentru tot cursul anului. (Du
mitru Gâță, corespondentul „Scîn
teii").

Noi urme culturii materiale 
tind din secolele IV-V e.n. au 
scoase recent la iveală în tlnutul 
cevei. în bazinul superior al rîului
Șomuzu-Mare. Străvechea civilizație 
existentă pe aceste meleaguri se face 
astfel mai bine cunoscută prin rezul
tatele cercetărilor în circa 25 de 
puncte arheologice, aflate în zona lo
calităților Drăgoești. Rădăseni. Bu- 
neștl, Stroiesti. Boțești s.a. Cel mai 
reprezentativ este materialul ceramic, 
de culoare cenușie, cu bogate orna
mentații. apartinînd. în marea lui 
majoritate, culturii Sîntana de Mureș. 
Este vorba de 17 vase, lucrate cu 
mina și la roată. într-o diversitate 
de forme si mărimi, care atestă ma
rea tradiție a meșteșugului ceramicii 
în această arie a Moldovei.

Cu un interes aparte a fost cerce
tată, de asemenea, o 
coperită în comuna 
din aceeași perioadă.

★
O piesă originală •

man, înfătisînd un cap de om înca
drat de doi delfini, dăltuit în pia
tră — a fost identificată la Turda. 
Menționat cu un secol în urmă de is
toricul M. J. Ackner, într-un docu
ment existent în arhiva Muzeului 
Brukenthal din Sibiu, monumentul 
antic, apreciat a fi de origine fune
rară, a fost descoperit, în centrul ora
șului. în peretele unei vechi construc
ții. Deosebit ca manieră de realizare 
artistică, relieful aduce elemente ine
dite cu privire la arta sculpturală ro
mană în Dacia, a simbolisticil sale 
complexe care a cîstigat noi elemen
te într-un recunoscut centru militar 
Si civil ca Potaissa.

în județele Timiș. Arad si Caras- 
Severin, anul școlar 1976—1977 va de
buta cu noutăți pe linia dezvoltării 
bazei materiale. Peste 1 000 de copii 
de vîrstă preșcolară vor păși la 15 
septembrie în. noile grădinițe con
struite la Arad. Timișoara, Reșița. O- 
ravița, iar aproape 5 500 de elevi vor 
urma cursurile în noi scoli înălțate la 
Reșița. Recas și Inău. La Timișoara 
va fi inaugurată, de asemenea, clă
direa Facultății de electrotehnică.

în județul Satu-Mare. 15 obiective 
școlare au și fost deja recepționate, 
altele aflindu-se într-un stadiu avan
sat de finisare. Zestrea materială a

învățămlntulul din această parte a 
țării se va lărgi cu 50 de săli de cla
să, 800 de locuri în creșe si grădinițe, 
numeroase ateliere. Au fost procu
rate, totodată, materiale didactice în 
valoare de peste 6,5 milioane lei.

în localitățile doljene Giubea. Os- 
troveni. Negoiești. Dobresti. Bistret. 
Puțuri, Ghindeni. Tuglui. Breasta. 
Bucovăt și Verbita. elevii vor inau
gura apropiatul an de învătămînt în 
noi localuri. în total, vor fi date în 
folosință în județul Dolj 44 săli de 
clasă și mai multe grădinițe, ce vor 
găzdui 365 de copii.

(Agerpres)

„LE MONDE

necropolă, des- 
Moara, datînd

un relief ro-

(Agerpres)

O preocupare permanentă la I.P.I.L.F. Zagna Vădeni

Diversificarea
După 26 de ani de activitate, 

întreprinderea de prelucrare și 
industrializare a Jegumelor 
fructelor din 
județul Brăila, 
numai una din 
producătoare de 
tara noastră, dar și o marcă de 
prestigiu internațional. Astăzi, 
conservele preparate de aceas
tă unitate sînt solicitate în 16 
țări ale lumii, printre care 
Franța, Anglia, R.F.G., U.R.S.S., 
Canada, Italia. Spania și altele. 
Dispunind de mașini și instala
ții moderne, de cadre cu înaltă 
calificare, colectivul întreprin
derii se preocupă continuu de 
asigurarea unei calități superi
oare a conservelor. Rețetele co
mandate sînt realizate întocmai 
și corespund total cerințelor 
crescînde ale beneficiarilor. De 
la 3 sortimente de conserve 
preparate in 1950. I.P.I.L.F. Zag
na-Vădeni a ajuns astăzi să 
producă 60 de sortimente.

Despre preocuparea colectivu
lui întreprinderii pentru’ a-și

6iZagna-Vădeni, 
a devenit nu 
unitățile mari 
conserve din

producției de conserve din legume
consolida bunul renume vor
besc și realizările obținute în a- 
cest an. Pînă în prezent pro
ducția' globală suplimentară de 
conserve depășește 10,4 mili
oane lei, iar productia-marfă 
22,3 milioane lei. Un singur 
exemplu. în anul acesta fabri
carea conservelor de mazăre 
s-a încheiat cu foarte bune re
zultate. în total s-au realizat 
850 tone peste prevederile pla
nului. Rezultate bune s-au 
înregistrat și la «producția de 
gemuri. Din căpșuni s-au pro
dus peste 150 tone de gem, 
ceea ce înseamnă de 6 ori pla
nul inițial. De asemenea, s-au 
realizat importante cantități de 
conserve de castraveți. dovle
cei. tomate, suc de roșii și al
tele.

Colectivul întreprinderii se 
preocupă permanent de înnoi
rea continuă a producției, caută 
soluții eficiente pentru a îmbu
nătăți calitatea produselor. în 
acest scop, multe dispozitive și 
instalații de mare randament

au fost fabricate chiar în ate
lierele proprii ale întreprinderii 
prin autodotare. Prin moderni
zările efectuate în ultimii doi 
ani s-a generalizat prelucrarea 
tomatelor în flux continuu, iar 
transportul acestora cu bene și 
conteinere are în prezent un 
efect economic deosebit. între
prinderea dispune de o bază 
proprie de materii prime con
centrată în 8 ferme specializate 
în cultivarea și producerea le
gumelor. Astfel, întreaga canti
tate de gogoșari, ardei grași, 
morcovi, vinete și dovlecei ne
cesari procesului de industriali
zare se asigură exclusiv din 
fermele proprii. Buna organi
zare a muncii, ordinea, disci
plina, înalta răspundere pentru 
calitatea producției a făcut ca 
I.P.I.L.F. Zagna-Vădeni să se 
situeze în rîndul acelor furni
zori foarte solicitați pentru se
riozitatea și promptitudinea cu 
care își onorează obligațiile în 
relațiile contractuale cu bene
ficiarii. (Mircea Bunea, cores
pondentul „Scînteii").

