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Cu rezultate rodnice, intr-o ambianța calda.
frățească, de profundă înțelegere 
și stimă reciprocă a continuat

Sosirea celor doi președinți pe aeroportul din Belgrad

NICOLAE CEAUȘESCU:
„Pot spune că vizita a înregistrat rezultate deosebite, că ea 

deschide perspective minunate pentru relațiile dintre țările și 
partidele noastre. Desigur, aceasta corespunde intereselor po
poarelor noastre și, totodată, cauzei păcii șl colaborării în Eu
ropa și în întreaga lume“.

IOSIP BROZ TITO:
„Trebuie să spun că sîntem deosebit de satisfăcuți, eu și 

soția mea, precum și toți colaboratorii mei, în legătură cu con
vorbirile avute cu tovarășul Nicolae Ceaușescu și colaboratorii 
săi, precum și pentru contactele avute cu acest prilej, pentru 
dezvoltarea colaborării noastre”.

Ceremonia semnării documentelor oficiale

încheierea convorbirilor

La Palatul Alb de pe Dedinie a 
avut loc. în prezenta tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și a tovarășei 
Elena Ceaușescu, a tovarășului Iosip 
Broz Tito și a tovarășei Iovanka 
Broz, ceremonia semnării documen
telor oficiale ce sintetizează rezulta
tele deosebit de fructuoase ale con
vorbirilor româno-iugoslave la nivel 
înalt.

Din partea română au participat 
tovarășii Manea Mănescu. Ștefan 
Voitec, Gheorghe Oprea. Ștefan An
drei. Aurel Duma, George Maco
vescu. Vasile Pungan. Constantin 
Mitea. precum și ambasadorul Româ
niei la Belgrad. Virgil Cazacu ; iar 
din partea iugoslavă Vidoie Jarko- 
vici. Stane Dolanț. Gemal Biedici, 
Alexandar Grlicikov, Milorad Bi
rovliev și Petar Dodik. ambasadorul 
Iugoslaviei în România.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și Iosip Broz 
Tito. președintele R.S.F. Iugoslavia, 
președintele Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia, au semnat „Declarația 
comună" și „Acordul între Republica 
Socialistă România și Republica So
cialistă Federativă Iugoslavia privind 
extinderea colaborării în scopul uti
lizării potențialului hidroenergetic al 
Dunării".

După semnare, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Iosip Broz Tito se fe
licită călduros. își string cordial mîi- 
Oile. se îmbrățișează.

în cadrul aceleiași ceremonii, to
varășii Manea Mănescu. membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., primul ministru al gu
vernului român, și Gemal Biedici, 
președintele Consiliului Executiv Fe
deral al R.S.F.I., au semnat „Acor
dul între Guvernul Republicii Socia
liste România și Guvernul Republi
cii Socialiste Federative Iugoslavia 
privind modificarea și completarea 
Convenției între Republica Populară 
Română și Republica Socialistă Fe
derativă Iugoslavia privind exploa
tarea Sistemului hidroenergetic și de 
navigație Porțile de Fier pe fluviul 
Dunărea, semnate la 30 noiembrie 
1963 la Belgrad".

După semnare, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Iosip Broz Tito, 
tovarășele Elena Ceaușescu și Iovanka 
Broz, ceilalți participant la ceremo
nie au închinat o cupă de șampanie.

Apoi, la rugămintea presei 
Iugoslave, tovarășul NICOLAE

următoareaCEAUȘESCU • făcut
declarație :

Vizita s-a desfășurat ta condiții 
deosebit de bune. Eu și tovarășa mea, 
colaboratorii care mă însoțesc ne-am 
bucurat de o primire caldă, priete
nească, începînd, desigur, cu intîlnirea 
cu tovarășul Tito — cu care am a- 
vut nenumărate întîlniri și avem re
lații de prietenie strînsă — cu cei
lalți tovarăși iugoslavi. Ne-am bucu
rat de o primire deosebit de căl
duroasă din partea cetățenilor din o- 
rașele și satele pe unde am trecut 

și, îndeosebi, a populației orașului 
Belgrad.

în ce privește rezultatele convor
birilor. ele sint materializate în do
cumentele care au fost semnate cu 
puțin timp înainte, in alte documente 
care au fost semnate la nivel de mi
niștri. Ele oglindesc dorința comună 
de a dezvolta continuu relațiile de 
colaborare și prietenie dintre cele 
două partide și țări.

Iată de ce, acum la încheierea vi
zitei. pot spune că vizita a înregis
trat rezultate deosebite, că ea des
chide perspective minunate pentru 
relațiile dintre țările și partidele 
noastre. Desigur, aceasta corespunde 
intereselor popoarelor noastre și. tot
odată, cauzei păcii și colaborării in 
Europa și in intreaga lume.

în încheiere, doresc să transmit 
popoarelor Iugoslaviei prietene cele 
mai bune urări' de noi și însemnate 
succese, prosperitate si fericire. 
(Aplauze puternice).

La rugămintea presei române, to
varășul IOSIP BROZ TITO a 
făcut următoarea declarație :

Trebuie să spun că sintem deose
bit de satisfăcuți, eu și soția mea, 
precum și toți colaboratorii mei. in 
legătură cu convorbirile avute cu 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și co
laboratorii săi. precum și pentru 
contactele avute cu acest prilej, pen
tru dezvoltarea colaborării noastre. 
Această satisfacție este confirmată 
cu deosebire de primirea caldă care 
a fost demonstrată de populația 

noastră pretutindeni unde a fost 
tovarășul președinte cu colaboratorii 
săi, pretutindeni pe unde a trecut 
prin țara noastră. Trebuie să spun 
că rareori se întîmplă să realizăm, 
cu atîta ușurință, asemenea acor
duri însemnate, așa cum am realizat 
noi cu acest prilej. Trebuie să spun 
că aceste convorbiri purtate îm
preună nu au lăsat nici o umbră.

Doresc să arăt că si în privința 
vînatului a existat o înțelegere de
plină, numai că rezultatul tovarășu
lui președinte a fost mai mare.

în legătură cu documentele pe 
care le-am semnat, trebuie mențio
nată necesitatea care se impune de 
a acționa hotărît în continuare pen
tru aplicarea întocmai a tuturor pre
vederilor cuprinse in ele.

Eu stat preocupat acum doar de 
faptul de a vedea cum vor explica 
în lume cei ce au răspindit dezin- 
formații ta legătură cu relațiile din
tre țările noastre, fiindcă asemenea 
relații care există între noi și 
România, și cum au fost întotdeauna, 
rar se întilnesc. Este vorba de rela
ții care n-au fost niciodată contur
bate.

Eu as dori, în încheiere, să adre
sez tovarășului Nicolae Ceaușescu 
rugămintea să transmită acasă, po
porului român, urările noastre de 
mari succese în dezvoltarea pe <■' -e o 
realizează. ” ÎI rog, de asemenea, să 
transmită poporului român simpatia 
pe care poporul nostru o nutrește 
față de eL (Aplauze puternice).

Vineri după-amiază, Ia Palatul Alb 
de pe Dedinie s-au încheiat convor
birile dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. secretar general al Par
tidului Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste România, 
și tovarășul Iosip Broz Tito. pre
ședintele R.S.F. Iugoslavia, președin
tele Uniunii Comuniștilor din Iu
goslavia.

La convorbiri au participat :
Din partea română, tovarășii : 

Manea Mănescu. membru al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.. prim-ministru al guvernului. 
Ștefan Voitec, membru al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.. vicepreședinte al Consiliului 
de Stat. Gheorghe Oprea, membru 
al Comitetului Politic Executiv ai 
C.C. al P.C.R.. viceprim-ministru al 
guvernului. Ștefan Andrei, membru 
supleant al Comitetului Politic Exe

rCRONICA SĂPTĂMÎNlh
internă și internațională

Vizita tovarășului

Nicolae Ceausescu— 

moment de importanță 

majoră în dezvoltarea 

relațiilor frățești 

româno-iugoslave
Evenimentul de semnificație majo

ră care, în această sâptămină, a sus
citat interesul viu al întregului nos
tru popor îl constituie vizita oficia
lă de prietenie a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în R.S.F. Iugoslavia, la in
vitația tovarășului losip Broz Tito. 
La apariția acestui număr, vizita este 
în curs de desfășurare, dar de pe 
acum se poate aprecia cu deplin te
mei că, prin caracterul rodnic al 
convorbirilor purtate, prin activitatea 
laborioasă, soldată cu încheierea u- 
nor importante acorduri si înțelegeri, 
prin importanta cuvintărilor rostite 
cu ocazia diverselor momente ale 
vizitei, prin impresionantele mani
festări de caldă prietenie, stimă si 
înaltă considerație față de solii po
porului nostru — noua întîlnire din
tre tovarășii Nicolae Ceausescu și 
Iosip Broz Tito se înscrie ca un eve
niment de cea mai marc însemnătate 
în cronica legăturilor de prietenie 
româno-iugoslave.

Există trainice premise pentru am
plificarea continuă a colaborării din
tre țările noastre : România și 
Iugoslavia sînt două țări socialiste 
vecine ; popoarele lor sînt animate de 
aceleași idealuri ale edificării noii 
orinduiri ; apropierea geografică, 
Dunărea care le scaldă malu
rile sînt factori care favorizează re
lațiile economice. Se adaugă la a- 
ceasta ritmul susținut de dezvoltare 
și modernizare a economiilor lor na
ționale. creșterea rapidă a potenția
lului lor industrial si tehnologic, ca
racterul complementar al unor resur
se — toate acestea constituind avan
taje reale pentru o cooperare mereu 
mai intensă. în forme superioare, de 
natură să permită o mai bună folo
sire a mijloacelor materiale si umane 
ale fiecărei țări, o eficientă economi

cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
Aurel Duma, secretar al C.C. al 
P.C.R., George Macovescu, mem
bru al C.C. al P.C.R., ministrul 
afacerilor externe. Vasile Pungan, 
membru al C.C. al P.C.R.. consilier 
al președintelui republicii. Constan
tin Mi tea. membru al C.C. al P.C.R., 
consilier al președintelui republicii, 
Virgil Cazacu. membru al C.C. al 
P.C.R.. ambasadorul României la 
Belgrad. Vasile Șandru, adjunct de 
șef de secție la C.C. al P.C.R.. Con
stantin Oancea. adjunct al ministru
lui afacerilor externe. Ion Ciubo- 
taru. director în M.A.E.

Din partea iugoslavă : Vidoie Jar- 
kovtci, membru în Prezidiul C.C. al 
U.C.I.. vicepreședintele Prezidiului 
R.S.F. Iugoslavia. Stane Dolanț, 
secretar al Comitetului Executiv al 
Prezidiului Comitetului Central al 
Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, 

că mai ridicată. Factorii obiectivi se 
întregesc cu cei de ordin subiectiv : 
tradițiile istorice de prietenie dintre 
cele două popoare, legăturile de so
lidaritate și colaborare statornicite 
între P.C.R. și U.C.I., clădite pe ata
șamentul fată de principiile noi de 
relații ce se afirmă și iși găsesc lar
gă recunoaștere în mișcarea comu
nistă și muncitorească internațională
— principiile deplinei egalități in 
drepturi, neamestecului in treburile 
interne, respectării neabătute a 
dreptului fiecăruia de a-și stabili de 
sine stătător politica internă și ex
ternă.

România si Iugoslavia conlucrează, 
totodată, pe arena internațională, a- 
ducîndu-și contribuția la soluționarea 
în interesul tuturor popoarelor a ma
rilor probleme ale contemporaneită
ții. Ambele țări acționează în strînsă 
colaborare pentru democratizarea ra
porturilor internaționale și instau
rarea unor relații interstatale noi, de 
egalitate și respect reciproc, pentru 
creșterea rolului țărilor mici și mij
locii, pentru accelerarea progresului 
țărilor in curs de dezvoltare, edifi
carea noii ordini economice și poli
tice, sprijină procesele și curentele 
înnoitoare în lume, participă activ la 
înfăptuirea securității în Balcani, Eu
ropa și pe întreg globul. Toți aceșția 
sînt factori de însemnătate funda
mentală, care favorizează cursul me
reu ascendent al relațiilor româno- 
iugoslave, iar pentru poporul nostru, 
ca și pentru popoarele iugoslave, 
constituie un motiv de vie satisfacție 
faptul că noul dialog la cel mai înalt 
nivel marchează o nouă și importan
tă contribuție la dezvoltarea conlu
crării dintre partidele și țările noas
tre, in interesul reciproc, al cauzei 
socialismului, păcii și progresului în 
lume.

Urmînd să revenim, după înche
ierea vizitei, printr-un comentariu 
distinct asupra însemnătății și sem
nificațiilor vizitei, se poate releva că 
în aceasta își găsește o conclu
dentă expresie consecvența cu care 
partidul nostru acționează pentru dez
voltarea largă a prieteniei, colaboră
rii și solidarității frățești cu statele 
socialiste vecine, cu toate țările so
cialiste. cu toate forțele progresului
— poziții clar stabilite, cristalizate și 
reafirmate de Congresul al XI-lea al 
P.C.R.

Gemal Biedici. membru în Prezidiul 
C.C. al U.C.I., președintele Consiliu
lui Executiv Federal. Aleksandar 
Grlicikov, secretar în Comitetul 
Executiv al Prezidiului C.C. al 
U.C.I.. Milorad Birovliev. membru 
în Consiliul Executiv Federal, pre
ședintele părții iugoslave în Comisia 
mixtă româno-iugoslavă de colabo
rare economică. Mirko Milutinovici, 
șeful Cabinetului președintelui 
R.S.F.I.. Vladislav Obradovici. șeful 
secției relații internaționale a C.C. 
al U.C.I.. Angelko Blajevici. consi
lier al președintelui R.S.F.I. pentru 
probleme de politică externă. Mio
drag Krdjici. șeful Direcției pentru 
țările vecine din Secretariatul fede
ral pentru afaceri externe.

Convorbirile s-au desfășurat în- 
tr-o atmosferă de prietenie, caracte
rizată printr-un înalt grad de înțe
legere, încredere și stimă reciprocă.

Preocupare susținută 

pentru perfecționarea 

activității 

politico-educative
De altfel. întreaga desfășurare a 

vieții politice și economice din tara 
noastră ilustrează consecvența cu 
■care se înfăptuiesc, pe toate planu
rile, hotărîrile Congresului al XI-lea 
al P.C.R. In contextul acestor pre
ocupări. al eforturilor pentru trans
punerea în practică a obiectivelor 
stabilite de Congresul educației po
litice și al culturii socialiste, se în
scrie continuarea consfătuirilor ju
dețene ale cadrelor din domeniul 
Științelor sociale și al invătămintului 
de partid și U.T.C., acestora adăugîn- 
du-li-se consfătuirile județene ale 
cadrelor didactice din alte domenii 
ale invătămintului — limba si lite
ratura română, matematica, științele 
naturii ș.a.

Care este semnificația tuturor •- 
cestor consfătuiri ? Se poate spune, 
în primul rind. că ele constituie o 
elocventă expresie a preocupării con
ducerii partidului nostru pentru per
fectionarea necontenită a activității 
politico-ideologice in toate laturile 
componente, pentru creșterea rolului 
școlii, ca principal factor al procesu
lui educativ. Totodată, faptul că. în 
ansamblul lor, aceste consfătuiri au 
cuprins atît științele sociale, cit și 
discipline de bază pentru formarea 
profesională a tineretului ilustrează 
concepția partidului nostru potrivit 
căreia conștiința socialistă presupune 
îmbinarea unei gîndiri politice înain
tate. revoluționare, cu un larg ori
zont de cultură, cu o temeinică pre
gătire tehnico-științifică. de specia
litate. Tntrucît aceste consfătuiri pre
ced deschiderea noului an școlar, se 
creează, fără îndoială, bune premise 
pentru ca procesul instructiv-educa- 
tiv și activitatea politico-propagan- 
distică să înregistreze noi progrese, 
să se ridice pe o treaptă superioară, 
potrivit sarcinilor stabilite de Con
gresul educației politice și al cul
turii socialiste. Acesta este, de alt-
(Continuare în pag. a Vl-a)
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La reședința din Belgrad, rezervată oaspeților români

Primire entuziasta la Belgrad
400 000 de locuitori ai Capitalei și-au exprimat bucuria, 
ovaționind îndelung pentru prietenia româno - iugoslavă

Dineu oferit de președintele Iosip Broz Tito 
și tovarășa Iovanka Broz in onoarea președintelui 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu

în continuarea vizitei pe care o 
efectuează în R.S.F. Iugoslavia, vi
neri dimineața, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu, însoțiți de tovarășul Iosip 
Broz Tito și tovarășa Iovanka Broz, 
au plecat de la Liubliana la Belgrad.

Pe aeroportul „Bmik“, împodobit 
cu drapele române și iugoslave, înal- 
tii oaspeți au fost salutați de Serghei 
Kraigher, președintele Prezidiului 
R.S. Slovenia, Franțe Popit, pre
ședintele Comitetului Central al 
Uniunii Comuniștilor din Slovenia, 
Andrei Marinț, președintele Consi
liului Executiv al Adunării R.S. Slo
venia, și alte persoane oficiale din 
R.S. Slovenia.