Prin cooperarea internațională - 
apărarea mediului înconjurător

Cotidianul „Le Monde" publică, sub forma unei convorbiri cu di
rectorul Programului Națiunilor Unite pentru Mediul înconjurător 
(P.N.U.E.), Mostafa Kamal Tolba, un șir de amănunte interesante cu 
privire la obiectivele activității acestui organism, creat, printr-o ho- 

.......................... Stockholm din 1972 asupratărîre a O.N.U., in urma Conferinței de la 
mediului înconjurător.

P.N.U.E. este un organism care 
depinde direct de Secretariatul ge
neral al Organizației Națiunilor' 
Unite. în mod semnificativ, sediul 
său se află într-o țară în curs de 
dezvoltare, respectiv în capitala 
Kenyei — Nairobi. Există trei de
partamente speciale în cadrul aces
tui organism. Primul — Sistemul in
ternațional de referințe — are drept 
sarcină să colecteze, sub forma unui 
fișier centralizat, cit mai multe date 
și informații cu privire la proble
mele mediului înconjurător în în
treaga lume. Al doilea — Sistemul 
global de supraveghere a mediului 
înconjurător — coordonează toate 
observațiile cu privire la mediul 
înconjurător ca rezultat al activi
tății unor stații speciale sub egida 
Organizației Mondiale a Sănătății 
(O.M.S.), Organizației Națiunilor 
Unite pentru Alimentație și Agri
cultură (F.A.O.) și Organizației Me
teorologice Mondiale (O.M.M.). Cel 
de-al treilea departament — Centrul 
internațional de înregistrare a Pro
duselor chimice cu potențial toxic — 
colectează date cu privire la sub
stanțele chimice care pot intoxica 
omul, animalele și plantele.

Cu alte cuvinte, P.N.U.E. și-a asu
mat, într-un fel, rolul de suprave
ghere a mediului înconjurător la 
scara întregii planete. Rezultatele 
acestei activități de supraveghere 
nu vor fi cunoscute înainte de doi 
sau trei ani. Această perioadă este 
necesară pentru demararea activită
ții organismelor respective, 
colectarea datelor și cifrelor 
lucrarea lor.

Ca o remarcă generală, 
acum însă se poate spune 
ceea ce privește mediul înconjură
tor, națiunile industrializate plătesc 
scump erorile comise în trecut. Iată 
de 
ția 
fie 
și 
ceastă .risipă este și o consecință a 
politicii supraconsumului, a creării 
de false nevoi. Țările industrializate 
trebuie să-și propună un stil de via
tă mai sobru.. să procedeze la o ex
ploatare mai economică a resurselor

pentru 
și pre
de pe 
că. în

ce, ca obiectiv de viitor, produc- 
industrială nu mai trebuie să 
sinonimă cu utilizarea irațională 
risipirea resurselor globului. A-

naturale 
tehnologii 
de materii prime și energie, să pro
cedeze la reciclarea sistematică a 
materialelor folosite. Se fabrică, de 
pildă, prea multe obiecte din mate
rial plastic care 6int aruncate după 
folosință și care sporesc gradul de 
poluare a planetei. Ce este aceasta, 
în fond, decît risipă nesăbuită ?

Ravagiile provocate mediului în
conjurător de către subdezvoltare 
sînt însă și ele grave. Lipsa 
de apă potabilă întreține, în per
manență, focare de boli, sărăcia 
obligă populațiile de pe zone întinse 
să exploateze intens, pînă la degra
dare, solul și să distrugă pădurile. 
De aici — eroziuni, diminuarea fer
tilității solului, diminuarea produc
ției alimentare. Asigurarea unei mai 
bune exploatări a resurselor este, 
așadar, într-o strînsă legătură cu 
eliminarea subdezvoltării.

Programul Națiunilor Unite pen
tru Mediul înconjurător are de pe 
acum la activul său unele rezultate 
pozitive. Astfel, la Paris s-au întru? 
nit, în iunie 1975, reprezentanții ță
rilor producătoare de aluminiu pen
tru a dezbate problema creării unor 
tehnologii care să aibă cît mai pu
ține efecte nocive asupra mediului 
ambiant. O reuniune similară a fost 
organizată pentru a pune la punct 
un plan de protejare împotriva po
luării Mării Mediterane. în mod 
semnificativ, la această reuniune au 
luat loc. în jurul aceleiași mese, 
arabi și israelieni, greci și turci, 
care pe plan politic au divergențe, 
dar care manifestă același interes 
pentru conservarea mediului încon
jurător.

Toate acestea sînt semne încu
rajatoare. Oamenii încep, din feri
cire, să se convingă că resursele 
planetei nu sînt inepuizabile, că s-a 
atins nivelul saturației în ce pri
vește anumite substanțe poluante, 
că națiunile mai bogate trebuie 
să-și schimbe modul de viață, că, 
in fine, trebuie elaborat un model 
de creștere care să se deosebească 
de vechile 
tarea fără 
terii prime

ale planetei, să utilizeze 
mai puțin „devoratoare"

modele axate pe exploa- 
limită a zestrei de mă- 
a Terr.ei.

I
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REPUBLICA SUD-AFRICANĂ

Demonstrațiile populației de culoare 
împotriva apartheidului se amplifică

Puternice incidente între manifestași și poliție la Capetown 
și în alte orașe ale țării

JOHANNESBURG 9 (Agerpres). — 
Manifestațiile antirasiale și antiapar- 
theid din Republica Sud-Africană au 
continuat la Capetown și în împre
jurimile orașului, in noaptea de 
miercuri spre joi. informează Agenția 
France Presse, care subliniază că po
litia a deschis focul în mai multe 
rînduri asupra populației africane 
care manifesta împotriva politicii de 
apartheid.

Pentru prima dată, remarcă Agen
ția France Presse. manifestațiile s-au 
extins și asupra părții de vest a ora
șului Capetown, atingînd. uneori, zo
nele rezidențiale ale albilor. Cele 
mai puternice ciocniri cu poliția au 
avut Ioc în cartierul Retreat, subur
bie a orașului Capetown, care a fost

încercuit de puternice forte poliție
nești.

Intervențiile poliției' s-au soldat 
cu moartea a 5 persoane și 
rănirea altor 12. Au fost, de a- 
semenea. arestați 30 de partici
pant! la această manifestație an- 
tirasială. Acțiuni similare de protest 
au avut loc în două orașe din apro
piere de Capetown, la mina de dia
mante Kimberley și în „orașul-ghe- 
tou“ Galeshewe.

Pe de altă parte, agențiile de presă 
notează că premierul John Vorster a 
amenințat că politia va utiliza noi 
metode pentru „restabilirea ordinii". 
Pe același ton cinic și provocator s-a 
prohunțat și ministrul poliției, J. 
Kruger, care a spus că guvernul va 
continua politica de apartheid.

Demers somalian pentru convocarea unei reuniuni 
extraordinare a O.U.A. în vederea elaborării unei 

strategii comune de luptă împotriva rasismului
MOGADISCIO 9 (Agerpres). — 

Președintele Somaliei. Siad Barre, a 
trimis un mesaj șefilor de stat și gu
vern din țările africane, precum și 
secretarului general al Organizației 
Unității Africane în care se pronun
ță pentru convocarea de urgență a

unei sesiuni extraordinare a miniș
trilor de externe din țările membre 
ale O.U.A., în vederea examinării si
tuației de pe continent.

„Africa trebuie să elaboreze nein- 
tîrziat o strategie unică împotriva 
rasismului" — se subliniază în me
saj.

ROMÂNIA LA TiROURI INTERNAȚIONALE

VIENA LEIPZIG

Sărbătorirea victoriei revoluției 
socialiste în Bulgaria

SOFIA 9. — Corespondentul Ager
pres transmite : Cu prilejul sărbăto
ririi a 32 de ani de la victoria revo
luției socialiste în Bulgaria, la Sofia 
a avut loc. la 9 septembrie, tradițio
nala manifestație a oamenilor 
muncii.

In tribuna din Piața „9 septem
brie" se aflau Todor Jivkov. prim- 
secretar al C.C. al Partidului Co
munist Bulgar, președintele Consi
liului de Stat al R. P. Bulgaria, alti 
conducători de partid si de stat bul
gari. oaspeți de peste hotare.

în fata Mausoleului luî Gheorghl 
Dimitrov, coloanele de manifestanti. 
purtînd drapelele de partid si de

stat, lozinci, pancarte, au raportat cu 
bucurie succesele obținute în cins
tea marii sărbători naționale. A ur
mat un program artistic-sportiv.

In timpul manifestației, tovarășul 
Todor Jivkov a primit delegația co
munei Scornicești, județul Olt. invi
tată la manifestările prilejuite de 
Ziua națională de Comitetul de 
partid al comunei Praveț, județul 
Sofia, cu care s-a întreținut într-o 

' atmosferă caldă, prietenească.
Manifestații asemănătoare au avut 

loc și în alte orașe ale tării. La 
multe din ele erau prezente si dele
gații ale comitetelor județene de 
partid din România.

Adunare festivă cu
R. P. D.

PHENIAN 9 (Agerpres). — Cu pri
lejul celei de-a 28-a aniversări a 
creării R.P.D. Coreene, la Phenian a 
avut loc o adunare festivă la care 
au participat Kim Ir, membru al 
Comitetului Politic al C.C. al Parti
dului Muncii din Coreea, secretar al 
C.C. al partidului, alți conducători de 
partid și de stat, reprezentanți ai 
organizațiilor obștești, ai forțelor ar
mate, oameni de știință, artă și cul
tură, oameni ai muncii.

în raportul prezentat, Kim Dong 
Ghiu, membru al Comitetului Poli
tic. secretar al C.C. al Partidului 
Muncii din Coreea, vicepreședinte al 
R.P.D. Coreene, a înfățișat realiză
rile poporului coreean în anii care 
au trecut de la crearea R.P.D. Co-

prilejul aniversării • 
Coreene
reene, pe calea edificării societății 
socialiste.

După ce a subliniat că R.P.D. Co
reeană acordă o mare însemnătate 
dezvoltării relațiilor sale externe, 
vorbitorul s-a referit la eforturile 
depuse în vederea reunificării țării. 
Reunificarea Coreei — a spus el — 
trebuie să se realizeze prin efortu
rile proprii ale poporului coreean, 
în cadrul unui mare congres națio
nal. care să exprime voința întregii 
națiuni fără amestecul nici unei for
te străine, în conformitate cu cele 
trei principii Cuprinse în Declarația 
comună Nord-Sud — independența, 
reunificarea pașnică și unitatea na
țională.

GUINEEA-BISSAU
P. C. din Japonia propune crearea 

unui front unit al tuturor forțelor progresiste

DE PRETUTINDENI
• ANALFABETISMUL 

ÎN LUME. Cu ocazia zilei de 
luptă împotriva analfabetismu
lui,' la sediul O.N.U. din New 
York a fost dat publicității un 
document în car-ș se arată că 
astăzi în lume există peste 800 
milioane neștiutori de carte, 
cifră care, în următorii ani, va 
continua să crească. Documen
tul subliniază necesitatea adop
tării unor măsuri atît pe scară 
națională, cît și internațională 
pentru combaterea acestei si
tuații. Este o sarcină dificilă în- 
trucit — după cum se știe — 
deși în ultimii 25 de ani pro
centajul analfabeților a scăzut 
considerabil, cifra absolută a 
crescut ca urmare a creșterii 
demografice.