împreună cu președintele Nicolae 
Ceaușescu au plecat tovarășii Manea 
Mănescu, Ștefan Voitec, Gheorghe 
Oprea, Ștefan Andrei, Aurel Duma, 
George Macovescu și celelalte per
soane oficiale care îl însoțesc pe 
șeful statului român.

Cu același avion au călătorit 
Vidoie Jarkovici, Stane Dolant. Mi- 
Jorad Birovliev și ambasadorul iu
goslav in România, Petar Dodik.

★

Aeroportul „Beograd" este pregătit 
sărbătorește pentru lntîmpinarea

Vizita tovarășei 
Elena Ceaușescu

în după-amiaza zilei de vineri, to
varășa Elena Ceaușescu, însoțită de 
tovarășa Iovanka Broz, a vizitat ora
șul Belgrad,

Au participat tovarășele Maria 
Mănescu, Maria Oprea, precum și Ka
tarina Birovliev.

Printre altele, a fost vizitat cen
trul comercial din palatul „Beograd- 

Pe aeroportul din Belgrad

înaltilor soli ai poporului român. 
Flutură drapelele României și Iu
goslaviei, iar pe frontispiciul aerogă
rii este înscrisă calda urare „Bine 
ați. . venit, dragă tovarășe Nicolae 
Ceaușescu

In întîmpinare au venit Dragoslav 
Markovici, președintele Prezidiului 
R.S. Serbia, Tihomir Vlașkalici, pre
ședintele C.C. al Uniunii Comuniști
lor din Serbia, Dușan Cikrebici, pre
ședintele Consiliului Executiv al 
Adunării R.S. Serbia. Jivorad Kova- 
cevici, președintele Adunării orășe
nești Belgrad, Dușan Gligorievici, 
președintele Comitetului orășenesc al 
Uniunii Comuniștilor, Milan Raiacici, 
președintele Conferinței orășenești a 
Uniunii Socialiste a Poporului Mun
citor.

Erau prezenți ambasadorul Româ
niei în Iugoslavia. Virgil Cazacu, și 
membri ai ambasadei.

La coborîrea din avion, un grup de 
pionieri oferă tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu buchete de flori.

Cei doi șefi de stat, tovarășele 
Elena Ceaușescu, Iovanka Broz, ce
lelalte persoane oficiale iau loc in 
mașini. Coloana oficială, escortată de 

janka", cel mai mare edificiu din ca
pitala iugoslavă, construit după cele 
mai moderne soluții arhitectonice. 
Directorul general a prezentat tova
rășei Elena Ceaușescu principalele 
caracteristici ale acestui centru prin 
care. în fiecare zi, trec mii de belgră- 
dent 

motocicliști, se îndreaptă spre Bel
grad.

începe o nouă etapă a vizitei pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu și ă to
varășei Elena Ceaușescu în R.S.F. 
Iugoslavia. Belgradul, capitala țării 
vecine. întîmpină pe înalții oaspeți 
cu aceleași sentimente de aleasă pre
țuire și prietenie care au caracterizat 
întreaga desfășurare a vizitei repre
zentanților poporului român.

Orașul a îmbrăcat haină festivă. 
Sînt arborate drapelele celor două 
țări. Traseul este punctat de lozinci 
în cinstea prieteniei și colaborării 
dintre Partidul Comunist Român și 
Uniunea Comuniștilor din Iugoslavia, 
dintre cele două țări și popoare.

La intrarea în oraș, pe mari pa
nouri, sînt așezate portretele tovară
șilor Nicolae Ceaușescu și Iosip Broz 
Tito. Pe traseul lung de peste 12 km, 
peste 400 000 de locuitori ai Belgra
dului salută pe solii poporului ro
mân, își exprimă bucuria pentru 
continua dezvoltare a relațiilor de 
prietenie și colaborare multilaterală 
româno-iugoslave, satisfacția pentru 
dialogul rodnic desfășurat în aceste 
zile între cei doi șefi de stat.

Coloana oficială înaintează încet 
pe marile artere Inundate de mulți
mea care flutură eșarfe roșii, ste- 
gulețe românești și iugoslave, aplau
dă. ovaționează.

Semnarea unor acorduri
bilaterale

Vineri seara, la Belgrad au fost 
semnate o serie de acorduri ro
mâno-iugoslave. rezultat al convor
birilor purtate pe grupuri de lucru 
în ultimele zile, în conformitate cu

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu, tovarășul 
Iosip Broz Tito și tovarășa Iovanka 
Broz răspund cu căldură manifesta
ției entuziaste pe care o cunosc în 
aceste clipe străzile capitalei țării 
vecine. La trecerea mașinilor în care 
se află cei doi șefi de stat se scan
dează : „Tito—Ceaușescu". în mai 
multe puncte de pe traseu, formații 
artistice prezintă programe de cîn- 
tece și dansuri populare.

Bulevardul modern ce străbate 
Belgradul de la un capăt la altul. 
Bulevardul Lenin, străzile Brankova, 
Terazie, Kneaz Miloș, Bulevardul 
Oktobarska Revoluția sînt adevărate 
culoare vii prin care trece cortegiul 
pînă la Palatul Alb de pe Dedi- 
nie, reședința președintelui Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu. „Prietenia dintre Repu
blica Socialistă România și Republi
ca Socialistă Federativă Iugoslavia 
— exemplu de relații și de colabo
rare egală în drepturi" sînt cuvin
tele înscrise pe pancarte și care ex
primă trăinicia tradiționalelor ra
porturi dejstrînsă conlucrare dintre 
cele două țări socialiste vecine.

După ce se întrețin cordial Ia re
ședință, președinții Nicolae Ceaușescu 
și Iosip Broz Tito, tovarășele Elena 
Ceaușescu și Iovanka Broz se despart 
pentru a se revedea în cursul după- 
amiezii.

înțelegerile dintre președinții Nicolae 
Ceaușescu și Iosip Broz Tito.

Tovarășul Gheorghe Oprea, mem
bru al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., viceprim-ministru 
al guvernului român, și Milorad Bi
rovliev, membru în Consiliul Exe
cutiv Federal, președintele părții iu
goslave în Comisia mixtă româno- 
iugoslavă de colaborare economică, 
au semnat „Protocolul privind dez
voltarea în continuare a relațiilor 
economice româno-iugoslave".

La rindul lor. George Macovescu, 
ministrul afacerilor externe, și Boșko 
Dimitrievici. președintele Comitetu
lui Federal pentru Transporturi și 
Telecomunicații, au semnat ..Acordul 
între Guvernul Republicii Socialiste 
România și Guvernul R.S.F. Iugosla
via privind stabilirea și controlul 
aplicării regulilor de navigație. în
treținere și îmbunătățire a condi
țiilor de navigație în sectorul unde 
Dunărea constituie frontieră între 
cele două state".

★
A fost, de asemenea, semnată 

„Convenția privind cooperarea in 
producție și specializarea pe termen 
lung pentru fabricarea în comun de 
mașini grele".

Exprimarea compasiunii 
în legătură cu accidentul 

aerian
In legătură cu tragicul accident 

aerian petrecut în ziua de 10 sep
tembrie a.c. în zona orașului Zagreb, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a ex
primat. la Belgrad, tovarășului Iosip 
Broz Tito. președintele Republicii 
Socialiste Federative Iugoslavia. în
treaga sa compasiune pentru această 
grea pierdere de vieți omenești și 
l-a rugat să transmită familiilor în
doliate sincerele sale condoleanțe.

Seara, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu au 
participat la un dineu oferit în 
onoarea lor de tovarășul Iosip Broz 
Tito și tovarășa Iovanka Broz.

In cadrul dineului, tovarășul Iosip 
Broz Tito și tovarășul Nicolae 
Ceausescu au rostit scurte toasturi. 
Evidențiind rezultatele deosebit de

Dejun în cinstea înaltilor oaspeți români 
oferit de președintele Prezidiului R. S. Serbia
Vineri la prînz, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au participat la un dejun 
oferit în cinstea înaltilor oaspeți de 
Dragoslav Markovici, președintele 
Prezidiului R.S. Serbia.

La dejun, desfășurat într-o at
mosferă de caldă cordialitate, au luat 
parte persoanele oficiale care îl în

Toastul tovarășului 
Dragcslav Markovici 

președintele Prezidiului R. S. Serbia

Tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Tovarășă Elena Ceaușescu,
Tovarăși și tovarășe.
Permiteți-mi, mai înainte de toate, să-mi exprim marea 

satisfacție pentru faptul că. în numele Republicii Socia
liste Serbia, pot să vă salut aici. în mijlocul nostru, și 
să dau glas bucuriei că ați găsit timp, cu ocazia scurtei 
vizite, să veniți si în republica noastră.

Sper că dumneavoastră, tovarășe președinte, tovarășe 
si tovarăși, cu ocazia acestei vizite în Belgrad, ați avut 
prilejul să vedeți. Ia fel ca și în tot cursul șederii dum
neavoastră în tară, bucuria sinceră și satisfacția oame
nilor. a cetățenilor noștri pentru faptul că vizitați din 
nou Serbia, că vă găsiți la noi.

Această satisfacție si această bucurie reies din convin
gerea profundă, din cunoașterea faptelor că prietenia din
tre țările noastre, succesele lor în lupta pentru socialism 
și progres, eforturile pe care le depun pe plan interna
țional pentru pace și progres interesează nu numai re
giunile în pare trăim, ci corespund intereselor tuturor 
popoarelor și întregii omeniri.

Sîntem fericiți, tovarășe președinte, să putem constata 
împreună că relațiile dintre țările noastre se dezvoltă 
rapid, mereu ascendent. Cred că putem spune, fără falsă 
modestie, că relațiile dintre țările noastre socialiste sînt 
exemplu de relații între țări socialiste și de raporturi 
între țările lumii. Aceste relații au largi posibilități de 
dezvoltare.

Republica Socialistă Serbia, ca republică din vecinăta
tea dumneavoastră imediată, participă la colaborarea eco
nomică. tehnico-științifică și culturală într-o măsură foarte 
importantă în cadrul schimburilor româno-iugoslave ge
nerale. Porțile de Fier, folosirea Dunării acum și în 
viitor, începuturile însemnate de cooperare din domeniul 
industriei chimice, al mașinilor-unelte, căilor ferate, in
dustriei electrice reprezintă puncte de reper ale conlucrării 
noastre.

Am mărit simțitor colaborarea noastră si schimburile 
reciproce, am dezvoltat relațiile noastre. Insă, totodată, 
acest drum dă posibilitatea măririi viitoare a acestei co
laborări. i Sarcinile mari pe care le-am trasat în contrac
tele comune pînă în 1980 se pot realiza pe baza coope
rării în producție si a amplificării schimburilor econo
mice.

Permiteți-mi. tovarășe președinte, să sper că vizita 
dumneavoastră în tara noastră, convorbirile pe care le-ați 
avut cu tovarășul Tito. precum si convorbirile pe care 
le-au avut delegațiile, separat, cu ocazia vizitei dum
neavoastră. vor contribui mult la dezvoltarea acestei co
laborări. în interesul popoarelor și țărilor noastre, al 
socialismului în țările noastre, contribuind la lupta pen
tru pace si colaborare.

Permiteți-mi. tovarășe președinte, să ridic acest pahar 
în sănătatea dumneavoastră. în sănătatea tovarășei Elena 
Ceaușescu. în sănătatea tuturor tovarășilor români !

Pentru progresul României socialiste si prieteniei din- 
, tre țările noastre ! (Aplauze).

Toastul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

Stimate tovarășe președinte al Prezidiului Republicii So
cialiste Serbia,

Stimată tovarășă Markovici,
Stimați tovarăși și prieteni.
Aș dori să exprim satisfacția noastră pentru faptul că, 

fiind in vizită în R S.F. Iugoslavia, ne aflăm și în Republica 
Socialistă Serbia.

Doresc să vă adresăm, cu acest prilej, dumneavoastră șl 
tuturor locuitorilor Serbiei și Iugoslaviei prietene un salut 
călduros și cele mai bune urări.

Așa cum am menționat cu puțin timp înainte, la Adunarea 
orașului Belgrad, relațiile româno-iugoslave au cunoscut și 
cunosc un curs continuu ascendent. In acest cadru — fiind 
vecini nemijlociți cu Republica Socialistă Serbia — s-aa 
dezvoltat și cu ea relații directe. Hidrocentrala de pe Dună
re este un exemplu minunat al relațiilor româno-iugo
slave. care este. în același timp, și o colaborare nemijlocită 
între țările noastre. Vom începe — sper cit mai curînd — 
să construim a doua hidrocentrală pe Dunăre. De aseme
nea. vom realiza cu succes acordurile și înțelegerile cu 
privire la colaborarea în chimie, în construcții de mașini 
și în alte domenii. Putem. într-adevăr. spune că vizita 
pe care o facem în Iugoslavia, la invitația tovarășului 
Tito. convorbirile pe care le-am avut vor deschide noi căi 
de extindere a colaborării în toate domeniile de activitate. 
De altfel, se poate spune că relațiile româno-iugoslave sint 
un exemplu de felul în care poț și trebuie să conlucreze 
două țări vecine care construiesc societatea nouă, socialis
tă. La baza acestei colaborări stau principiile deplinei ega
lități. respectului mutual și ale unei colaborări reciproc 
avantajoase. Prin aceste relații noi servim, desigur, în 
primul rînd, interesele popoarelor român și iugoslave ; 
dar, totodată, servim și interesele mai generale ale cola
borării intre toate statele, ale păcii în lume.

Avem impresii deosebit de plăcute despre ceea ce am 
văzut cu acest prilej ; deși nu am vizitat alte obiective, 
însăsi trecerea prin orașul Belgrad ne-a produs o impre
sie deosebită. Aș dori să exprim, încă o dată, mulțumirile 
noastre pentru primirea deosebit de călduroasă de care 
ne-am bucurat în Belgrad. Vedem în aceasta o expresie 
a relațiilor strînse de colaborare dintre popoarele noastre, 
a dorinței de a extinde continuu relațiile dintre partidele 
și popoarele noastre.

Trebuie să menționez că în dezvoltarea colaborării tot 
mai bune dintre partidele noastre și popoarele noastre un 
rol important l-au avut întotdeauna întilnirile și convor
birile cu tovarășul Tito. înțelegerile la care am ajuns de 
fiecare dată — de a extinde relațiile în toate domeniile de 
activitate. De aceea, noi avem convingerea că și de aceas
tă dată înțelegerile la care am ajuns vor da un impuls 
și mai mare relațiilor dintre România și Iugoslavia și, in 
acest cadru, și relațiilor cu Serbia.

Desigur, noi colaborăm strîns în soluționarea multor pro
bleme internaționale, în asigurarea securității europene, a 
conlucrării în Balcani, a unei păci trainice în lume. Sin- 
tem hotărîți să acționăm, într-o colaborare tot mai strînsă, 
pentru soluționarea problemelor complexe ale lumii con
temporane.

Doresc să ridic acest pahar pentru o colaborare trainici 
între România și Iugoslavia și, în acest cadru, și cu Ser
bia !

In sănătatea tovarășului Tito !
Urăm popoarelor Iugoslaviei, deci și poporului sîrb, bu

năstare și fericire 1
In sănătatea dumneavoastră, tovarășe președinte, a to

varășei Markovici !
In sănătatea dumneavoastră, a tuturor, dragi prieteni 

și tovarăși ! (Aplauze puternice).

Primirea șefilor misiunilor diplomatice

Președintele Republicii Socia
liste România. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, a primit, vineri la 
amiază, la reședința de la Palatul 
Alb de pe Dedinie, pe șefii misiuni

rodnice ale vizitei, atmosfera plină 
de căldură și cordialitate în care s-a 
desfășurat, cei doi președinți au toas
tat pentru întărirea si dezvoltarea în 
continuare a prieteniei și colaborării 
dintre Reptiblica Socialistă România 
și Republica Socialistă Federativă 
Iugoslavia, dintre Partidul Comunist 
Român și Uniunea Comuniștilor din 
Iugoslavia, pentru fericirea si pros

soțesc pe șeful statului român în 
vizita în Iugoslavia.

Din partea, iugoslavă au participat 
Tihomir Vlașkalici. președintele C.C. 
al U.C. din Serbia. Jivan Vasilievici, 
președintele Adunării R.S. Serbia, 
Dușan Cikrebici. președintele Consi
liului Executiv al Adunării R.S. Ser

lor diplomatice acreditați in Repu
blica Socialistă Federativă Iugo
slavia. care au venit, împreună cu 
soțiile, pentru a prezenta omagiul 
lor șefului statului român.

Au fost prezenți ambasadori și în

peritatea poporului român și ale po
poarelor iugoslave, pentru pace și co
laborare între națiuni, în sănătatea 
tuturor celor prezenți.