Sesiunea Consiliului Suprem al P.A.I.G.C.
BISSAU 9 (Agerpres). — In capi

tala Guineei-Bissau au fost date pu
blicității rezoluțiile adoptate în ca
drul sesiunii Consiliului Suprem al 
Partidului African al Independenței 
din Guineea-Bissau și Insulele Ca
pului Verde (P.A.I.G.C.), care cu
prind o analiză a activității partidu
lui de la înființarea sa și pînă în 
prezent și subliniază rolul decisiv ju
cat de acesta în organizarea luptei 
armate a popoarelor din Guineea- 
Bissau și Insulele Capului Verde 
pentru eliberare națională și inde- 

. pendență.
In rezoluția generală se relevă ne

cesitatea întăririi în continuare a ro
lului conducător al partidului în edi
ficarea pașnică a celor două state. 
Pentru elaborarea direcțiilor princi
pale ale activității republicilor Gui
neea-Bissau și Insulele Capului 
Verde în domeniile politic, economic, 
social și cultural, precum și în alte 
domenii s-a hotărît ca anul viitor să 
aibă loc al treilea congres al 
P.A.I.G.C. Sesiunea Consiliului Su
prem a P.A.I.G.C. a făcut apel la 
Consiliul pentru unificarea celor 
două țări de a-și începe cit mai' cu- 
rind activitatea și s-a hotărît elabo
rarea în comun a unor planuri de 
dezvoltare economică.

TOKIO 9. — Corespondentul Ager
pres transmite : Partidul Comunist 
din Japonia a dat publicității docu
mentul intitulat „Concepția P.C.J. 
privind puterea politică". în care se 
subliniază că „pentru a răspunde 
așteptărilor cercurilor largi ale po
porului, trebuie să fie dusă o luptă 
unită și să fie format un front unit 
al tuturor forțelor progresiste, să se 
constituie un guvern de coaliție de
mocratică și progresistă". Documen
tul salută. în acest sens. începerea 
consultărilor dintre partidele comu
nist și socialist, la 31 august a.c., în 
conformitate cu acordul realizat jjp- 
cent între conducerile celor două 
partide.

în continuare, sînt precizate con
dițiile necesare pentru formarea unul

guvern interimar, care să aibă drept 
sarcini prioritare adoptarea unor 
măsuri administrative urgente, orga
nizarea alegerilor generale si eluci
darea scandalului Lockheed. La for
marea acestui guvern poate participa 
orice forță politică care se pronunță 
pentru realizarea acestor sarcini.

Documentul P.C.J. menționează, 
apoi, că este necesar ca forțele pro
gresiste să participe la acțiuni unite 
în vederea abrogării alianței militare 
Japonia—S.U.A. și a deschiderii căii 
spre neutralitatea Japoniei, lichidării 
politicii în slujba marelui capital și 
promovării unei politici care să apere 
interesele maselor largi ale poporului.

Documentul se încheie cu un apel 
la unitate, propunînd crearea unui 
front unit la nivel național și local 
al tuturor forțelor progresiste.

PORTUGALIA

SITUAȚIA DIN LIBAN Apel în favoarea unității sindicale

• Pavilionul românesc vizitat 
de președintele Austriei

VIENA 9 (Agerpres). — Președin
tele federal al Republicii Austria, dr. 
Rudolf Kirchschlăger. a vizitat, joi, 
expoziția generală de mărfuri a 
României Ia Tîrgul internațional de 
la Viena. Președintele federal a dat 
o înaltă apreciere produselor româ
nești expuse, precum si organizării 
atractive a pavilionului românesc. El 
a manifestat interes fată de dezvol
tarea industriei constructoare de 
mașini și electrotehnice, chimice si 
farmaceutice din tara noastră, bine 
reprezentate la ediția din acest an 
a tîrgului.

• Convorbiri privind dezvol
tarea schimburilor economice 
dintre țara noastră și R. D. 

Germană
LEIPZIG 9. — Corespondentul

nostru transmite : Standurile româ
nești de la Tirgul de toamnă de la 
Leipzig au fost vizitate, ioi. de Horst 
Solie, ministrul comerțului exterior 
al R.D.G. El a avut un schimb, de pă
reri cu Ion Stoian. adjunct al minis
trului comerțului exterior si coope
rării economice internaționale și Con
stantin Nită. ambasadorul României 
în R.D.G., în probleme privind posi
bilitățile de adîncire si diversificare 
a schimburilor economice dintre 
România si R. D. Germană.

DIFICULTĂȚI ECONOMICE IN ȚĂRILE PIEȚEI COMUNE
BRUXELLES 9 (Agerpres). — La 

Bruxelles a fost dat publicității un 
raport asupra evoluției inflației în 
țările membre ale Pieței comune. 
Documentul — elaborat de un grup 
de experți — relevă consecințele e- 
conomice și sociale ale politicii con- 
junctunale promovate de „cei nouă" 
împotriva inflației, denunțînd inega
litatea veniturilor și publicitatea 
zgomotoasă care încurajează risipa.

Experții recomandă țărilor mem
bre ale C.E.E. să instituie un, con
trol asupra societăților transnaționa
le și o reorientare a finanțelor pu
blice spre un model de dezvoltare 
mai bun și mai puțin inflaționist.

BRUXELLES 9 (Agerpres). - In 
cadrul reuniunii extraordinare de la 
Bruxelles a miniștrilor agriculturii ai 
Pieței comune au fost examinate. în 
cursul zilei de joi, o serie de măsuri 
menite să înlăture efectele secetei 
prelungite care a afectat majorita
tea țărilor membre ale C.E.E.. în
deosebi Anglia. Franța, R.F.G. și 
Belgia.

în privința măsurilor de perspec
tivă. a fost avansată ideea lansării 
unui vast program de hidroameliora
ții pentru crearea unor rezerve de 
apă menite să satisfacă nevoile agri
culturii în cele „nouă țări" membre.