Dineul, la care au luat parte per
soanele oficiale prezente la convor
birile româno-iugoslave la nivel înalt, 
s-a desfășurat într-o atmosferă to
vărășească, de caldă prietenie.

bia. precum și numeroși reprezen
tanți ai vieții politice și obștești.

Au fost prezenți ambasadorul 
României la Belgrad. Virgil Cazacu, 
și ambasadorul Iugoslaviei la Bucu
rești. Petar Dodik.

Președintele Prezidiului R.S. Ser
bia si președintele Nicolae Ceaușescu 
au rostit toasturi.

sărcinați cu afaceri din 70 de țări 
de pe toate continentele.

După ceremonia prezentării, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu. împreu
nă cu tovarășa Elena Ceaușescu, s-a 
întreținut cordial cu șefii misiunilor 
diplomatice.
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VIZITA UNAMSOUII NICOLAE CEAUSESCU IN R. S. F. IUGUSIAVIA
SESIUNEA SPECIALĂ A ADUNĂRII ORAȘULUI BELGRAD

Decernarea titlului de cetățean de onoare
tovarășului Nicolae Ceausescu

Festivitatea acordării titlului de cetățean de onoare al orașului Belgrad

Cuvîntarea tovarășului
Nicolae Ceaușescu

oficiale române 
pe șeful statului

de asemenea, Tiho- 
președintele C.C. al 
Branko Peșici, vice-

Vineri dimineața a avut loc sesiu
nea specială a Adunării orașului 
Belgrad, convocată cu prilejul decer
nării titlului de cetățean de onoare 
al orașului Belgrad, capitala R.S.F. 
Iugoslavia, to va r ă ș u 1 u i Nicolae 
Ceaușescu. La sesiune au fost pre
zente persoanele 
care-1 Însoțesc 
român.

Au participat, 
mir Vlașkalici, 
U.C. din Serbia,
președintele Adunării R.S.F. Iugosla
via. Iso Niegovan, vicepreședinte al- 
Adunării R. S. Serbia, Dușan Cikre- 
bici, președintele Consiliului Execu
tiv al Adunării R. S. Serbia. Dușan 
Gligorievici. președintele Comitetului 
orășenesc Belgrad al Uniunii Comu
niștilor. alte persoane oficiale.

La sediul municipalității, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu sînt întimpinați, cu deose
bită stimă și căldură, de Jivorad Ko- 
vacevici, președintele adunării oră
șenești.

Inalții oaspeți sint conduși spre 
unul din saloanele municipalității, 
unde membrii Consiliului Executiv 
le fac o primire cordială, apoi sînt 
invitați in sala de ședințe pe locurile 
de onoare. Apariția in sală a oaspe
ților este salutată de 
aplauze îndelungate.

Deschizînd ședința, 
adunării a dat citire
10 septembrie 1976 a Consiliului so
cial-politic al Adunării orașului Bel
grad, în care se spune :

„Exprimind sentimentele sincere 
ale cetățenilor Belgradului fată de

asistență cu

președintele 
Hotăririi din

tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al Partidului Comunist 
Român și președintele Republicii So
cialiste România, ilustru om de stat, 
si in semn de omagiu pentru 
contribuția sa adusă la cauza menți
nerii păcii în lume, a dezvoltării so
cialismului și a colaborării priete
nești pe multiple planuri între Repu
blica Socialistă Federativă Iugoslavia 
Si Republica Socialistă România, 
Adunarea orașului Belgrad, in ședin
ța Consiliului social-politic ce a avut 
loc în ziua de 10 septembrie 1976, în 
virtutea articolului 218 din Statutul 
orașului Belgrad și a articolului 2 
din Hotărîrea cu privire la insti
tuirea titlului de cetățean de 
onoare al Belgradului, capitala 
Republicii Socialiste Federative Iu
goslavia, a adoptat hotărîrea ca to
varășul Nicolae Ceaușescu. secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân și președintele Republicii Socia
liste România, să fie proclamat ce
tățean de onoare al Belgradului, ca
pitala Republicii Socialiste Federative 
Iugoslavia".

J. Kovaoevici a rostit apoi o cu- 
vîntare. în acest moment festiv, a 
spus vorbitorul, mă simt onorat că 
mi s-a oferit prilejul ca. în capitala 
noastră, să vă adresez dumneavoas
tră. tovarășei Elena Ceaușescu și 
colaboratorilor dumneavoastră, un 
salut și un călduros bun venit. Ce
tățenii orașului Belgrad, care au a- 
vut plăcerea să-și exprime stima 
față de dumneavoastră, proclamîn- 
du-vă cetățean de onoare al lor, 
folosesc acest prilej pentru a vă 
ruga să transmiteți poporului român

și cetățenilor orașului București 
caldele și prieteneștile lor sentimen
te și salutări.

Vă salutăm ca pe un oaspete drag, 
urindu-vă ca, în timpul scurtei dum
neavoastră șederi, să cunoașteți șl 
mai bine și mai îndeaproape orașul 
nostru. îndelungata lui istorie și spi
ritul său iubitor de libertate, să sim
țiți întreaga căldură a ospitalității 
noastre și sentimentele pe care cetă
țenii Belgradului le nutresc față de 
poporul României și față de dumnea
voastră personal.

Lupta pentru pace, libertate și in
dependență, țelurile comune în 
opera de construire a socialismului 
și relațiile de bună vecinătate ce 
servesc drept exemplu au consolidat 
prietenia dintre popoarele noastre, 
deschizînd noi orizonturi colaborării 
și înțelegerii mutuale. Obiectivele 
comune în opera de edificare a so
cietății noi, socialiste, mai umane, 
precum și preocupările manifestate 
de ambele, părți ca în aceste vremuri 
sumbre să se asigure pacea în lume 
au făcut ca prietenia noastră să 
devină și mai strânsă, iar popoarele 
țărilor noastre să fie și mai apropia
te unul de celălalt.

Adresîndu-se tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, vorbitorul a continuat : 
Ați devenit cetățean al orașului care 
în decursul îndelungatei și frămîn- 
tatei sale istorii a fost de nenumă
rate ori distrus, oraș ai cărui cetă
țeni au avut prea puțin timp să-și 
pună în aplicare, în condiții de pace, 
dorințele și planurile, oraș care în 
societatea noastră socialistă, bazată 
pe autoconduoere. se bucură de în-

florire și al cărui cetățeni își ln- 
tîmpină cu inima deschisă prietenii.

Cetățenii acestui oraș au fost pă
trunși întotdeauna de idealurile și 
viziunea de libertate pentru poporul 
lor și pentru toate popoarele, iar în 
prezent, cu privirile îndreptate spre 
viitor, știu că trebuie să urmeze ca
lea pe care au pornit, calea pe care 
îi conduce Uniunea Comuniștilor din 
Iugoslavia și tovarășul Tito. Noi sin
tem conștienti de faptul că în fata 
noastră avem multe greutăți, deoa
rece orașul crește repede, dar. de a- 
semenea. știm că cetățenii noștri, in
spirați de idealurile socialismului și 
de încrederea într-un viitor mal 
luminos, vor face ca orașul nostru să 
devină și mai 
dern.

După ce s-a 
relațiilor între
București și Belgrad — vorbitorul a 
spus : Cetățenii Belgradului aprecia
ză in persoana dumneavoastră, tova
rășe președinte, pe luptătorul pentru 
cauza menținerii păcii in lume, a 
socialismului, pe marele militant pen
tru prietenia 
România. )

Președintele 
înminat apoi 
Ceaușescu. în
documentul privind acordarea titlu
lui de cetățean de onoare al Belgra
dului.

Răspunzînd invitației ce i-a fost a- 
dresaită de președintele adunării, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a rostit 
o cuvîntare. urmărită cu deosebit 
interes și subliniată în repetate rân
duri de aplauze.

frumos. si mai mo-

referit la dezvoltarea 
cele două capitale —

dintre Iugoslavia si

adunării orășenești a 
tovarășului Nicolae 
aplauzele asistenței.

Tovarășe președinte al Adunării 
orașului Belgrad.

Dragi tovarăși și
Doresc în primul 

«ez dumneavoastră ... ___ ___
mediul dumneavoastră, tuturor lo
cuitorilor capitalei Iugoslaviei prie
tene, orașul Belgrad, un salut căl
duros și cele mai bune urări.

Doresc, de asemenea, să exprim 
cele mai calde mulțumiri dumnea
voastră și populației orașului Bel
grad. care ne-au făcut o primire 
călduroasă. în aceasta vedem o ex
presie a relațiilor tradiționale de prie
tenie dintre România și Iugoslavia.

Vă mulțumesc. tovarășe pre
ședinte al orașului Belgrad, dum
neavoastră și Adunării orașului Bel
grad, pentru hotărîrea de a mi se 
acorda titlul de cetățean de onoare 
al capitalei Iugoslaviei prietene. Văd 
in aceasta o expresie a relațiilor de 
prietenie dintre popoarele noastre, 
dintre capitalele țărilor noastre — 
București și Belgrad. Ca cetățean 
activ al capitalei tării mele si ca 
cetățean de onoare al Belgradului, 
vă pot asigura că voi face totul ca 
relațiile dintre capitalele țărilor 
noastre, dintre popoarele noastre să 
devină tot mai strinse. în interesul 
reciproc al păcii și colaborării in
ternaționale. (Aplauze puternice).

Intr-adevăr. între țările noastre 
există relații vechi, făurite în anii 
de luptă îndelungată împotriva do
minației străine, pentru independen
tă. pentru dezvoltarea liberă a po
poarelor noastre. încă în secolul al 
XIV-lea. armatele lui Mircea cel 
Bătrîn au participat, alături de sîrbi. 
la luptele de la Kosovo. în bătălia 
de pe Cîmpia Mierlei. împotriva ocu
panților otomani, iar, cu două secole 
mai tîrziu, mulți oșteni sîrbi au lup
tat în armatele lui Mihai Viteazul, 
care a fost primul domnitor român 
ce a realizat unirea României în 
granițele de astăzi. Desigur, sînt 
multe momente de luptă comună în 
istoria celor două popoare, avînd în 
vedere că multă vreme au fost sub do
minația străină și au trebuit să ducă 
lupte grele pentru a-și cuceri inde
pendența, dreptul la o viață liberă.

In epoca modernă, țările noastre au 
conlucrat strîns. partidele comuniste 
din țările noastre, după primul 
război mondial, au conlucrat activ în 
lupta pentru eliberarea socială și na
țională. Cunoaștem rolul important

prieteni, 
rînd să vă adre^ 
si. prin inter-

pe care l-a avut Belgradul in lupta 
împotriva ocupanților hitleristi. Și în 
perioada celui de-al doilea război 
mondial a existat o conlucrare strin- 
să. Mulți cetățeni români s-au aflat 
în rîndul luptătorilor din Iugoslavia, 
al partizanilor, in lupta împotriva 
dominației hitleriste. Am pus capăt 
cam în aceeași perioadă, in același 
an, dominației hitleriste, fascismului. 
Popoarele noastre și-au luat pentru 
totdeauna soarta în propriile mîini și 
au pășit pe calea dezvoltării econo- 
mico-sociale independente, a făuririi 
societății noi, socialiste.

Trebuie să remarc cu multă satis
facție că în anii construcției socialis
te, odată cu minunatele rezultate pe 
care le obțin atît România, cît și Iu
goslavia în edificarea noii orînduiri 
sociale, s-au dezvoltat relații tot mai 
strinse intre popoarele și între parti
dele noastre. Este adevărat că Bel
gradul. ca și Bucureștiul au jucat 
întotdeauna un rol important — și 
sînt convins că vor juca și în viitor 
— în dezvoltarea colaborării și prie
teniei dintre popoarele noastre, 
plauze puternice).

Am vizitat de mai multe ori 
moșul dumneavoastră oraș și de 
care dată am constatat, cu multă 
bucurie, marile transformări si rea
lizări obținute de dumneavoastră in 
dezvoltarea industriei, a vieții so
ciale, în ridicarea nivelului general 
de trai material și cultural. în ca
drul relațiilor tot mai largi dintre 
România și Iugoslavia, Belgradul și 
Bucureștiul au un rol activ în schim
burile economice, culturale si în alte 
domenii.

In cursul convorbirilor pe care 
le-am avut cu tovarășul Tito, cu cei
lalți tovarăși iugoslavi, am ajuns la 
concluzii comune de a intensifica co
laborarea noastră în toate domeniile 
de activitate.

Ne aflăm de trei zile în Iugoslavia. 
Am constatat în Slovenia —și, acum, 
în Belgrad — marile realizări obți
nute de popoarele Iugoslaviei prie
tene. Ca prieteni și tovarăși de 
muncă și de luptă pentru socialism 
și pentru pace, ne bucură toate aceste 
realizări și vă urez dumneavoastră, 
tuturor popoarelor Iugoslaviei, succe
se tot mai mari în înfăptuirea hotă- 
ririlor și Programului Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia. (Aplauze 
dehmgatc);

Știu că se găsesc în sală mulți

(A-
fru- 
fie-

in
to-

Decorarea tovarășei Elena Ceaușescu și a tovarășei lovanka Broz
Vineri seara, la Palatul Alb de pe 

Dedinie a avut loc ceremonia deco
rării tovarășei Elena Ceaușescu și a 
tovarășei lovanka Broz.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu’ a în
minat tovarășei lovanka Broz. in 
semn de respect. Ordinul „23 August" 
clasa I cu eșarfă.

Tovarășa lovanka Broz a mulțumit 
călduros pentru înalta distincție.

La rîndul său. tovarășul Iosip Broz 
Tito a înminat tovarășei Elena

Ceaușescu. ca semn al 
prieteniei dintre tătile 
dinul „Steaua Iugoslavă'

Primind Înalta distincție, tovarășa

respectului și 
noastre. Or- 
“ cu eșarfă.

Elena Ceaușescu a mulțumit căl
duros.

Tovarășele Elena Ceaușescu și To- 
vanka Broz au fost felicitate dfe per-

goanele oficiale care au însoțit 
cei doi șefi de stat la convorbirile 
din aceste zile și care au participat 
la ceremonia decorării.

pe

varăși care au vizitat România 
sper că, in viitor, avînd un cetățean 
de onoare în București, vor veni și 
mai multi. (Aplauze). De aceea, nu 
vă voi vorbi despre realizările obți
nute de poporul român sub condu
cerea partidului comunist în con
strucția socialistă. Voi menționa nu
mai faptul că și România a obținut 
succese șl realizează profunde trans
formări în întreaga structură socială. 
Producem astăzi. în industrie, de 30 
de ori mai mult decît înainte de cel 
de-al doilea război mondial. In cinci
nalul trecut, ritmul de dezvoltare a 
industriei a fost de circa 13 la sută. 
Pe baza hotărîrilor Congresului al 
Xl-lea acționăm pentru făurirea so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate. Dorim ca și în acest cincinal 
să realizăm un ritm de peste 11 la 
sută în dezvoltarea industriei. Vă pot 
informa că. pe primele opt luni, am 
realizat cu succes acest ritm de dez
voltare a industriei noastre.

Ceea ce a realizat România — ca 
și Iugoslavia, de altfel — de
monstrează forța creatoare a comu
niștilor, a clasei muncitoare, a ță
rănimii. a intelectualității, a popoare
lor care acționează unite, hotărîta 
să-și făurească o viață nouă, așa 
cum o doresc ele.

Vă pot asigura, dragi tovarăși șl 
prieteni, că poporul român este ferm 
hotărit de a înfăpțui neabătut poli
tica partidului său comunist, de a a- 
sigura ridicarea întregii dezvoltări a 
tării, de a face totul ca relațiile de 
prietenie și colaborare dintre Româ
nia și Iugoslavia să înflorească con
tinuu. (Aplauze puternice și îndelun
gate).

Fără îndoială că țările noastre tre
buie să tină seama și de situația in
ternațională. să se preocupe de so
luționarea problemelor construcției 
socialiste în țările lor. să ia parte 
activă la viata internațională, la de
mocratizarea relațiilor dintre state, 
la așezarea acestora pe principiile 
deplinei egalități in drepturi, a res
pectului independentei și suverani
tății naționale, neamestecului în tre
burile interne, a renunțării la forță 
si la amenințarea cu forța, respec
tarea dreptului fiecărui popor de • 
fi stăpîn pe destinele sale. (Aplauzș 
puternice).

Desigur că în convorbirile pe carș 
le-am avut cu tovarășul Tito pro
blemele internaționale au ocupat un 
Ioc important. Vă 
ajuns la concluzii 
turor problemelor 
ta comună de a 
rarea și pe plan __________
plauze puternice). Avînd în vedere 
că. in după-amiaza acestei zile, vor 
fi semnate o serie de documente co
mune privind atit colaborarea bilate
rală. cît și problemele internaționa
le. nu doresc să anticipez. Țin însă 
să subliniez încă o dată că sintem 
foarte mulțumiți de rezultatele vizi
tei. de înțelegerile la care am ajuns, 
care deschid minunate perspective d« 
colaborare intre partidele și popoarele 
ijoastre. (Aplauze îndelungate).