PERU

Plan de electrificare a țarii
LIMA 9. — Corespondentul Ager

pres transmite : în cadrul planului 
de electrificare a Perului se execută 
numeroase obiective care vor asigu
ra energia necesară pentru dezvol
tarea industrială și agricolă a țării 
și ridicarea nivelului de trai al popu
lației. Sînt avansate lucrările la in
stalațiile necesare pentru Interconec
tarea sistemului energetic din zona 
centrală cu cele din nordul și sudul 
teritoriului național, se mărește hi
drocentrala de la Huallanca — sursă 
de energie electrică pentru departa
mentele Ancash și Libertad. Din fe
bruarie 1975 au început lucrările de 
extindere a hidrocentralei de la 
Mantaro, a cărei capacitate se va 
mări de la 342 000 kW la 798 000 kW.

Totodată, a intrat în faza finală In
stalarea rețelei de termocentrale 
pentru electrificarea a 22 de locali
tăți.

Creșterea producției de energie 
electrică a devenit realitate după 
trecerea acestui sector sub controlul 
statului. Cu patru ani în urmă, la 
6 septembrie 1972. a luat ființă între
prinderea centrală de stat „Electro- 
peru". căreia i s-a încredințat pro
ducția și distribuirea energiei elec
trice. Realizările și obiectivele de 
perspectivă ale planului de electrifi
care fac parte din politica de ridi
care economică și socială a provin
ciilor din diferite regiuni ale țării, 
de valorificare industrială ,a resurse
lor naturale de care dispun.

® Intense lupte la Beirut • Reuniune cu participarea reprezen
tanților palestineni • Consultări cu oficialități siriene la Damasc
BEIRUT 9 (Agerpres). — In capi

tala libaneză s-au înregistrat joi 
intense lupte, desfășurate îndeosebi 
de-a lungul liniei care desparte ora
șul pe direcția nord-sud și în zona 
suburbiilor din sud-est. Tiruri pu
ternice de artilerie au fost angajate 
în zona Munților Liban și în jurul 
orașului Tripoli, numărul victimelor 
înregistrate în aceste confruntări fi
ind de 96.

Pe de altă parte, joi a avut loc o 
reuniune a reprezentanților Falange
lor Libaneze cu oficialități palesti- 
nene în legătură cu situația din ca
pitală. în aceeași zi, a revenit de la 
Damasc Camille Chamoun. liderul 
Partidului Național Liberal, care a 
avut o serie de consultări cu oficia
litățile siriene.

LISABONA 9 (Agerpres). — Co
misia organizatorică națională pen
tru pregătirea Congresului sindicate
lor din întreaga Portugalie a adre
sat tuturor oamenilor muncii portu
ghezi un apel în care subliniază im
portanța pe care a avut-o unitatea 
din interiorul sindicatelor în asigu
rarea cuceririlor de care aceștia be
neficiază în prezent. Relevînd nece
sitatea promovării în continuare a 
unității sindicale, apelul arată că la 
congres trebuie să participe toate 
sindicatele din țară, atît cele cuprin
se în „Intersindicala". cît și sindica

tele nemembre ale acestui centru. 
Totodată, apelul relevă necesitatea 
ca, în procesul de pregătire a con
gresului. să fie garantat caracterul 
democratic al discuțiilor, astfel încît 
convocarea sa să reprezinte o expre
sie a voinței tuturor oamenilor mun
cii. Comisia organizatorică națională, 
se arată în context, își propune, ca 
obiectiv „crearea condițiilor necesare 
pentru ca toți oamenii muncii si toa
te sindicatele să poată lua parte la 
pregătirea congresului, a condițiilor 
menite să asigure întărirea demo
crației sindicale".
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agențiile de presă
Reuniune UNESCO.Sub egl- 

da Organizației Națiunilor Unite 
pentru Educație, Știință și Cultură 
(UNESCO), la Delhi își desfășoară 
lucrările o reuniune regională cu 
participarea reprezentanților din Af
ganistan, Bangladesh, Birmania, In
dia, Iran, Sri Lanka și Nepal în ve
derea lărgirii cooperării între aceste 
țări în îndeplinirea unor programe 
de învățămînt, știință și cultură re
comandate de UNESCO.

„Platforma socialistă bas-
coaliție care grupează cinci

formațiuni politice din Tara Basci
lor — Platforma Socialistă Bască, 
Partidul Socialist Basc. Mișcarea 
revoluționară naționalistă bască 
(E.T.A.), Comisiile muncitorilor re
voluționari. Comisiile muncitorești 
patriotice si Comitetul muncitoresc 
patriotic, a dat publicității, la Pam
plona. programul său politic. Acest 
document se pronunță. între altele, 
pentru decretarea amnistiei generale, 
desființarea forțelor de represiune, 
instaurarea de libertăți democratice.

Convorbiri ungaro-norve- 
glOnO. Mm*strul externe al Nor
vegiei, Knut Frydenlund, și-a înche
iat vizita oficială în Ungaria, unde 
a avut convorbiri cu ministrul de ex
terne al acestei țări, Frigyes Puja. 
Părțile au apreciat pozitiv evoluția 
relațiilor bilaterale și s-au pronunțat 
pentru promovarea lor în continuare. 
O atenție deosebită a fost acordată 
problemelor internaționale actuale, 
subliniindu-se că guvernele ungar și 
norvegian se pronunță pentru trans

punerea deplină în viață a Actului 
final al Conferinței pentru securitate 
și cooperare în Europa.

Republica Gabon a hotărît 
să se retragă din Organizația comu
nă africano-malgașă și mauritiană 
(O.C.A.M.) — se arată intr-un comu
nicat oficial dat publicității la în
cheierea unei reuniuni speciale a 
Consiliului de Miniștri al acestei 
țări. Comunicatul menționează, pe de 
altă parte, că Gabonul continuă să 
rămînă membru al organismelor spe
cializate ale O.C.A.M. Anterior, din 
Organizația comună africano-malgașă 
și mauritiană s-au retras, printre al
ții, Republica Populară Congo, Ca
merun, Madagascar.

Greva cadrelor didactice 
din S.U.A. Mii de profesori au 
intrat în grevă în 8 state din S.U.A., 
determinând amînarea începerii nou
lui an școlar pentru peste 300 000 de 
elevi. Cel mai puternic afectate de 
greva cadrelor didactice sînt statele 
Pennsylvania, Ohio și New Hamp
shire. Participanții Ia grevă cer îm
bunătățirea condițiilor de viată.

Honduras și Salvador au 
hotărît să desemneze pe Alejandro 
Orfiîa, secretar general al Organiza
ției Statelor Americane, ca mediator 
la negocierile dintre reprezentanții 
celor două țări consacrate soluționării 
problemelor de frontieră — a anun
țat purtătorul oficial de cuvînt al 
O.S.A. Decizia în această problemă a 
fost luată în cadrul unei reuniuni a 
delegațiilor celor două țări, desfășu
rată la sediul O.S.A. din Washington.
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Imigranții: speranțe înșelate
Exploatare, nesigu

ranță, frustrare — 
iată ce îi așteaptă 
pe cei mai multi din
tre oamenii veniți de 
pe alte meleaguri în 
Marea Britanie în 
căutare de lucru. A- 
mănunte despre mari
le lor deziluzii sînt 
dezvăluite de ziarul 
londonez „GUAR
DIAN" în câteva din 
ultimele sale numere.

Ziarul menționează 
că, în condițiile în 
care în Marea Brita
nie numărul șomerilor 
a depășit 1.5 milioa
ne. viața imigranți
lor. fie că sînt cu
prinși în acest nu
măr. fie că mai pres
tează unele munci 
ocazionale, sezoniere, 
care sînt si cele mai 
prost plătite, este din 
ce în ce mai grea. 
„Guardian" relevă că 
marii fermieri din 
Middlands angajează 
temporar imigranți 
stabiliți în regiu
nea Birmingham. Vol- 
verhampton și Lon
dra „la culesul 
fructelor și zarzava
turilor". Se re
curge la ei, plătindu-i 
mult sub nivelul an- 
gajaților britanici, nu
mai spre a se realiza

profituri cit mai 
mari. „Potrivit le
gii, scrie ziarul, sa
lariul minim pentru 
asemenea munci este 
de 80 pence pe oră. 
Imigranții sînt însă 
plătiți cu mai puțin 
de 50 pence pe oră. 
Ei se văd nevoiți să 
accepte, pentru că alt
ceva de lucru nu gă
sesc". Dezvăluirile 
menționate sint cu
prinse într-un Raport 
întocmit de Uniunea 
națională a muncito
rilor agricoli, ca urma
re a sesizărilor mun
citorilor agricoli lo
cali. indignați de ex
ploatarea la care sînt 
supuși imigranții. In 
raport se arată că, 
„după o zi istovitoare 
de muncă, imigranții 
sint nevoiti să doarmă 
noaptea pe cîmpui 
gol".

Intr-un alt număr, 
ziarul „Guardian" 
semnalează modul 
cum diferiți imigranți 
au fost înșelați de 
unele firme si bănci 
care le-au promis „o 
căpătuială rapidă". 
Sînt astfel menționate 
peste 200 de cazuri de 
cetățeni veniți din di
verse țări, care, necu- 
noscînd bine limba,

au fost puși să se an
gajeze, prin contract, 
că vor participa la 
vînzarea unor produ
se de cosmetică și de- 
tergenți — produse 
ale firmelor „Hose- 
hoild product" si „Ho
liday magic" și vor 
realiza. în schimb, 
cîștiguri de pînă la 
2 000 lire pe săptămî- 
nă. Cei mai multi 
s-au ales doar cu cî- 
teva mostre de produ
se pentru reclamă și 
cu mari datorii la 
bancă. In cazul altor 
imigranți, contractele 
scrise și semnate cu
prindeau clauze mult 
mai împovărătoare 
decît cele convenite 
verbal. Acum aceștia 
trebuie să plătească 
bancherului Julian S. 
Hodge din Cardiff su
ma de 250 000 lire ca 
despăgubiri pentru 
neonorarea contracte
lor pe care le-au sem
nat fără a le înțelege 
exact prevederile. 
Mulți imigranți, după 
ce au văzut cu pro
priii lor ochi adevăra
tele realități din spa
tele cortinei „societă
ții de consum", se în
torc deznădăjduiți la 
ei acasă.

N. PLOPEANU

RIO DE JANEIRO

Proiecte de combatere a secetei
„Seceta a distrus re

coltele pe o mare su
prafață"........ In Minas,
exod pe scară largă". 
...„în Paraiba, sute de 
mii de persoane au de 
suferit de pe urma se
cetei". Sînt titluri, 
subtitluri sau frag
mente din numeroase
le relatări, apărute în 
aceste săptămîni, în le
gătură cu ravagiile pe 
care Ie face seceta în 
unele zone ale Brazi
liei, mai ales în nord- 
estul acestei țări, a- 
colo unde se află ceea 
ce geofizicienii au de
numit „Poligonul sece
tei" și unde pe o în
tindere de peste 
1 800 000 kmp, aproxi
mativ 35 milioane de 
oameni trăiesc drama 
lipsei de apă.

„Pînă astăzi, solu
țiile studiate sau puse 
în practică au fost 
parțiale. Pornim acum 
spre înfăptuirea u- 
nui proiect ambițios : 
modificarea climei din 
nord-est ; restabilirea

ciclului hidrologic; re
gularizarea ploilor șl, 
ca rezultat final, trans
formarea acestei re
giuni într-o zonă fer
tilă, aptă pentru agri
cultură", declara recent 
specialistul .în meteo
rologie Rodolfo Ra
mos. Sintetizînd direc
țiile de acțiune ale u- 
nei ample acțiuni de 
eradicare a flagelului, 
proiectul constă în 
lansarea de particule 
microscopice de car
bon deasupra Oceanu
lui Atlantic. Prin ab
sorbirea energiei so
lare și. în consecință, 
prin creșterea evapo
rării vor intensifi
ca procesul formării 
norilor. Aceștia vor 
pătrunde pe conti
nent, regularizînd re
gimul ploilor și 
punînd capăt secetei 
din nord-est. Cercetă
rile inițiale au durat 
circa cinci ani. iar ter
menul de execuție va 
fi si mai lung : pînă 
la 25 de ani. într-o 
primă etapă (cu o du
rată de cinci ani), de

numită „studii obser- 
vaționale", se va ur
mări studierea amă
nunțită a structurii 
atmosferei. în care 
scop se va recurge și 
la fotografii realizate 
de sateliți, precum și la 
radiosonde. baloane. ’ 
avioane. platforme 
maritime.