Ca cetățean de onoare al Belgra
dului. aș dori să urez încă o dată 
comuniștilor din Belgrad. Adunării 
orașului Belgrad, tuturor locuitorilor 
succese tot mai ___  ... _______ _
obiectivelor lor de dezvoltare eco
nomică. socială, științifică și cultu
rală, de ridicare a bunăstării lor. da 
înflorire a capitalei Iugoslaviei prie
tene. (Aplauze puternice).

Fie ca relațiile de prietenie dintre 
cele două capitale ale țărilor noas
tre., dintre România și Iugoslavia să 
devină tot mai trainice și să se dez
volte continuu 1 (Aplauze).

Trăiască colaborarea tot mai strîn- 
să între Partidul Comunist Român și 
Uniunea Comuniștilor din Iugoslavia, 
care au un rol hotăritor ătit în dez
voltarea fiecărei țări, cît și în întă
rirea prieteniei și colaborării dintre 
cele două țări și popoarele lor I 
(Aplauze puternice).

_;Vă doresc din toată inima multă 
sănătate și multă fericire, dragi to
varăși și prieteni ! (Aplauze înde- 

puternice).
★

cuvîntarea tovarășului

pot informa că am 
comune asupra tu- 
discutate, la dorin- 
intensifica colabo- 
internațional. (A-

mari în realizarea

lungate.

După cuvîntarea
Nicolae Ceaușescu. sesiunea festivă 
a . adunării orășenești a fost decla
rată închisă.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu șl 
tovarașa Elena Ceaușescu au semnat 
apoi in „Cartea de onoare" a muni
cipalității. adresind populației Bel
gradului o caldă urare : „Cu prile
jul vizitării orașului Belgrad, adre
săm tuturor locuitorilor frumoasei 
capitale a Iugoslaviei socialiste prie
tene un călduros salut și cele mal 
bune urări de bunăstare, sănătate și 
fericire".
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Virtuților educative ale istoriei 
un rol mai pregnant in procesul de

Analiza exigentă, în spirit critic 
Si autocritic, a activității politico- 
ideologice desfășurate in rindurile ti
neretului studios, ale maselor largi 
ale celor ce muncesc, preocuparea 
de a contura cit mai concret moda
litățile de aplicare a orientărilor sta
bilite de Congresul educației politi
ce și al culturii socialiste, preocupa
re exprimată în numărul mare de 
propuneri constructive — acestea au 
fost trăsăturile ce au caracterizat 
consfătuirea organizată de Comitetul 
municipal de partid București.

Din problematica vastă ce a fost 
abordată în dezbaterile în plen și pe 
secțiuni, reflectînd bogăția vieții 
ideologice într-un centru cu atît da 
numeroase și importante instituții de 
invătămînt și cultură cum este Capi
tala. reținem, în aceste rînduri, a- 
tentia ce a fost acordată studiului 
istoriei, ca disciplină cu înalte vir
tuți educative.

Numeroși participant!, pornind de 
la ideile enunțate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în expunerea sa 
la Congresul educației politice și al 
culturii socialiste, au subliniat că este 
necesar să se asigure creșterea pon
derii predării istoriei în învățămîn- 
tul de toate gradele, și în mod deo
sebit a istoriei patriei. Eșalonarea 
predării istoriei României pe mai 
multi ani consecutivi — în clasa a 
VIII-a și în prima treaptă a liceu-, 
lui. introducerea unui curs de pro
bleme fundamentale ale istoriei pa
triei și Partidului Comunist Român 
în anul I al institutelor de învătă- 
mint superior — au arătat vorbito
rii — ar asigura o mai temeinică 
cunoaștere de către întregul tineret 
a luptei eroice desfășurate de-a lun
gul secolelor de poporul nostru pen

tru eliberarea socială și națională, a 
istoriei anilor revoluției și construc
ției socialiste, atît de bogati în în
făptuiri. ar aduce o însemnată con
tribuție la educarea lui în spiritul 
dragostei fată de patrie, partid și 
popor.

In cadrul dezbaterilor au fost cri
ticate unele neajunsuri în conținu
tul predării istoriei, precum tendin
ța manifestată în unele manuale șco
lare si cursuri universitare de a stă
rui în mod excesiv asupra faptelor 
și datelor în detrimentul concluziilor

politico-ideologic de partid. în scopul 
creșterii rolului său în cunoașterea 
aprofundată de către oamenii mun
cii a politicii și ideologiei partidu
lui. Mai multi participant! au apre
ciat ca deosebit de oportun ca in 
cadrul fiecărei adunări generale de 
partid, precum și în cadrul ședințe
lor sindicale să se prezinte informări 
asupra actualității politice interne și 
Internaționale. în acest fel putîndu- 
se asigura un caracter sistematic șl 
în același timp larg cuprinzător a- 
cestei activități.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI
ce trebuie trase din evenimentele 
istorice, menținerea unor aprecieri 
perimate, infirmate de rezultatele 
cercetării științifice, insuficienta com
bativitate față de unele încercări de 
denaturare a istoriei poporului nos
tru. S-a subliniat necesitatea crește
rii răspunderii cercetătorilor și cadre
lor didactice pentru elaborarea Tra
tatului de istorie a României, a u- 
nor noi manuale și cursuri, au fost 
făcute propuneri menite să ducă la 
îmbunătățirea substanțială a sistemu
lui de perfecționare politico-ldeolo- 
glcă și profesională a cadrelor di
dactice și cercetătorilor din dome
niul istoriei, la lărgirea bazei de do
cumentare a acestora, la creșterea 
răspunderii catedrelor și consiliilor 
științifice pentru activitatea didacti
că și de cercetare științifică.

Consemnăm, de asemenea, atenția 
de care s-au bucurat în cadrul con
sfătuirii problemele privind organi
zarea și conținutul învățămintulul

Numeroși vorbitori au subliniat în
semnătatea pe care o are în pro
cesul educativ conduita celor care 
îndeplinesc această nobilă sarcină, 
ei avînd datoria să constituie din 
toate punctele de vedere un exem
plu, să dea dovadă de o înaltă ți
nută morală, in viața obștească șl 
personală. In acest context au fost 
aspru condamnate abaterile de la 
normele legale, ale eticii și echită
ții socialiste săvîrșite In trecut de 
unele cadre didactice de la Facul
tatea de drept și Facultatea de finan- 
țe-contabilitate de la Academia de 
ștudii economice, sublinlindu-se ne
cesitatea sporirii eforturilor organiza
țiilor de partid pentru înrădăcinarea 
în viata fiecărui colectiv a unui cli
mat de înaltă principialitate și exi
gentă comunistă.

Consfătuirea a desemnat delegații 
la Consfătuirea pe țară a cadrelor 
din domeniul științelor sociale și al 
învătămîntului de partid și U.T.C.

patriei 
invățămînt

In încheierea lucrărilor, parti- 
cipantii au adresat o telegramă 
C.C. al P.C.R., tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, în care se spune, în
tre altele :

..Pe deplin conștienți de sarcinile 
ce ne revin în înfăptuirea hotărîri- 
lor Congresului al XI-lea al parti
dului. a prețioaselor indicații date 
de dumneavoastră în excepționala 
expunere prezentată la Congresul e- 
ducatiei politice și al culturii socia
liste. in cadrul consfătuirii noastre 
am analizat temeinic problemele per
fecționării învătămîntului politico- 
ideologic. ale predării și cercetării 
în domeniul științelor sociale, ho- 
tărîți să acționăm cu fermitate pen
tru sporirea contribuției acestora la 
formarea concepției materlalist-dia- 
lectice si istorice despre lume și via
tă a tineretului, la însușirea de că
tre elevi și studenți, de către toți 
oamenii muncii a ideologiei și po
liticii interne și externe a partidu
lui și statului nostru, la cultivarea 
în rindurile lor a principiilor de 
muncă si de viață comuniste.

Străduindu-ne neîncetat să fim la 
înălțimea minunatelor condiții de 
care dispunem și a marilor răspun
deri care ne revin, vă asigurăm, mult 
stimate tovarășe secretar general, că 
nu vom precupeți nici un efort, mun
cind cu hotărîre șl pasiune pentru 
a ne împlini așa cum se cuvine mi
siunea de a pune cunoștințele, ex
periența și capacitatea noastră în 
slujba pregătirii temeinice pentru 
muncă și viață a tineretului patriei, 
a ridicării nivelului de conștiință și 
cunoaștere al maselor".

Ada GREGORIAN 
Dumitru TIRCOB

ASTĂZI LA ATENEUL ROMÂN

Concertul inaugural 
al Festivalului Internațional 

„George Enescu“

Pentru stimularea gindirii politice vii 
a tineretului

între numeroasele probleme care 
au fost dezbătute în consfătuirea 
organizată de Comitetul județean de 
partid Iași, ce a reunit aproape 1 100 
de participanți, la loc de frunte s-au 
înscris cele privind perfecționarea 
predării științelor sociale în lnvăță- 
mîntul de stat, corespunzător hotă- 
rîrilor Congresului al XI-lea al 
partidului, indicațiilor și sarcini
lor trasate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la Congresul educației 
politice și al culturii socialiste. Sub
liniind progresele înregistrate in 
acest domeniu în ultimii ani în ca
drul învătămîntului gimnazial, liceal 
și superior din județ — îmbunătă
țirea programelor analitice, a ma
nualelor și cursurilor universitare, 
ridicarea nivelului teoretic al lec
țiilor, pe baza ideilor directoare din 
documentele de partid, legarea mal 
strinsă a conținutului acestor disci
pline de cerințele practice ale evo
luției societății noastre, concentrarea 
eforturilor de cercetare științifică 
asupra unor probleme prioritare ale 
dezvoltării economice și sociale a 
județului și țării — vorbitorii au 
insistat asupra unor neîmpliniri și 
neajunsuri care mai dăinuie.

Astfel, referitor la învăț ămîntufl 
gimnazial șl liceal, s-a arătat că. pe 
alocuri, mai persistă manifestări de

formalism, că predarea unor noțiuni 
de filozofie, economie politică sau 
socialism științific se face în mod 
simplist, unilateral, fără a se face 
apel la cunoștințele dobindite de 
elevi la celelalte discipline, la reali
tățile vieții noastre social-economice, 
ceea ce duce la însușirea mecanică a 
unor definiții. Tocmai din această

dării științelor sociale In fawăță- 
minitul superior, în cadrul consfă
tuirii s-a subliniat necesitatea des
fășurării unui efort mai susținut 
pentru evidențierea plenară, in ca
drul prelegerilor și seminariilor, a 
contribuției partidului nostru la îm
bogățirea tezaurului învățăturii 
marxist-leniniste, incorporarea ce

JUDEȚUL IAȘI
cauză, în unele școli și licee din județ, 
lecțiile de științe sociale mai au une
ori un caracter schematic, arid, nu-șl 
aduc contribuția scontată la forma
rea gindirii politice a elevilor, la 
dezvoltarea capacității lor de a în
țelege fenomenele vieții sociale. în 
acest context, au fost formulate nu
meroase propuneri vlzind o gamă 
largă de aspecte : de la îmbunătă
țirea conținutului manualelor, revi
zuirea programelor analitice și pină 
la elaborarea unor metodici adec
vate de predare pentru fiecare ra
mură a științelor sociale sau stabi
lirea unui sistem de informare sis
tematică a cadrelor didactice din 
școli și licee asupra principalelor 
aspecte ale vieții politice și econo
mice.

Cit privește perfecționarea pre

lor mal noi cuceriri ale științei con
temporane, creșterea forței de argu
mentare științifică și ridicarea gra
dului de combativitate partinică, in
tegrarea învătămîntului cu cerce
tarea și producția. S-a arătat, de ase
menea. că se impune să se renunțe 
la maniera așa-zis .academică", dis
tantă, de predare, în favoarea ace
lor metode care favorizează dialogul 
și discuțiile directe, asigură partici
parea activă a studenților la proce
sul de învățămînt, le stimulează 
interesul pentru aprofundarea cu
noștințelor transmise și aplicarea 
lor în practică.

în încheierea consfătuirii, partici- 
panții au desemnat delegații care îl 
vor reprezenta la Consfătuirea pe 
tară a cadrelor din domeniul știin
țelor sociale și învătămîntului po
litico-ideologic.

într-o atmosferă de puternic entu
ziasm, cei prezenți au adresat o te
legramă C.C. al P.C.R., tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, în cari: se 
spune, printre altelor „Consfătuirea 
activului care lucrează pe tărimul 
științelor sociale și al învățămîntu- 
lui politico-ideologic din județul 
Iași a dezbătut într-o atmosferă de 
lucru, în spiritul exigențelor comu
niste, modul in care se aplică în 
viață hotărîrile Congresului al 
XI-lea al partidului în aceste do
menii, stabilind sarcinile și răspun
derile cadrelor didactice, ale lecto
rilor și propagandiștilor în aplicarea 
indicațiilor date de dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, la Congresul educației 
politice și al culturii socialiste.

Participanții apreciază că măsurile 
privind îmbunătățirea structurii pre
dării științelor sociale și a programei 
analitice a acestor discipline, per
fectionarea organizării și a tematicii 
învătămîntului politico-ideologic, re
organizarea cabinetelor de partid 
răspund cerințelor actualei etape, 
sarcinilor stabilite de Congresul al 
XI-lea. Profunzimea cu care au 
fost dezbătute aceste măsuri, pro
punerile făcute reflectă răspunderea 
și angajarea cu care organizațiile de 
partid, lectorii și propagandiștii, ca
drele didactice sint hotărîte să parti
cipe la transpunerea în viată a poli
ticii clarvăzătoare a partidului 
nostru".

Ioan ERHAN

Astăzi, al VII-lea 
Festival internațional 
„George Enescu", 1976, 
va da glas cu primele 
sale acorduri „eroi
cei" enesciene sub cu
pola bătrînului edifi
ciu al muzicii. Ate
neul Român, care păs
trează scumpă amin
tirea maestrului ur- 
cînd podiumul de con
cert sau sunetele vio
rii sale. Și, poate nu 
întimplător, în con
certul inaugural, o 
vioară va prinde via
tă sub arcușul celui 
care odinioară se nu
măra printre elevii 
săi, artistul poporului 
Ion Voicu.

Unitar și bogat, pro
gramul Festivalului va 
prilejui și de această 
dată bucuria întîlnirii 
sau reîntîlnirii cu 
prestigioși interpreți 
de peste hotare, care, 
alături de muzicieni 
și colective orchestra
le de frunte românești 
(simfonice și came
rale), vor contribui 
prin arta lor la stră
lucirea acestui mo
ment artistic. Sviatos
lav Richter va oferi 
celor care-1 ascultă 
pentru prima oară, 
ca și celor multi 
care-1 vor reîntilni 
după o absentă de 
aproape 13 ani. in
terpretarea sonatelor 
de Beethoven, a „Car
navalului din Viena" 
de Schumann, a ro
manticelor pagini din 
literatura pianistică a 
lui Chopin. Pentru 
prima dată in Festiva
lul „George Enescu", 
orga va fi repusă în 
drepturile sale solisti
ce prin măiestria or- 
ganistului francez 
Pierre Cochereau. 
Fără îndoială, atenția 
publicului va fi atra
să de prezenta în 
recital a celebrei so
prane spaniole Victo
ria de Los Angeles 
— acompaniată de ti- 
nărul pianist englez 
Graham Johnson, pre
cum și de reîntîlnirea 
cu marea interpretă a 
liedului, soprana Elisa
beth Schwartzkopf. In 
încheiere, doi vio
loniști vor aminti din 
nou de -instrumentul 
atît de iubit de ma
rele Enescu : Christi
an Ferras, care i-a 
fost și elev, și tînă- 
ra violonistă japoneză

Yuuko Shiokawa, care 
va cînta pe un Stradi
varius din 1715, cunos
cut în lume sub nu
mele de „Emperor".

Dar dacă marile 
personalități stîrnesc 
interesul prin prezen
ța lor singulară, la fel 
de promițătoare se a- 
nunță participarea u- 
nor colective simfoni
ce și camerale de pes- 
ite hotare. Orchestra 
simfonică din Buda
pesta a Radiotelevizi
unii ungare — colectiv 
artistic de frunte din

țara vecină și priete
nă — va concerta sub 
bagheta dirijorului ei 
permanent Gyorgy Le- 
hei. personalitate mar
cantă a vieții muzica
le din R.P. Ungară, a- 
vind-o ca solistă pe 
tînăra violonistă Ma
ria Balint. Muzica de 
cameră, bogat repre
zentată, programează 
printre oaspeți presti
gioasa Orchestră de 
cameră din Moscova, 
care ne va oferi inte
gral celebra „Arta fu
gii" de J. S. Bach ; 
corala „Madrigaliștii 
din Belgrad". sub 
conducerea dirijoru
lui Dus-an Miladinovic, 
va interpreta un ine
dit program din crea
ția compozitorilor iu
goslavi. Un interesant 
cvartet vocal-instru- 
mental se anunță a fi 
„Studio der friihen 
Musik" (Studioul de 
muzică veche) din R.F. 
Germania.