Realizarea proiectu
lui va necesita fonduri 
importante, dar se es
timează că acestea nu 
vor reprezenta decît o 
parte din totalul pa
gubelor (necalculate 
definitiv încă) provo
cate de secetă numai 
anul acesta.

Fără a mai vorbi 
de perspectivele e- 
conomice ce se vor 
deschide pentru zona 
de nord-est. a cărei 
populație în anul 2000, 
cînd proiectul ar urma 
să fie integral înfăp
tuit, se va ridica la a- 
proape cincizeci de 
milioane de persoane.

V. PAUNESCU

Guvernul britanic s a !n* 
trunit joi, sub conducerea primului 
ministru James Callaghan, în cadrul 
unei ședințe speciale consacrate dis
cutării posibilităților de prevenirexa 
grevei naționale pe care a anunțat-o 
pentru sîmbătă Uniunea națională a 
marinarilor britanici, care reunește 
circa 38 000 de marinari de pe 2 000 
de nave comerciale.

Exporturile braziliene în 
țările socialiste eur°pene au 
înregistrat o sensibilă creștere în 
primele șase luni ale anului curent, 
atingînd 425,3 milioane dolari, față 
de 366,1 milioane în aceeași perioa
dă a anului 1975 — anunță ziarul 
„O Globo", citind surse oficiale. Im
porturile au marcat. în schimb, o 
ușoară reducere, trecând de la 109 
milioane, în primul semestru al a- 
nului trecut, la 101,8 milioane dolari 
în același interval al acestui an.

Un seminar internațional 
de fizică, la care particlPă pr°- 
fesori și specialiști din cele șase țări 
ale Pactului Andin, se desfășoară la 
Lima. Reuniunea a fost organizată 
sub auspiciile Convenției „Andres 
Bello" — instituție de cooperare cul
turală între țările andine — și ale 
Centrului latino-american de fizică 
(C.L.A.F.). Participanții la seminar, 
care va dura două săptămîni. vor 
dezbate posibilitățile de îmbunătăți
re a activităților didactice, de ordin 
teoretic și practic, potrivit realități
lor și necesităților specifice ale ță
rilor andine, pentru a contribui la 
progresul economic și social-cultural 
al acestora.

Laureoții premiului Nobel 
pe anul în curs vor fi desemnați o- 
ficial la 14 octombrie — pentru me
dicină și științe economice, și la 18 
octombrie — pentru chimie și fizică, 
s-a anunțat la Stockholm.

Șomaj. Potrivit datelor oficiale, 
în august. în Berlinul occidental au 
fost înregistrați peste 26 000 de șo
meri, această cifră fiind cu 16 la sută 
mai mare decît cea corespunzătoare 
lunii august 1975.

La Casa de cultură a Buda
pestei s-a deschis, joi, o expo
ziție care prezintă obiective tu
ristice din România. La verni
saj au participat reprezentanți 
ai Ministerului Turismului din 
România și ai Ministerului Afa
cerilor Externe al R.P. Ungare, 
ziariști și corespondenți străini 
acreditați la Budapesta, precum 
și un numeros public. Au fost 
prezenți Victor Bolojan, amba
sadorul României la Budapesta, 
și membri ai ambasadei.

tn sălile Muzeului de etno
grafie din Varșovia a avut loc 
deschiderea expoziției româ
nești ..Arta naivă". Sint prezen
tate 75 de lucrări, aparținind 
unui număr de 29 creatori din 
țara noastră. La vernisaj au 
luat parte reprezentanți ai mi
nisterelor afacerilor externe, 
culturii și artei, membri ai unor 
misiuni diplomatice acreditate la 
Varșovia, un numeros public. A 
fost prezent ambasadorul Româ
niei in Polonia, Aurel Duca.

• „HĂRȚI" ASTRO
NOMICE DIN PIATRĂ, 
în R. S. S. Armeană au fost 
descoperite, într-o regiune mun
toasă. „hărți" astronomice din 
piatră, care constituie, după 
părerea experților sovietici, 
cele mai vechi reprezentări ale 
constelațiilor, ca și ale plane
telor sistemului solar. Printre 
piesele descoperite, care datea
ză, după părerea specialiștilor, 
din mileniile 3—2 î.e.n., se nu
mără și reprezentări ale gIobu-„ 
lui terestru, ale Lunii. Soare/Ș® 
iui, constelației Săgetătorului (~ 
Scorpionului. Aceste descope 
riri confirmă supoziția că, irt- 
tr-un trecut îndepărtat, regiu
nile muntoase ale Armeniei au 
constituit un centru astronomic.

® PROGNOZA ME
TEOROLOGICĂ Șl CLĂ
DIRILE. Serviciul meteorolo
gic din Japonia arată că noile 
clădiri înalte influențează, în 
mod nefavorabil, măsurătorile 
cu ajutorul radarului, ca și ob
servațiile asupra regimului vân
turilor, ceea ce duce la elabo
rarea unor prognoze meteoro
logice false sau inexacte. Aces
te concluzii au fost trase atît 
la Tokio, cît și la Sapporo și 
Naha, orașe în care. în ultimii 
ani, a apărut un mare număr 
de blocuri turn. Studiul care a 
dus la aceste concluzii nu a 
fost inițiat în mod întîmplător 
acum, în ajunul toamnei — a- 
notimpul taifunurilor. Orice 
greșeală la calcularea vitezei 
vintului poate duce la întâr
zierea declanșării alarmei la a- 
propierea acestor furtuni dis
trugătoare.

® MEMORIA ALBI
NELOR poate fi influențată 
cu ajutorul frigului. La aceas
tă concluzie au ajuns oamenii 
de știință de la Institutul teh
nic superior din Darmstadt 
(R.F.G.). Albine care fuseseră 
învățate să recunoască parfu
mul de rozmarin cu care era 
îmbibată o bucată de zahăr, 
„uitau" această lecție în urma 
aplicării unui crioșoc în zona 
de creier unde sint localizate 
percepțiile olfactive — fără a fi 
distrusă însă. în felul acesta, 
capacitatea de memorizare. Cer
cetătorii au reușit să vizuali
zeze pe un ecran special zonele 
oerebrale sensibile la mirosuri 
și culori, stabilind care grupuri 
de celule din creier reacționea
ză față de anumite culori. Aces
te experiențe sint de mare în
semnătate în descifrarea meca
nismului funcționării creierului 
uman.