Tabloul marii săr
bători a muzicii n-ar 
fi complet dacă n-am 
menționa și prezența 
unor valoroase colec
tive camerale româ
nești, care prin presti
giul pe care și l-au 
ciștigat în țară și pes

te hotare dau o ima
gine vie a artei noas
tre interpretative : co
rul „Madrigal", for
mație condusă cu re
numita măiestrie de 
Marin Constantin, or
chestra „Camerata" a 
Conservatorului „C. 
Porumbescu" dirijată 
de Paul Staicu. forma
ția clujeană „Ars 
Nova" condusă de 
compozitorul Cornel 
Țăranu, formația de 
muzică veche „Ars 
Rediviva" a Radiote- 
leviziunii Române con
dusă de Ludovic Bacs, 
orchestra de cameră a 
Filarmonicii din Tg. 
Mureș și cvartetul ,.A- 
cademica" al Conser
vatorului bucureștean. 
ca și unele formații 
afirmate mai recent. 
Pentru prima oară. în 
festival va concerta 
Corul de copii al Ra- 
dioteleviziunii Româ
ne, acest admirabil 
ansamblu vocal pre
gătit de Ion Vanica și 
Elena Vicică.

La Oipera Română 
afișul ne anunță spec
tacolul „Bălcescu" de 
C. Trăilescu. avîndu-1 
pe Dan Iordăchescu in 
roiul titular ; un spec
tacol „Tosca" cu con
cursul sopranei Grace 
Bumbry din S.U.A., 
a tenorului Francisco 
Ortiz din Spania, a 
baritonului Nicolae 
Heriea ; reluarea ope
rei „Hamlet" de Pas
cal Bentoiu cu Florin 
Diaconescu în rolul ti
tular ; un spectacol 
„Rigoletto", avîndu-i 
ca protagoniști pe so
prana Ludmila Bojko 
și tenorul Anatoli 
Solovianenko din 
U.R.S.S., precum și 
Vasile Martinoiu ; o 
seară- de balet cu 
„Lacul lebedelor" în 
care vor evolua ba
lerinii sovietici Mar
garita Drozdova și 
Vadim Tadeev, alături 
de Petre Ciortea și Ion 
Tugearu. In fine, ca
podopera enesciană — 
„Oedlp" avîndu-1 pe 
David Ohanesian în 
rolul titular.

Privind programul 
Festivalului „George 
Enescu" care începe 
azi putem afirma cu 
deplină îndreptățire că 
încep de fapt ziile de 
sărbătoare a muzicii 1
Vasile MEREUȚA

c inema
• Pinocchio: PALATUL SPOR
TURILOR ȘI CULTURII — 18.

Flnist, șoim viteaz: CENTRAL
— 9,15; 11.30; 13,45; 16; 18,15; 30.
• Cantemir: TIMPURI NOI — l; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Aeroport ’75: SCALA — 8,45;
11; 13,30; 16; 18,30; 21, BUCU
REȘTI — 8,45; 11; 13,30; 16; 18,15; 
20,30, FAVORIT — 8,15; 11,30; 13,45; 
16; 18,15; 20,30.
O' Pisicile aristocrate: DOINA — 
9,30; 11,15; 13; 14,45; 16,30; 18,15; 20.
• Plntea: CASA FILMULUI — 
10; 12,30; 15; 17,30; 20, EXCELSIOR
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, 
VOLGA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15, AURORA — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15, la grădină — 19,15, 
TOMIS — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30, la grădină — 19,30.
• Diamante pe roți: LUCEAFĂ
RUL — 9; 11,15; 13.30; 16; 18,15; 
20,30, FESTIVAL — 9; 11; 13; 15; 
17; 19; 21, la grădină — 20.
.. Petrecere Ia vilă: VICTORIA -— 
9,30; 11,30; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Nebună <le legat: EFORIE —
8,30; 11,45; 14; 16; 18,15; 20.30, CA
PITOL — 9,15; 11,30; 13,45; 16;
18,15; 20,30, la grădină — 19,30.
f CInd vine septembrie: PATRIA
— 15,45; 18; 20,15.
• Ulzana, căpetenia apașilor: LU
MINA — 9; 11,<5; 13,30; 15,45; 18; 
20.
• Dincolo de pod: DACIA — l; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Familia Dulsky : BUCEGI — 18; 
18, la grădină — 20.
• Cel IS de la Barletta: FERO
VIAR — 8.30; 11; 13,30; 16; 18,30; 
20,45, GLORIA — 8,45; 11,15: 13,30; 
15,45; 18,15; 20,45, GRADINA TI
TAN — 19,45, MODERN — 8,45; 
11; 13,30; 15,45; 18,15; 20,45, la gră
dină — 19,30.
.. Moulin Rouge: GRĂDINA PARC 
HOTEL — 19,30.
• „Stejar" — extremă urgență: 
VIITORUL — 15,30; 18; 20,15.
• Comisarul Pledone la Hong- 
Kong: GRIVITA — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15, DRUMUL SĂRII — 
15,30: 18; 20.15.
.■ Mere roșii; UNIREA — 16; 18, 
la grădină — 20
• Romanță pentru o coroană t 
LIRA — 15,30; 18; 20,15, la gră
dină — 20,15.

• Ce se tntlmplă cu tine: FLA
MURA — 9.
.. Luptătorul din New Orleans: 
FLAMURA — 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15, BUZEȘTI — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30, la grădină — 19,30.
• Instanța amină pronunțarea: 
FERENTARI — 15,30: 18; 20,15.
• O zi de neuitat: PACEA — 16; 
18; 20.
.. Micul Indian: MELODIA — 9î 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Păcală: GIULEȘTI — 18; 18.
• Melodiile cartierului: FLO- 
REASCA — 15,30; 18; 20,15.
.. Cursa: COTROCENI — 10; 1»; 
14; 16; 18; 20.
• Poveste neterminată: CRIN- 
GAȘI — 17.
• Filiera H: MIORIȚA — 9: 11,18:
13,30; 15.45; 18; 20,15, GRĂDINA
LUCEAFĂRUL - 19,30.
.. Apașii: POPULAR — 18; 18; 20.
• Kit in Alaska: MUNCA — 18; 
18; 20.
W Texas, dincolo de rlu: MOȘILOR
— 9; 11,18; 13,30; 15,48; 18; 20,18, la 
grădină — 19,30.
• Tom și Jerry: COSMOS — 13,30.
• S-a liitimplat In anii 20: COS
MOS — 18; 20,15.

Elixirul tinereții: FLACĂRA — 
16; 18; 20.
• Ultimele lor cuvinte: VITAN — 
16; 18, la grădină — 10,30.
• Casa de Ia miezul nopții: ARTA
— 15,30; 17,45; 20, la grădină 19.30.

Zorro: PROGRESUL — 18; 19.
• Zile flerblnflt RAHOVA — 18; 
18; 20.

A APĂRUT
„REVISTA ECONOMICĂ'*

Nr. 36 din 10 IX 1976
Din sumarul revistei reținem, la ru

brica Economie națională, articolele: 
„Plan, angajamente: Calitate și eco
nomii" de Bogdan Pădure ; „Coordo
natele producției legumicole in cin
cinalul 1976—1980“ de prof. dr. Ion 
Ceaușescu, drd. Ion Rădulescu, drd. 
$erban Popa; „Sezon de vîrf in 
aprovizionarea cu legume-fructe" de 
Ion Manea; „Structuri moderne — 
eficiență sporită în exportul româ
nesc" de Napoleon Ene; „Repere ale 
experienței României în valorifica
rea resurselor naturale în concor
danță cu cerințele creșterii econo
mice" (I) de prof. univ. dr. Nicolae 
Belii.

Revista publică, de asemenea, 
cu un bogat conținut, obișnuitele 
sale rubrici : Conducere-organizare, 
Teorii-idei și Economie mondială.

tv

Septembrie — pe litoral și la munte
întreprinderea de turism, hote

luri și restaurante București orga
nizează în luna septembrie, pentru 
cei interesați, un variat program de 
excursii și drumeții pe litoral și la 
munte. în fiecare duminică conti
nuă excursiile de o zi pe litoral. 
Plecarea cu trenul din Gara de 
Nord la ora 0,25. Cu autocarul, 
pentru o zi și jumătate, se pleacă 
spre Mamaia, din Piața Unirii-hale 
în fiecare simbătă, la ora 12. Din 
același loc, dar vinerea, la ora 6,30 
și joia la ora 13, se pleacă pentru 
trei zile spre toate stațiunile lito
ralului. Cu autocarele, numai pen
tru o zi, se poate pleca spre lito
ral și din cartierele Drumul Tabe
rei, Berceni și Balta Albă, în fie
care duminică la ora 6,30. Pentru

toate excursiile, biletele pot fi 
procurate de la Filiala de turism 
din bd. N. Bălcescu nr. 35 A.

Se organizează excursii cu trenul 
și pe Valea Prahovei. O plăcută zi 
de odihnă puteti petrece in stațiu
nile Sinaia, Bușteni, Azuga sau 
Predeal. Pe traseele : București — 
Pitești (pe autostradă) — Rm. Vîl- 
cea — Călimănești — Căciulata — 
Cozia ; București — Otopeni — Pu- 
cheni — Ploiești — Comarnic — 
Posada — Sinaia — Poiana Țapu
lui — Azuga — Predeal — Brașov 
— Poiana Brașov ; București — 
Chitila — Titu — Găești — Topo- 
loveni — Golești — Pitești — 
Curtea de Argeș — Hidrocentrala 
Vidraru ; București -*- Pitești (pe

autostradă) — Stîlpeni — Mihăești
— Cimpulung — Dragoslavele — 
Rucăr — Podul Dîmboviței — Fun
data — Bran — Rîșnov — Cristian
— Brașov și București — Ploiești
— Scăieni — Mînăstirea Zamfira
— Văleni de Munte — Mîneciu — 
Cheia — Săcele — Brașov — Pre
deal — Sinaia — Ploiești, puteți să 
călătoriți și cu autocarele în fie
care duminică. Plecarea din Piața 
Unirii-hale, la ora 6,30.

De asemenea, vă informăm că 
pentru toate stațiunile de odihnă 
s-au pus in vînzare locurile din 
trimestrul IV a.c. Relații, bilete și 
Indicații terapeutice pot fi obți
nute de la filialele I.T.H.R. Bucu
rești din bd. Republicii nr. 4 și 68 
și bd. N. Bălcescu 35 A.

teatre
• Teatrul Ciulești (la Teatrul da 
vară Herăstrău): Cu oltencele 
nu-1 de glumit — 19,30.

Teatrul satlrlc-muzlcal „C. Tă- 
nase“ (grădina Boema): E ne
maipomenit — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rftpsodia 
română": Frumoasă ești, mlndr* 
țară — 19,30.
• Teatrul evreiesc de stat: Hai 
noroc și... eeillg șor! — 19.30.
•< Circul București (tn cartierul 
Titan): Spectacol susținut de
circul Wegliams (Italia) — 18;
19.30.
• Teatrul „Țăndărică" (la Școa
la generală nr. 174, cartierul Mi
litari): Punguța cu dot bant —
18.30.

Programul 1

18,00 O viață pentru O Idee; Gh. Băn- 
ciulescu.

10.30 Film artistic: „Amintiri" — pro
ducție a Televiziunii bulgare.

12,00 Din nou despre preferințele dv. 
muzicale.

12,40 Blrult-au glndul. Istoria — o per
manență a culturii românești.

13.10 Drumuri pe cinci continente.
14,00 Fotbal: 'Sportul studențesc — U- 

nlversitatea Craiova.
15.50 Telex.
15.55 Medic de țară — reportaj TV.
16.10 Desene animate.
16,25 Caleidoscop cultural-artistic.
17,00 Vîrstele peliculei.
17.50 Club T.
18,45 Aurul ogoarelor. Emisiune llterar- 

muzicală.
19,05 Eroi Îndrăgiți de copii: HeldL
19.30 Telejurnal.
20,00 Festivalul Internațional „George 

Enescu" — ediția a VH-a. Con
cert Inaugural (partea I).

81.30 Film serial : Dosarele Rockford.
22,20 24 de ore.
33.30 Intllnlre cu... muzica ușoară româ

nească.
83,00 închiderea programului

Vedere din Predeal Foto : S. Cristian

[faptul
'DIVERS
I Ca la tavă ••• 
| pe tavă

Lui Dominic Ambruș, cu do
miciliul provizoriu în orașul Nă- 
dlac, județul Arad, i-a venit 
într-o zi poftă să guste niște 
purcei făcuți la tavă. S-a stre
curat, ca o vulpe, în fer
ma zootehnică a cooperativei 
agricole de producție „Victoria" 
din localitate. Cum a intrat, a 
și înșfăcat doi purcei grăsulii. Și 
fuga cu ei ! Cînd au... priceput 
ce anume ii așteaptă, purceii au 
Început insă să guițe după aju
tor. Hărmălaia a ajuns pînă la 
urechile plutonierului de miliție 
Ion Constantin, care l-a luat pe 
D. A ca de pe... tavă.

Se juca

din

cu plinea
Supărat foc pe cetățenii 

cătunul Valea Sasului, comuna
Botiza (Maramureș), pentru că 
aceștia ar fi dat in vileag prin 
sesizări, modul necivilizat in 
care șoferii de la cooperativa de 
consum zonală din Dragomirești 
transportau plinea pe acest tra
seu, Gheorghe Neț, avind in 
mini și pita (este gestionar la 
pline) și cuțitul (este conducă
tor auto și transportă plinea) 
și-a făcut, deunăzi, un fel de 
amuzament: a intrat in sat și a 
zis : „Pline". Cind oamenii au 
venit să cumpere, el a pornit 
mașina. După ce s-a depărtat, 
iar a oprit, zicind din nou 
„pline". Și oamenii iar au venit, 
iar el iar a plecat (fără să se 
mai întoarcă). Pe unii dintre ce
tățeni glumele acestea cu plinea 
i-au indignat. Ba, unii sint si
guri că Gh. N. se joacă cu 
proprla-i piine.„

„Manie" și 
tratament

Elena Baciu, născută In 
lui, a fugit de la părinți.

t

Vas- 
__ ______ . .. vaga
bonded prin alte orașe. A co
mis mai multe infracțiuni da 
furt, fals de identitate, înșelă
ciuni etc. Prinsă de miliție și 
trimisă în fața instanței de ju
decată, a fost condamnată la 
închisoare. După ce a fost pusă 
In libertate, în loc să se apuce 
de muncă cinstită, a continuat 
să ducă o viată dezordonată și 
a comis o altă sumedenie de 
acte antisociale. Prinsă din nou 
asupra faptului, într-un maga
zin din Iași, cînd fura bani din- 
tr-o poșetă, a fost dată din nou 
pe mina miliției. La anchetă, ar 
fi spus că ea e o... cleptomană 
care-și aduce aminte (1) de tot 
ce-a mai furat: „Mai am asu
pra mea un alt portmoneu, un 
buletin de identitate, un per
mis de conducere auto, un cer
tificat de Înmatriculare a 
mașini și diverse chitanțe, 
de 9 ori am sustras 
din poșetele femeilor 
după cumpărături prin 
zine".

Instanța de judecată a __
la concluzia că o asemenea „ma
nie" nu se poate vindeca 
devreme de... cîțiva ani.

unei 
iar 

bani 
aflate 

maga-

ajuns
mal

I în pofida
| numelui...
I Clemența Marcopol, gestiona

ra Alimentarei nr. 89 din Brăi
la, iși făcuse un obicei din a nu 
absenta in ruptul capului de la

I barul „Traian". Zi de zi, „ponta" 
la bar și apoi se instala, la a- 
ceeași măsuță, unde începea să

I comande pentru ea si pentru 
însoțitori. Ce anume 7 Ca la 
bar: whisky, Kent, cafele șt 
repetir. O dată, de două ori, de

I nouăzeci și nouă de ori. Lumea 
a început să se întrebe : de 
unde ? Răspunsul l-au dat zile-

Ile trecute organele de revizie 
contabilă : in trei luni, gestio
nara delapidase zeci de mii de

Ilei. Bineînțeles. Alimentara nr.
89 are acum alt gestionar, iar 
Clemența, in pofida numelui ei, 
este judecată fără... clemență.

Bun de plată
Cu toate avertizările primite, 

Victor Co.ianl, strada Turnăto
riei. din Brașov, nu-și achitase 
de multe luni facturile de plată 
pentru consumul de energie e- 
lectrică. Ca urmare, i s-a între
rupt lumina, iar contorul a fost 
sigilat (ca o măsură extremă). 
Ce s-a glndit atunci C. V. ? A 
rupt sigiliul de pe contor și a 
repus in funcțiune instalația de 
lumină electrică. Acum plătește 
din urmă : lumina consumată și 
pentru că a umblat unde 
trebuie — incă 1 000 de lei.

A.N.S.P.
nu

— Alo, Galațiul 7 Sint Focșa- 
niul. Vă rog să-mi dați legătura 
la I.T.C.G.F.-F.I.A.M.C.C.E.

— Vi țineți de glume sau ne 
spuneți alfabetul pe...

— Vorbim serios, 
dați-ne I.T.C.G.F...

— De fapt, ce
Î.T.C.... ș.a.m.d.

— Inspectoratul teritorial pen- 
controlul și gospodărirea 

instalațiilor, a- 
măsură și con- 

combustibililor

sărite 7 
tovarășe,

înseamnă

tru
fondurilor fixe, 
paratajului de 
trol, cazonelor, 
și energiei.

— A.N.S.P. 7

— Adică vrem 
fel nu se poate.

«ti zicem : 
tovarășe 7

alt-

Rubrics realizata de
Gheorțjhe GRAURE 
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteil"

I

I

I

I
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Constructor, beneficiar, proiectant - o rowte unicâ:
GRĂBIM RITMULUI DE LUCRU PE ȘANTIERE

„Foarte bine!“—un calificativ care trebuie 
obținut de toți constructorii

PENTRU A RECUPERA INTÎRZIERILE

LA EXTINDEREA TERMOCENTRALEI DIN BRĂILA

Șantierul noii capacități productive 
de la „T1NĂRA GARDA" DIN CA
PITALĂ. In urmă cu două luni se 
consemna aici avansul ciștigat de 
lucrătorii șantierului nr. 3, aparți- 
nînd de Trustul de construcții in
dustriale București. Care este acum 
stadiul lucrărilor, știut fiind că ter
menul planificat de punere în func
țiune se apropie 7

— Deși am predat beneficiarului 
etajele 1 și 2, unde s-<au montat uti
lajele, nu ne declarăm mulțumiți de 
ritmul, de lucru înregistrat la această 
lucrare în ultima vreme, ne spune 
inginerul șef al șantierului, Constan
tin Chiriac. Stadiile fizice stabilite la 
anexele tehnice nu au fost realizate.

— Ce măsuri se întreprind pentru 
recuperarea restanțelor 1

— Conducerea șantierului a hotărit 
suplimentarea numărului de instala
tori, mozaicâri, dulgheri, zidari, a 
mijloacelor mecanice cu un autoîn- 
cărcător șl un excavator, o pompă 
de mortar. De asemenea, am Întărit 
asistența tehnică cu cadre de specia
litate.

Cum se desfășoară munca pe șan
tier 7 Echipele de zidari și betoniști 
conduse de Marin Crivineanu și Vili 
Stoiculescu lucrează cu hărnicie. 
Fierar-betoniștii din echipa lui Ion 
Ilie fac ultimele pregătiri pentru 
liftarea paharului turnului de apă. 
Se pare că acum lucrurile au reintrat 
pe un făgaș bun. Dar nu înțelegem 
de ce avansul ciștigat la un moment 
dat a fost risipit printre degete, 
acum fiind necesare eforturi supli
mentare.

La noua hală de producție de la 
„STEAUA ROȘIE" lucrările au 
început în urmă cu 10 luni. în acest 
răstimp, lucrătorii de la I.C.S.I.M. 
au înălțat o construcție masivă, cu 5 
niveluri. în paralel cu structura de 
rezistență s-au desfășurat și lucră
rile instalațiilor electrice, de automa
tizare șl termotehnice. Gradul ri
dicat de mecanizare a lucrărilor, fo
losirea in două schimburi a utilaje
lor de construcții, buna organizare a 
muncii fiecărei echipe au permis 
constructorilor să atingă in avans 
stadiile fizice la majoritatea puncte
lor de lucru.

Aici, principala preocupare a con
structorilor o reprezintă execuția ra-

LEGUME ÎNDESTULĂTOARE
pentru aprovizionarea ritmică a pieței

Sîntem în plin sezon de recoltare a legumelor, de prelucrare a 
acestora in conserve, iar cantități importante din aceste produse sint 
depozitate în vederea aprovizionării de iarnă a populației. Ziarele au 
consemnat, in ultimele zile, eforturile care se depun în vederea recol
tării și livrării in bune condiții a legumelor, dar au sesizat și unele 
neajunsuri care s-au manifestat la preluarea unor cantități de roșii. 
Am solicitat tovarășului ing. ION RADULESCU, directorul general 
al Centralei pentru legume și fructe, să precizeze ce măsuri practice 
se întreprind In vederea preluării neîntirziate a legumelor și in spe
cial a roșiilor, astfel Incit să se prevină orice pierderi.

— Mai ales la tomate — ne-a spus 
la Început directorul general — avem 
o producție bună, rezultat al apli
cării In practică a indicațiilor con
ducerii partidului de a extinde 
suprafețele cultivate cu legume șî 
al preocupării oamenilor muncii 
din agricultură, a specialiștilor pen
tru executarea la timp a lu
crărilor de îngrijire. în unele 
locuri s-au manifestai neajunsuri la 
preluarea producției. Sînt două cau
ze care au determinat această situa
ție : prima — nu s-a asigurat peste 
tot o eșalonare judicioasă a plan
tării și insămînțării tomatelor, iar 
a doua — condițiile climatice din 
această perioadă au determinat ca 
pe mari suprafețe tomatele să a- 
jungă în același timp la matu
ritate. Nu trebuie trecut cu ve
derea faptul că. în zilele urmă
toare, procesul de maturare se va 
intensifica. De aceea via trebui ca 
preluarea produselor să se facă rit
mic, in funcție de capacitatea de 
prelucrare a fabricilor de conserve 
și de cerințele pieței.

Conducătorii unor unități agricole 
sint tentați sa recolteze cantităti mai 
mari de tomate și. nedovedind spirit 
gospodăresc, le așază in grămezi. 
Se știe că in loc să se stringă și să se 
așeze tomatele tn grămezi, este mai 
bine să fie lăsate citeva zile pe 
vreji, unde pericolul deprecierii e 
mai mic. Iată de ce este necesar 
si se înțeleagă necesitatea de a se 
respecta întocmai graficele de recol
tare și livrare.

Pentru a asigura materia primă 
necesară fabricilor de conserve și o 
bună aprovizionare a tuturor locali
tăților. centrala a organizat. Ia în
ceputul lunii septembrie, o ședință 
de lucru cu directorii comerciali ai

Deși tlnfir, colectivul de munci
tori, ingineri și tehnicieni de la în
treprinderea de osii și boghiuri din 
Balș, județul Olt, obține rezultate 
remarcabile în producție, mînuind 
tehnologii dintre cele mai moderne. 
Proiectată inițial pentru fabricarea 
a două tipuri de osii și tot atîtea 
boghiuri, întreprinderea din Balș 
și-a diversificat continuu producția. 
„Asimilarea unor noi tipuri de osii 
șl boghiuri — ne spune tovarășul 
ing. Nicolae Ionescu, directorul în
treprinderii — am făcut-o din mers. 

pidă a închiderilor halei (imaginea 
de jos). Dar, după cum ne spunea 
maistrul Dumitru Păsărică, continu
area in ritm' intens a lucrărilor este 
pusă sub semnul întrebării. De ce 7 
Proiectantul (I.P.C.M.) întîrzie defi
nitivarea proiectelor canalului ter
mic — lucrare indispensabilă pentru 
desfășurarea activității normale pe 
șantier, pe timp friguros. Lucrările 
de închidere la ultimul nivel sînt 
condiționate de montarea unei ma
carale M.T.A. 125, care nu a sosit 
încă pe șantier. Deci și aici se im
pun măsuri grabnice pentru a nu 
pierde avansul ciștigat pină acum de 
harnicii constructori.

La „AUTOBUZUL", al treilea șan
tier din Capitală pe care am poposit 
în raidul nostru, măsurile energice 
pentru întărirea ordinii și disciplinei, 
luate de conducerea I.C.S.I.M., de 
organizația de partid, au dat roade. 
Termenele de punere in funcțiune a 
capacităților planificate au fost res
pectate, iar la cele în construcție se 
lucrează din plin. Sudorii centrează 
rafturile noului depozit de agregate 
care, nu peste mult timp, va fi 
predat beneficiarului. La sculărie, 
modelărie și cuptoarele de tratament 
termic a început montarea utilajelor, 
se fac probele tehnologice. Inginerul 
Emil Dimitriu ne asigură că si stația 
de condens va fi gata la timp. Deci, 
calificativul : „foarte bine" la toate 
lucrările pe acest șantier I 

Dan CONSTANTIN
Foto : E. Dichiseanu

întreprinderilor județene de legu- 
me-fructe și directorii fabricilor de 
conserve, în cadrul căreia, a fost 

• Principala cerință: respectarea riguroasă 
a graficelor de recoltare și livrare

• La conservare să fie folosite toate 
mijloacele - industriale și gospodărești

perfectat un program de mutații 
intre județe. Astfel, din județele 
Satu-Mare. Vaslui. Vrancea, Tele
orman. Constanța. Ialomița, Ilfov 
și altele se trimit însemnate canti
tăți de tomate in alte județe care 
au capacități de prelucrare. Desi
gur, prioritate trebuie acordată asi
gurării tomatelor pentru fabricile 
de conserve in vederea obținerii 
unor cantități cit mai mari de pastă, 
bulion și suc de tomate.

— întrucît ati abordat problema 
conservării legumelor, cititorii sînt 
interesat! să știe ce măsuri speciale 
au fost luate pentru a se obține mai 
multă pastă, bulion și suc de to
mate. Ce se face și ce s-ar mai pu
tea întreprinde in această direcție 7

— Vreau să arăt că fabricile de 
conserve lucrează la întreaga capa
citate. in 3 schimburi, planul de 
producție la zi fund îndeplinit. La 
indicația ministerului au fost luate 

NOI TIPURI DE OSII Șl BOGHIURI
răspunzînd noilor cerințe ale be
neficiarilor interni și externi. Am 
ajuns astfel ca, în numai cinci ani, 
să producem 10 tipuri de boghiuri 
și 15 sortimente de osii, fiecare cu 
tehnologie proprie de fabricație".

Calitatea produselor fabricate la 
Balș este apreciată de toți be
neficiarii interni și externi. Pla
nul producției globale pe cele 8 
luni care au trecut din acest an 
a fost depășit cu 9 milioane lei, 
iar la export s-au livrat suplimen
tar produse în valoare de 1,5 mi

Cine reconcilierile ?
TERMOCENTRALEI DIN BRĂILA 

l-au fost alocate mari fonduri de in
vestiții pentru extindere. Aici urmea
ză să fie dat în exploatare un nou 
grup. Termen de punere în func
țiune : trimestrul III 1977. A fost o 
investiție bine pregătită, mult mai 
bine pregătită decit altele : proiec
tantul a asigurat o documentație 
corectă cu un an înainte de a fi 
începute lucrările ; avizările pentru 
terenurile de amplasare au fost pri
mite în timp util ; fondurile necesare, 
de asemenea. Cu toate acestea, la 
ora actuală, întirzierea în execuția 
lucrărilor se ridică la trei trimestre. 
De ce 7 Care sint cauzele 7 întreba
rea am adresat-o tovarășilor Ionel 
Băcanu, secretarul comitetului de 
partid al platformei energetice, 
ing. Valeriu Popa, directorul Termo
centralei Brăila. Napoleon Puia, con- 
tabil-șef, și Aurel Porumb, inginer 
principal în cadrul compartimentului 
de investiții.

Iată cum stau lucrurile. Clădirea 
principală este terminată ; în ea. sînt 
gata fundațiile principalelor agrega
te. Coșul de fum. înalt de 250 metri, 
este ridicat. Restul de lucrări, așa-zis 
auxiliare, se încadrează în grafice. 
Deci, vinovați de întîrziere nu sînt 
constructorii. Ce fac montorii 7 Tre
buie spus că montorii stau. De ce 7 
Pentru simplul motiv că nu au ce 
monta. Cauza : lipsa unor utilaje. 
Piesele cazanului nu au fost livrate 
integral si potrivit succesiunii mon
tajului de întreprinderea „Vulcan" 

măsuri pentru a se folosi si alta 
instalații in vederea prelucrării to
matelor. în cadrul fabricilor, pe 
lingă concentratoarele de pastă se 
folosesc instalațiile vacuum și cazo
nele duplex care există, obtinindu-se 
bulion și pastă cu o concentrație 
de 18—22 la sută substanță uscată. 
Tot in acest scop se folosesc ase
menea instalații din unitățile între
prinderilor județene ale viei și vi
nului A fost luată, de asemenea, 
măsura de a se produce bulion in 
cazanele de la distilerii și cazanele 

obișnuite de aramă pe care le de
țin unitățile agricole și locuitorii de 
la sate. Ele sint inventariate, iar 
producerea bulionului se face sub 
îndrumarea directă a fabricilor. Din 
tomate se face și suc care se păs
trează temporar în butoaie șl cis
terne. urmind ca ulterior să fie pre
lucrat. întrucit piața este bine apro
vizionată cu roșii, iar prețul lor este 
convenabil, fiecare gospodină ar 
putea să-și producă In casă o can
titate mai mică sau mai mare de 
bulion sau suc de roșii

Bineînțeles, nu numai roșiile 
sînt in actualitate. Tot acum se pro
duc si alte conserve de legume- 
Trebuie luate măsuri ca și acestea 
să fie recoltate la timp, așa cum 
s-a stabilit în grafice. în această 
privință trebuie combătută men
talitatea potrivit căreia ceea ce 
cade la sortare, ceea ce nu merge 
la piață să se dea fabricilor de con- 

lioane lei valută. Șl încă un aspect 
care reflectă preocuparea colecti
vului de aici pentru a reduce cît 
mai mult consumul de metal. După 
o tehnologie proprie, acum se pro
duce oțel în lingou cilindric pentru 
fabricarea osiilor. Tot în domeniul 
noutăților, am notat și pregătirea 
fabricației unui alt tip de boghiu 
necesar pentru vagoanele de mare 
tonaj, precum și turnarea unor 
piese pentru tractoare și autoca
mioane. (Emilian Rouă, corespon
dentul „Scînteii"). 

din București, deși termenul a expi
rat. Conductele de înaltă pre
siune nu se află pe șantier, cu toate 
că ele sint solicitate de acum trei 
trimestre. Lipsesc aparatele de mă
sură și control ale turbinei. Întîrzie
re : trei trimestre. Lipsesc pompele 
de alimentare. Furnizor : întreprin
derea constructoare de mașini din 
Reșița. Iar la generatorul termocen
tralei vin și muncesc echipe ale fur
nizorului ; ele nu sînt insă îndru
mate de un cadru tehnic competent 
și. practic, aceasta influențează ne
favorabil mersul lucrărilor.

Ce măsuri au fost luate pentru 
înlăturarea deficiențelor ivite ? Mă
suri s-au inițiat, dar nu au fost a- 
plicate ; apoi, i-ar s-au întocmit pla
nuri de măsuri, iar nu s-au respec
tat. s-au făcut concilieri, apoi recon
cilieri ș.a. Cum s-a procedat, de pil
dă. cu cazanul de la „Vulcan" 7 Un 
exemplu. întreprinderea bucureștea- 
nă a trimis la Brăila podețele și scă
rile de la cazan, care vin montate 
abia la urma... urmelor. Același lu
cru s-a întîmplat și cu mantaua Ca
zanului. care este pe șantier, dar... 
n-are ce acoperi. E adevărat, există 
un ordin comun, nr. 440 din 6 mai 
1976, semnat de conducerile ministe
relor interesate, insă, la Brăila a fost 
primit doar ordinul, fără anexe, așa 
că noua eșalonare a termenelor de 
livrare nu este cunoscută.

Mircea BUNEA
corespondentul „Scinteli"

serve. Pentru a se obține conserve 
de bună calitate este nevoie de ma
terie primă Corespunzătoare.

— Ați arătat că fabricile lucrează 
din plin, iar prin măsurile luate in 
vederea folosirii tuturor instalațiilor 
amintite va putea fi prelucrată în
treaga producție de tomate, se va 
asigura o bună aprovizionare a pie
ței. Ce probleme trebuie rezolvate 
pentru ca legumele să ajungă in 
timp scurt de la producători la fa
bricile de conserve sau la consu
matori 7

— Pe lingă recoltarea eșalonată a 
legumelor, finind seama de gradul 
de coacere din fiecare parcelă in 
parte, se cere ca transportul să fie 
organizat mai temeinic. Pentru fa
bricile de conserve, tomatele trebuie 
să fie transportate in conteinere, 
bene și chiar cu ajutorul basculan
telor pregătite special în acest 
scop. Uneori, roșiile destinate 
prelucrării se mai transportă in lă- 
dițe, ceea ce provoacă intîrzieri 
atit la încărcat, cit și la descăr
cat. Se impune apoi ca întreprin
derile de transport să asigure cu 
prioritate camioanele necesare. Or. 
in ultimul timp au fost destule ca
zuri cînd transportul roșiilor din 
cîmp la fabrici a Intlrziat tocmai pen
tru că nu s-a asigurat numărul nece
sar de autocamioane. De exemplu, 
I.T.A.-Olt nu a repartizat, potrivit în
țelegerii, camioanele necesare care să 
transporte roșiile la fabrica de la 
Caracal.