Importurile de petrol ale 
S.U.A. Vicepreședintele Consiliului 
de conducere al companiei petrolie
re „Standard Oil Co", George Keller, 
a declarat recent că Statele Unite a- 
coperă în prezent peste 40 la sută 
din necesitățile de petrol din impor
turi. In cazul în care nu se vor de
pune eforturi mai mari pentru con
servarea petrolului și nu vor fi sti
mulate, în mod adecvat, cercetările 
pentru descoperirea de noi rezerve 
de țiței în vederea exploatării lor, 
importurile de petrol vor trebui să 
acopere în curînd 50 la sută din nece
sități, anunță George Keller.

Inundații. Potrivit unui bilant 
provizoriu anunțat la Islamabad, 
inundațiile semnalate în ultimele zile 
în regiunea Punjab din Pakistan au 
provocat moartea a 350 de persoane, 
în același timp, peste 250 000 de lo
cuințe au fost avariate, iar un nu
măr de 6,5 milioane persoane au ră
mas fără adăpost. Comisia pentru 
acordarea ajutorului persoanelor si
nistrate a relevat, pe de altă parte, 
că peste 3 milioane hectare de cul
turi agricole au fost compromise.

Reconstrucție. Au IncePut 
lucrările de reconstrucție a șoselei 
care leagă Moscova de orașul Simfe
ropol (Crimeea), cu lungimea totală 
de 1 400 kilometri. Lățimea benzi' 
de rulare va fi de 36—45 metri, per- 
mițînd autovehiculelor dezvoltarea u- 
nor viteze sporite. Nivelarea asfaltu
lui și a betonului se va face sub 
controlul unor dispozitive electronice.

Festivalul ziarului „L’Unitău
Neapole, capitala Mezzogiorno-ului 

italian, este. începînd de sîmbătă, 
gazda festivalului național al ziarului 
„L’Unită", organul de presă al Parti
dului Comunist Italian. Pentru prima 
dată în istoria sa. tradiționala ma
nifestare a presei comuniste italiene 
este organizată într-un oraș din su
dul tării, ca rezultat direct al crește
rii marcante și în această parte a 
Italiei a forței și influentei Partidu
lui Comunist Italian, a forțelor de 
stingă.

Programul festivalului cuprinde, ne 
parcursul a mai bine de două săntă- 
mîni, un șir de manifestări politice, 
culturale, artistice si sportive. Sînt 
prevăzute manifestări de solidaritate 
cu tinerele state care si-au cucerit 
recent independenta, mese rotunde 
și dezbateri consacrate proceselor po
zitive înregistrate în Europa, vor a- 
vea loc pește 70 de spectacole tea
trale. cu concursul unor cunoscute 
formații italiene sau străine, turnee 
și demonstrații sportive.

în spiritul tradiționalelor raporturi 
de colaborare și solidaritate intema- 
tionalistă dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist Italian, 
între cele două organe de presă — 
„Scînteia" și „L’Unită" — organul 
central al C.C. al P.C.R. este prezent 
și la actuala ediție a festivalului cu 
un bogat stand. Situat în „Satul in
ternational", standul românesc cu
prinde două expoziții de fotografii 
consacrate succeselor obținute de po
porul român, sub conducerea parti
dului. în opera de edificare a socie
tății socialiste multilateral dezvolta
te. precum și raporturilor de solida
ritate și colaborare dintre România 
și țările în curs de dezvoltare.

Festivalul de la Neapole urmează 
să se încheie la 19 septembrie prin- 
tr-o mare manifestare, la care va lua 
cuvântul secretarul general al P.C.I.. 
Enrico Berlinguer.

Radu BOGDAN 
Roma

© ZĂCĂMINT PE
TROLIER ÎN ATLANTIC. 
La aproximativ 1 000 km spre 
nord de insula Terra Nova 
(Newfoundland), la o adîncime 
de 2 500 m, zilele acestea a fost 
descoperit un important zăcă
mânt de petrol și gaze naturale. 
Un purtător de cuvînt al com
paniei concesionare a declarat 
că exploatarea este dificilă da
torită faptului că banchizele de 
gheată acoperă o parte a re
giunii. Exploatarea acestei bo
gății nu va începe mai devreme 
de 8—10 ani.

© CA PE TIMPUL LUI 
HANNIBAL. Proiectul tra
versării Alpilor pe urmele lui 
Hannibal — anunțat mai de 
mult — se apropie de termenul 
de realizare: luna octombrie. 
Expediția — organizată de cer
cetătorul englez W. Zeuner — 
va folosi, ca și generalul carta
ginez în anul 218 î.e.n., un grup 
de elefanți. Se cunosc acum 
unele amănunte. Vor fi mai 
puțini elefanți (6) decît în urmă 
cu aproape 22 de secole (37). 
Zeuner va fi Însoțit de vreo 50 
de persoane : istorici, explora
tori, fotografi, care vor călători 
in 18 vehicule de teren. O mini- 
formație, deci, pașnică și. pito
rească, dacă o comparăm cu 
armata de 26 000 de oameni cu 
care Hannibal a străbătut locu
rile respective.

• RESTAURARE. Spe
cialiștii Muzeului de artă al 
Vaticanului au restaurat una 
dintre lucrările celebre ale lui 
Rafael — „Transfigurarea". 
Lucrările de restaurare a ta
bloului — care măsoară 4,10 
metri Înălțime și 2,79 metri lă
țime — au durat patru ani. in 
acest interval pînza fiind su
pusă unor operații minuțioase 
și dificile. între care înlăturarea 
unui strat de ulei aplicat de 
alți restauratori, in perioada 
napoleoneană. în . felul acesta, 
tabloul, la care artistul renas
centist a lucrat pină in ultima 
zi a vieții, 6 aprilie 1520. va pu
tea fi admirat din nou într-una 
din sălile muzeului.
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