Convorbire consemnata de 
Ion HERȚEG
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TENIS: Semifinale la Forest Hills
NEW YORK 10 (Agerpres). în sfer

turile de finală de la Forest Hills, 
Virginia Ruzici și Mima Jau- 
sovec au întrecut cu 6—4. 4—6, 
7—6 redutabila pereche Rosemary 
Casals (S.U.A.) — Franchise Durr 
(Frânta) și urmează să intîlneaseă 
în semifinale cuplul Linky Boehoff 
— Ilona Kloss. In cealaltă semifi
nală. Olga Morozova (U.R.S.S.) și 
Virginia Wade (Anglia) vor juca cu

Finaliștii de
COSTINEȘTI 10 (Agerpres). - 

Competiția de tenis „Cupa Scînteii 
tineretului" și-a desemnat ieri, pe 
terenurile de la Costinești, finaliștii 
la cele șase categorii, băieți și fete, 
care se vor întrece astăzi dimineață 
pentru ciștigarea titlurilor. Singura 
dintre cîștigătorii de anul trecut 
care va lupta să-și păstreze titlul 
este Mihaela Dumitriu (Galați), la 
categoria 10—14 ani, adversara sa 
fiind Kosa Francisca din Maramu-

Cronica zilei
Tovarășii Ion Pățan și Janos Fa- 

zekas, membri ai Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. ai P.C.R., vi- 
ceprim-miniștri ai Guvernului Re
publicii Socialiste România, s-au 
întîlnit cu tovarășul Tumenbaiarîn 
Ragceaa, membru al Biroului Poli
tic al C.C. al P.P.R. Mongol, prim- 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al R.P. Mongole, care, la in
vitația C.C, al P.C.R., și-a petrecut 
concediul de odihnă In țara noastră. 
Cu acest prilej s-a efectuat un 
fructuos schimb de păreri privind 
dezvoltarea continuă a relațiilor e- 
conomice dintre cele două țări.

La întîlniri, care s-au desfășurat 
intr-o atmosferă cordială, tovără
șească, a participat D. Turcuț, 
adjunct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R. A fost prezent G. Niamaa, 
ambasadorul R.P. Mongole la Bucu
rești.

★
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România, George 
Macovescu, a transmis o telegramă 
de felicitare Șeicului Sabah Al-Ah- 
med Al-Jaber cu ocazia reînnoirii 
numirii sale ca ministru al afaceri
lor externe al Kuweitului.

★
Ca urmare a invitației primite, ge- 

neralul-colonel Ion Coman. ministrul 
apărării naționale al Republicii So
cialiste România, a plecat vineri in 
Republica Populară Polonă pentru a 
asista la o aplicație ce se va des
fășura pe teritoriul acestei țări.

La plecare, pe aeroportul Băneasa, 
erau prezenți general-locotenent Ion 
Hortopan, prim-adjunct al ministru
lui apărării naționale și șef al Ma
relui stat major, adjuncți ai ministru
lui, generali și ofițeri superiori.

Au fost de față WladyslaW Wojta- 
sik. ambasadorul Republicii Populare 
Polone, și colonelul Czeslaw No
wicki, atașatul militar, aero si naval.

★
Vineri după-amiază a sosit în Ca

pitală o delegație economică din 
Tanzania, condusă de C. M. Msuya, 
ministrul industriei, copreședinte al 
Comisiei mixte guvernamentale 
româno-tanzaniene de colaborare și 
oooperare economică și tehnică.

Pe aeroportul Otopeni, oaspeții au 
fost salutați de Nicolae Ionescu. mi
nistru secretar de stat la Ministerul 
Comerțului Exterior și Cooperării E- 
conomice Internaționale, Gheorghe 
Dobra, prim-adjunct al ministrului 
minelor, petrolului și geologiei, co
președinte al Comisiei mixte.

Au fost prezenți Ion Drinceanu, 
ambasadorul țării noastre Ia Dar es 
Salaam, și A. Abbas, însărcinat cu 
afaceri ad-interim al Tanzaniei in 
România.

în aceeași zi, la Ministerul Mine
lor, Petrolului și Geologiei au Început 
lucrările celei de-a patra sesiuni a 
Comisiei mixte. Sînt examinate sta
diul raporturilor economice bilatera
le, precum și măsurile necesare a fi 
întreprinse de ambele părți pentru 
extinderea și diversificarea schimbu
rilor comerciale și a cooperării eco
nomice româno-tanzaniene în dome
nii de interes comun.

★
La Timișoara a început vineri con

sfătuirea anuală de dermatologie, 
manifestare științifică care reunește 
la lucrările sale cercetători, cadre 
didactice medicale, clinicieni, derma
tologi. pediatri, geneticieni si alțl 
specialiști din Întreaga țară.

(Agerpres)

LOTO
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA 
DIN 10 SEPTEMBRIE 1978

EXTRAGEREA I : 69 73 43 61 2 80 
54 78 85.

EXTRAGEREA a Il-a : 49 8 22 53 
4 48 57 10 77.

FOND GENERAL DE CÎȘTIGURI ! 
786 006 lei. din care 115103 lei, re
port.

Cu prilejul celei de-a 28-a aniversari a creării R.P.D.

Coreene

Adunare festivă la Buzău vremea
Vineri după-amiază, la clubul în

treprinderii de sîrmă și produse din 
sirmă din Buzău, a avut loc o a- 
dunare festivă organizată de comi
tetul județean al P.C.R., cu prilejul 
celei de-a 28-a aniversări a creării 
Republicii Populare Democrate Co
reene.

Au participat reprezentanți al or
ganelor locale de partid și da «tet, 
numeroși oameni ai muncii.

Au fost prezenți Pak Zung Guk, 
ambasadorul R.P.D. Coreene In țara 
noastră, membri âi ambasadei.

Adunarea a fost deschisă de Lazăr 
Băciucu, secretar al Comitetului ju
dețean Buzău al P.C.R.

Luind cuvintul in cadrul adunării, 
Leonid Cazacu, directorul Întreprin
derii, a arătat că proclamarea R.P.D. 
Coreene a constituit un eveniment 
de însemnătate istorică, un moment 
remarcabil in cronica luptelor pentru 
libertate și independență națională 
ale poporului coreean. El a trecut 
apoi în revistă importantele succese 
obținute de oamenii muncii din țara 
prietenă in construirea socialismu
lui, pe toate planurile vieții mate
riale și spirituale, sub conducerea 
Partidului Muncii din Coreea. Vor
bitorul s-a referit pe larg la bunele 
relații de prietenie și colaborare 
dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Muncii din Coreea, dintre 
cele două țări și popoare, la dezvol
tarea cărora un rol hotăritor l-au 

perechea americană Mona Guerrant — 
Ann Kiyomura.

Astăzi se vor disputa partidele semi
finale ale probei de simplu bărbați.

Cu mult interes este așteptată par
tida dintre Ilie Năstase și tenisma- 
nul suedez Bjdrn Borg, o reeditare 
a finalei de la Wimbledon.

In cea de-a doua semifinală «e 
vor Intîlni Jimmy Connors și Guiller
mo Vilas.

la Costinești
teș. La băieți, finala acestei cate
gorii se va disputa între brăileanul 
Aurel Fătu și Viorel Căciulescu din 
Bicaz. La categoria 15—19 ani. fete : 
Ligia Grosu (Cluj-Napoca) și Mă
riră Diamandis (Craiova) ; la bă
ieți : Adrian Ionescu (Prahova) și 
Remus Enache (Argeș). La catego
ria 20—25 ani, feminin : Marinela 
Tecu (Hm. Vîlcea) și Viorica Gră- 
muș (Olt) ; masculin : Gh. Teodo- 
rescu (Buzău) și Virgil Aghion 
(Iași).

I Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Mulțumesc Excelenței Voastre pentru cordialul mesaj transmis cu ocazia 
preluării funcției de președinte al țârii și, la rindul meu, vă adresez urări 
de fericire personală și de prosperitate pentru poporul român.

Dr. APARICIO MENDEZ
Președintele Republicii Orientale a Uruguay ului

Alteței Sale Șeicul JABER AL-AHMED AL-SABAH 
Prinț moștenitor și prim-ministru al statului Kuweit

îmi este deosebit de plăcut să vă adresez cele mai calde felicitări și urări 
de sănătate cu prilejul reinvestirii Alteței Voastre in funcția de prim-ministru 
al Kuweitului.

îmi exprim speranța că relațiile de prietenie romăno-kuweitiene se vor 
dezvolta in continuare. în folosul reciproc al țărilor noastre.

MANEA MÂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 

Republicii Socialiste România

Primire la Consiliul de Stat
Tovarășul Emil Bobu. membru al 

Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., vicepreședinte 
ai Consiliului de Stat, a primit, vi
neri, delegația zalreză. condusă de 
Kongo Wa Dondo, membru al Bi
roului Politic al Mișcării Populare a 
Revoluției, procurorul general al Re
publicii Zair, care se află Intr-o vi
zită in tara noastră.

Cu acest prilej, conducătorul dele
gației a rugat pe tovarășul Emil 
Bobu să transmită tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, un salut călduros, din partea 
generalului de corp de armată. Mo
butu Șese Seko Kuku Ngbendu Wa 
Za Banga, președinte-fondator al 
Mișcării Populare a Revoluției, pre
ședintele Republicii Zair. Mulțumind, 
tovarășul Emil Bobu a rugat pe oas
pete Să transmită din partea tovară
șului Nicolae Ceaușescu un călduros 
salut președintelui Mobutu Șese 
Seko Kuku Ngbendu Wa Za Banga.

în timpul convorbirii, desfășurată 
într-o atmosferă cordială, a fost ex
primată satisfacția pentru dezvolta
rea continuă a relațiilor dintre 
România și Zair, a prieteniei dintre 
popoarele celor două țări. Au fost 
abordate, totodată, aspecte ale acti
vității de perfecționare a legislației

încheierea lucrărilor Congresului 
international de turnătorie

Au luat sfîrșit, la București, lucră
rile celui de-al 43-lea Congres inter
național de turnătorie, organizat sub 
egida Comitetului internațional al 
asociațiilor tehnice de turnătorie — 
C.I.A.T.F.

Desfășurate sub înaltul patronaj al 
președintelui Republicii Socialiste Ro
mânia. tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
lucrările acestei prestigioase reuniuni 
tehnico-științifice au prilejuit un 
larg schimb de experiență, de păreri 
șl informații între specialiștii și cer
cetătorii din această ramură indus
trială. în scopul creșterii contribuției 
lor Ia progresul tehnic și stimularea 
producției materiale, lâ sporirea bo
găției naționale a popoarelor.

Vineri. în cadrul ședinței de În
cheiere a congresului, prof. dr. Ser
gio Gallo, președintele în exercițiu 
al Comitetului internațional al aso-

Tovarășul Paul Niculescu. vice- 
prim-ministru al guvernului, a pri
mit. vineri, pe membrii Biroului Co
mitetului internațional al asociații
lor tehnice de turnătorie (C.I.A.T.F.) 
și pe reprezentanții delegațiilor pre
zente la cel de-al 43-lea Congres in
ternațional de turnătorie.

Cu acest prilej. în numele partici- 
panților la această reuniune interna
țională, au fost exprimate cuvinte de 

avut intilnirile și convorbirile dintre 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și Kim 
Ir Sen și a relevat, totodată, spri
jinul consecvent acordat de România 
luptei drepte a poporului coreean 
pentru realizarea țelului său suprem 
de reunificare pașnică, independentă, 
pe baze democratice, a patriei.

A luat apoi cuvintul ambasadorul 
Pak Zung Guk, care a subliniat sem
nificația evenimentului petrecut în 
urmă cu 28 de ani, cînd pentru 
prima oară In istoria sa poporul 
coreean a întemeiat un stat cu a- 
devărat independent și a pășit pe 
drumul făuririi unei vieți noi «ub 
steagul glorioasei sale patrii — 
R.P.D. Coreeană, sub conducerea 
partidului, in frunte cu tovarășul 
Kim Ir Sen. Vorbitorul a evocat e- 
forturile constructive ale partidului 
și guvernului tării sale pentru unifi
carea Coreei, care trebuie realizată 
de către poporul coreean însuși, fără 
nici un amestec străin. El a expri
mat recunoștința pentru sprijinul 
acordat de România acestei lupte 
drepte. Ambasadorul coreean ș-a re
ferit în Încheiere la bunele relații 
de prietenie și colaborare existente 
intre partidele, guvernele, țările și 
popoarele român și coreean, la În
semnătatea deosebită pe care au 
avut-o pentru adînctrea acestora In
tilnirile dintre conducătorii de partid 
și de stat din cele două țări.
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ÎN CÎTEVA
FOTBAL t Azi, In divizia A
Astăzi, 11 septembrie, se vor dispu

ta in Capitală două partide din ca
drul etapei a V-a a Diviziei A de 
fotbal : Pe stadionul Republicii, de 
la ora 14,00. Sportul studențesc — 
Universitatea Craiova, iar pe sta
dionul Dinamo, de la ora 16,00, Di
namo București — F. C. Constanta. 
Celelalte meciuri ale etapei se vor 
juca duminică, 12 septembrie.
HOCHEI i „Cupa Canadei"
MONTREAL 10 (Agerpres). — 

Competiția internațională de hochei 
pe gheață ..Cupa Canadei" a progra
mat in sala „Forum" din Montreal 
partida derbi dintre selecționatele 
Cehoslovaciei și Canadei. Echipa Ce
hoslovaciei. deținătoarea titlului 
mondial, a dbținut victoria cu scorul 
de 1—0 (0—0. 0—0. 1—0). Unicul gol 
al acestui joc. la care au asistat pes
te 16 000 spectatori, a fost Înscris în 
minutul 56 de Milan Novy. 

între diverse domenii ale vieții eco
nomice și sociale din cele două țări.

La întrevedere au participat Con
stantin Stătescu, președintele Tribu
nalului Suprem, președintele Asocia
ției juriștilor, și Filimon Ardeleanu, 
procurorul general al Republicii So
cialiste România.

A fost de față Bokingi Embeyolo, 
ambasadorul Republicii Zair la Bucu
rești.

★
Ambasadorul Republicii Zair la 

București, Bokingi Embeyolo. a ofe
rit, vineri, o recepție cu prilejul vi
zitei în țara noastră a delegației con
duse de Kengo Wa Dondo. membru 
al Biroului Politic al Mișcării Popu
lare a Revoluției, procurorul general 
al Republicii Zair.

Au participat Constantin Stătescu, 
președintele Tribunalului Suprem, 
președintele Asociației juriștilor, Fi
limon Ardeleanu. procurorul general 
al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ștefan, prim-adjunct al mi
nistrului comerțului exterior și 
cooperării economice internaționale, 
Comei Pacoste, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, loan Ceterchi, 
președintele Consiliului Legislativ, 
alte persoane oficiale.

Au participat șefi ai unor misiuni 
diplomatice acreditați în țara noastră.

(Agerpres)

ciațiilor tehnice de turnătorie, fl 
prof, docent ing. Milan Paj evic, noul 
președinte al C.I.A.T.F., ales de ac
tualul congres, au subliniat. în cu
vintele lor. succesul deplin al lucră
rilor. contribuția congresului la dez
voltarea industriilor de turnătorie, la 
progresul tehnic al omenirii. Vorbi
torii au adresat. în numele partici- 
panților, mulțumiri organizatorilor 
români pentru sprijinul acordat in 
desfășurarea acestei reuniuni.

A luat cuvintul apoi prof. dr. Ing. 
Oliviu Rusu. președintele Consiliului 
Național al Inginerilor și Tehnicie
nilor din România, care a arătat că 
întîlnirea de la București a specia
liștilor din țările afiliate C.I.A.T.F. 
a creât prepusele aprofundării rela
țiilor de colaborare dintre inginerii 
și tehnicienii din domeniul topirii și 
turnării metalelor și aliajelor.

★
mulțumire pentru mesajul adresat 
congresului de președintele Republi
cii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru condițiile 
asigurate bunei desfășurări a lucră
rilor. în cursul întrevederii s-a rele
vat importanta unor asemenea mani
festări pentru dezvoltarea științei și 
tehnicii, a colaborării între popoare, 
spre binele și progresul omenirii, 
pentru pace.

La primire au luat parte loan 
Avram, ministrul industriei construc
țiilor de mașini, și Octavian Groza, 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
Național pentru Știință și Tehnică.

, (Agerpres)

Ieri In țară : Vremea a continuat să 
se Încălzească. Cerul a fost variabil, cu 
înnorări mai accentuate în sudul țării. 
Pe litoral, în cursul după-amiezii, s-au 
semnalat averse de ploaie. Vîntul a 
prezentat intensificări locale în sud- 
estul țării, în jumătatea de nord a Mol
dovei și In zona de munte. Temperatu
ra aerului la ora 14 era cuprinsă între 
24 de grade la Chișineu-Criș și Gura- 
honț și 15 grade la Cîmpulung-Muscel. 
în București : Cerul a fost mai mult 
noros. Temperatura maximă a fost de 
22 de grade.

Timpul probabil pentru zilele de 12, 
13 și 14 septembrie. în țară : Vremea 
va deveni în general instabilă, înce- 
pind din vestul țării. Cerul va fi va
riabil, cu înnorări mai accentuate In 
Oltenia, Banat, Crișana, Maramureș și 
Transilvania, unde vor cădea ploi, care 
vor avea caracter de averse, însoțite de 
descărcări electrice. în rest, ploile vor 
fi locale. Vînt cu intensificări de scur
tă durată, în prima parte a intervalu
lui. Temperaturile minime vor fi cu
prinse între 6 și 16 grade, mai coborî- 
te în ultima noapte, iar maximele în
tre 15 și 25 grade, izolat mai ridicate 
în prima zi în estul țării. In București: 
Cerul va fi variabil, cu Înnorări mai 
accentuate In a doua parte a interva
lului, cînd va ploua. VInt moderat. 
Temperatura va scădea ușor In ulti
mele zile.

A apărut revista 
MAGAZIN ISTORIC 
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RÎNDURI
La Winnipeg a fost înregistrată • 

surpriză : echipa Finlandei a reușit 
să întreacă cu scorul de 8—6 (1—3, 
4—2. 3—1) formația Suediei. Repre
zentativa U.R.S.S. a învins la Phi
ladelphia. cu scorul de 5—0 (3—0, 
1—0. 1—0). formația S.U.A., reintrînd 
astfel în disputa pentru locurile 
fruntașe.

în clasamentul competiției con
duce Cehoslovacia — 7 puncte, ur
mată de Canada — 6 puncte. U.R.S.S, 
— 5 puncte. Suedia — 3 puncte. Fin
landa — 2 puncte si S.U.A. — I 
punct

AUTOMOBILISM
Cursa de 500 mile de la Ontario, 

contînd pentru campionatul de au
tomobilism ai S.U.A. rezervat mași
nilor de tip „Indianapolis", a revenit 
pilotului Bobby Unser („Tire Co
bra"). care a realizat o medie orară 
de 230,531 km.
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AFRICA DE SUD

Puternice manifestări împotriva 
politicii rasiste

PRETORIA 10 (Agerpres). — De
parte de a intimida populația de 
culoare, declarațiile agresive ale 
oficialităților sud-africane referi
toare la înăsprirea represiunilor și 
reafirmarea politicii de apartheid 
au fost urmate, joi și vineri, de 
cele mai puternice manifestații din 
ultima lună, împotriva regimului ra
sist de la Pretoria, care au cuprins, 
practic, toate localitățile din Peninsu
la Cape. Intense acțiuni au avut loc 
Ia Manenberg, Tiervlei. Mossel Bay. 
La Stellenbosch au continuat mani
festațiile studențești, iar la Parow 
mai multe întreprinderi și-au închis 
porțile. Intervenția brutală a forțe
lor polițienești transportate de ur
gentă cu mijloace blindate în punc
tele unde s-au desfășurat aceste ac
țiuni s-a soldat, în cele două zile, 
potrivit corespondenților agențiilor

Militarizarea R.S.A. 
amenințare la

NAȚIUNILE UNITE 10 (Ager- 
pres). — Președintele Comitetului 
special O.N.U. împotriva aparthei
dului. Leslie Harrimam (Nigeria), a 
condamnat. în cadrul unei decla
rații publicate la New York, vînză- 
rile de arme către Africa de Sud, 
inclusiv de submarine și avioane, 
practicate de unele state occiden
tale. „Comitetul special al O.N.U. 
împotriva apartheidului — se arată

0 declarație a M. A. E. 

al R. S. Vietnam
HANOI 10 (Agerpres). — Purtăto

rul de cuvînt al Ministerului Afa
cerilor Externe al R.S. Vietnam a 
dat publicității o declarație în care 
se arată că Ambasada vietnameză la 
Paris a predat zilele trecute părții 
americane informațiile despre 12 pi
lot! americani care au pierit in 
cursul atacurilor împotriva Viet
namului de nord. Acest act de bună
voință creează condiții favorabile 
Inițierii grabnice de convorbiri între 
Vietnam și Statele Unite în vederea 
reglementării problemelor Acordu
lui de la Paris, încă în suspensie, 
referitoare la stringerea de infor
mații asupra celor dispăruți în mi
siuni și la obligațiile Statelor Unite 
de a contribui la vindecarea rănilor 
provocate de război. în declarație 
se arată că S.U.A., departe de a 
manifesta bunăvoință în ce privește 
obligațiile ce le revin, cer părții 
vietnameze îndeplinirea unilaterală 
a prevederilor privind persoanele 
dispărute.

PORTUGALIA

Măsuri în vederea redresării economice
— O cuvîntare a premierului Mario Soares —

LISABONA 10 (Agerpres). — în- 
tr-o declarație transmisă de postu
rile naționale de radio și televiziune, 
primul ministru al Portugaliei. 
Mario Soares, a prezentat un bilanț 
al situației economice a tării, pre
cum și o serie de măsuri privind 
reducerea deficitului balanței de 
plăți, a șomajului și inflației, creș
terea productivității și intensificarea 
exporturilor. Pentru limitarea defi
citului bugetar actual se are în ve
dere reducerea cheltuielilor statului, 
precum și revizuirea creditelor acor
date întreprinderilor naționalizate. 
Un alt obiectiv prioritar, a precizat 
primul ministru. îl reprezintă redu
cerea grabnică a deficitului balanței 
comerciale.

CRONICA SĂPTĂMÎNlh
(Urmare din pag. I) 
fel. sensul major al angajamentelor 
exprimate de participanții la consfă
tuiri în telegramele adresate C.C. al 
P.C.R.. tovarășului Nicolae Ceaușescu.
Importante realizări 

si cerințe
1 I

în toate domeniile 

economiei naționale
•

Rezultatele pozitive ce se înregis
trează în ampla activitate de for
mare a omului nou îsi găsesc eloc
vente forme de expresie în toate do
meniile vieții sociale și în primul 
rînd în domeniul hotărîtor al pro
ducției materiale. în faptul că în in
dustrie planul și angajamentele asu
mate în întrecere se înfăptuiesc cu 
succes. Amintim, în acest sens, că 
oamenii muncii din industria Capi
talei și din județele Argeș. Brașov 
și Sibiu au realizat, peste prevederile 
celor opt luni din acest an. o pro
ducție industrială de circa 3 mili
arde lei. Desigur, acestea nu sînt 
singurele județe cu rezultate bune. 
Si alte județe, ca, de pildă. Botoșani, 
Cluj, Constanta, Covasna, Maramu
reș. Vaslui, au obținut realizări de 
prestigiu în cele opt luni. Toate a- 
ceste înfăptuiri dovedesc realismul 
prevederilor cincinalului. hotărî- 
rea cu care oamenii muncii 
transpun în viață sarcinile stabilite 
de partid. Firește însă, asemenea 
rezultate nu pot și nu trebuie 
să ducă la automultumire. nu 
pot estompa faptul că există încă 
mari rezerve de sporire a producției 
și a productivității, a căror valori
ficare cere eforturi sporite pentru o 
mai bună organizare a muncii, întă
rirea ordinii și disciplinei în pro
cesul de producție. Aceste cerințe 
devin cu atît mai imperioase acum, 
cînd se apropie ultimul trimestru al 

de presă, cu 24 de morți din rîndul 
populației de culoare.

Incidente violente s-au produs șl 
la Wellington, la 80 kilometri de 
Capetown. Ocean View. Rondebosch, 
Guguletu. Nyanga. Landsdowe și la 
Paarl — oraș al cărui centru a fost 
transformat, după cum relatau mar
tori oculari, intr-un adevărat cîmp 
de luptă. Demonstrații împotriva 
politicii segregaționiste au fost or
ganizate de studenți la Outshoom șl 
de personalul medical de la Cape
town, care au cerut lichidarea dis
criminării rasiale și au condamnat 
acțiunile represive ale politiei.

Pe de altă parte, la Soweto au 
fost efectuate noi arestări în rîn
dul ziariștilor de culoare pentru mo
dul în care au relatat desfășurarea 
evenimentelor din ultimele luni pe 
frontul luptei împotriva politicii de 
apartheid din Africa de Sud.

constituie o gravă 
adresa păcii
în declarație — constată du cea mai 
profundă îngrijorare sporirea rapidă 
a arsenalului militar al regimului 
rasist din Africa de Sud. cu spriji
nul și colaborarea unor state occi
dentale". „Militarizarea Africii de 
Sud. se arată în încheierea docu
mentului. constituie o amenințare 
gravă pentru statele independente 
ale Africii și pentru pacea în re
giunea Oceanului Indian".

Conferință privind cnoperarea 
economică între țările 
in curs de dezvnltare

CIUDAD DE MEXICO 10 (Ager
pres). — La începutul săptămînii 
viitoare. în capitala Mexicului se 
deschid lucrările unei Conferințe 
asupra cooperării economice între 
țările în curs de dezvoltare, convo
cată din inițiativa „Grupului celor 
77". Pe parcursul dezbaterilor — care 
vor dura 15 zile — vor fi examinate 
principalele aspecte legate de conso
lidarea cooperării economice, cu 
precădere în sfera exploatării șl va
lorificării materiilor prime și de in
stituirea unui sistem tarifar prefe
rențial de care să beneficieze țările 
lumii a treia.

S-a anunțat că, în deschiderea 
conferinței, va rosti o alocuțiune 
secretarul general al Organizației 
Națiunilor Unite, Kurt. Waldheim.

Președintele Mexicului. Luis Eche
verria Alvarez, va inaugura, cu acest 
prilej. Centrul de studii sociale și 
economice al lumii a treia.

Mario Soares a arătat că va fl 
creată o comisie pentru preturi și 
salarii care să acționeze în dome
niul luptei împotriva inflației. în 
ceea ce privește șomajul, primul 
ministru a arătat că pînă la sfirși- 
tul acestui an vor fi alocate apro
ximativ 850 milioane dolari pentru 
realizarea unor proiecte din dome
niul lucrărilor publice, creindu-se. 
în acest fel. noi locuri de muncă. 
Atrăgind atenția că „situația este 
dificilă și ea se mai poate agrava", 
el a lansat un apel la „disciplină 
și muncă", arătînd că „sînt necesare 
sacrificii pentru depășirea actuale
lor dificultăți".

anului. în industrie, bătălia hotărî- 
toare se dă acum pentru încheierea 
cu succes a celui de-al treilea tri
mestru, pentru realizarea planului la 
toți indicatorii. Subliniem „la toți 
indicatorii". întrucît mai sînt nu pu
ține întreprinderi unde se menține 
practica de a da prioritate • unor in
dicatori globali, pierzîndu-se din ve
dere că orice nerealizare la un pro
dus poate crea neajunsuri serioase 
în unitățile beneficiare sau goluri 
în aprovizionarea pieței.

în mod deosebit, apropierea tri
mestrului IV impune o atenție prio
ritară realizării integrale a planului 
de investiții. Pe bună dreptate 
se poate spune că pe șantie
rele de investiții aceste zile sînt 
hotărîtoare. în primul rînd. pen
tru că în unele locuri se con
stată rămîneri în urmă fată de 
grafice, care pot și trebuie să fie re
cuperate acum, cînd timpul este ex
celent ; în al doilea rînd. pentru că 
in această lună se anunță un mo
ment de vîrf în ceea ce privește pu
nerea în funcțiune a noilor capaci
tăți prevăzute în acest an ; în al trei
lea rînd. pentru că. prin plan, pe pro
ducția noilor obiective contează e- 
conomia națională. orice întîrziere 
a premierelor industriale ducînd la 
nerealizarea unor produse necesare 
economiei. Iată motive care impun 
eforturi susținute pe fiecare șantier.

Asemăhătoare sînt motivele care 
fac ca și în agricultură să fie nece
sare o mai bună organizare a mun
cii. mai multă hotărîre și operativi
tate pentru realizarea cu succes a 
lucrărilor în campania agricolă de 
toamnă. După cum s-a mai spus, 
această campanie se desfășoară. In 
acest an. în condiții deosebite, dato
rită întîrzierii vegetației. Anul tre
cut. de pildă, la această dată recol
tatul florii-soarelui era încheiat, iar 
acum abia a început I Se înțelege 
că. în asemenea condiții, este nece
sar ca organizațiile de partid de la 
sate, comandamentele comunale să 
stabilească cele mai eficiente mă
suri pentru antrenarea tuturor locui

SPANIA

Val de demonstrații și acțiuni greviste
MADRID 10 (Agerpres). — întrea

ga provincie spaniolă Guipuzcoa cu
noaște. în prezent, un adevărat val 
de greve și manifestații organizate în 
semn de protest față de uciderea tl- 
nărului muncitor Jesus Maria Zabala 
de către un polițist. în timpul unei 
demonstrații, la Fuenterrabia.

Consiliul municipal al orașului a 
hotărît. în cadrul unei reuniuni ex
traordinare. să-și prezinte în colectiv 
demisia, exprimîndu-și. în acest 
mod. protestul fată de conduita for
țelor de politie.

ORIENTUL APROPIAT
• în Liban continuă luptele pe toate tronturile • O.L.P. — 

membru cu drepturi depline al Ligii Arabe

BEIRUT 10 (Agerpres). — Lupte
le au continuat cu intensitate pe 
toate fronturile din Liban în cursul 
zilei de vineri Tiruri de artilerie și 
schimburi sporadice de focuri de 
arme automate au avut loc de-a lun
gul liniei care separă în capitala li
baneză forțele în conflict. In cen
trul comercial al orașului vechi. în 
partea centrală muntoasă, precum și 
în nordul Libanului. Sectorul Mu
zeului Național, singurul punct de 
trecere între cartierele estice și ves
tice ale Beirutului, supuse timp de 
două zile unor puternice bombarda
mente. a cunoscut, vineri, o rela
tivă acalmie.

CAIRO 10 (Agerpres). — La Cairo 
s-au încheiat, joi. lucrările sesiunii 
ordinare a Consiliului Ligii Arabe. 
Consiliul a aprobat rezoluția prin 
care Organizația pentru Eliberarea 
Palestinei a fost admisă ca membru

agențiile de presă transmit:
La Tîrgul internațional 

de toamnă de la Leipzig 3 
fost acordată vineri o medalie de 
aur pentru produsul cosmetic Pell- 
Amar, una din noutățile industriei 
chimice românești prezentate la ac
tuala ediție a tîrgului. în aceeași zi, 
ministrul industriei chimice al 
R.D.G.. Giinther Wyschofsky. însoțit 
de omologul său român Mihail Fio- 
rescu. a vizitat standul românesc 
de produse chimice.

0 hotărîre cu privire la mă- 
surile de sporire a eficienței științei 
agricole și de întărire a legăturii ei 
cu producția a fost adoptată de C.C. 
al P.C.U.S. și Consiliul de Miniștri 
al U.R.S.S. Documentul trasează ca 
sarcină îmbunătățirea conducerii ac
tivității institutelor științifice cu 
profil agrar și intensificarea rolului 
științei în rezolvarea principalelor 
sarcini ale agriculturii.

în Marea Britanie, Premie* 
rul James Callaghan a anunțat, 
vineri seara, o remaniere parțială a 
Cabinetului britanic, determinată de 
preluarea de către ministrul de-in
terne Roy Jenkins a postului de pre
ședinte a! Comisiei C.E.E. de la Bru
xelles. In acest cadru, numărul 
membrilor cabinetului britanic a fost 
mărit de la 23 la 24. prin crearea 
Ministerului Transporturilor.

La Havana au ,ncePut eon' 
vorbirile oficiale dintre delegația de 
partid și guvernamentală laoțiană 
condusă de Kaysone Phomvihane, 

torilor satului la lucrările de toamnă 
și să vegheze la respectarea întoc
mai a programelor zilnice de lucru.

Bucureștiul—gazda 

unor prestigioase 

manifestări științifice 

internaționale
5i In această săptămînă. ca expre

sie semnificativă pentru amploarea 
vieții științifice, pentru prețuirea de 
care se bucură știința în societatea 
noastră. Bucureștiul a fost gazda u- 
nor prestigioase manifestări științi
fice : Congresul international de tra- 
cologie si al 43-lea Congres Interna
țional de turnătorie.

După cum s-a anunțat, cele două 
prestigioase reuniuni s-au desfășurat 
sub înaltul patronaj al președin
telui republicii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Relevînd în mesajele a- 
dresate înalta considerație pe care 
statul și poporul român o acordă ro
lului științei în organizarea pe baze 
mai echitabile, mai raționale a so
cietății omenești, a relațiilor dintre 
state, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și-a exprimat convingerea că lucră
rile lor vor putea influenta, prin spi
ritul lor progresist, procesele înnoi
toare din lumea de azi.

Importanta problemelor dezbătute 
în cadrul celor două congrese, ca și 
a celor abordate la cea de-a Vil-a 
Conferință internațională a mineri
lor — ale cărei lucrări s-au deschis 
recent tot la București — amploarea 
participării la aceste reuniuni Înve
derează cu atît mai mult semnifica
ția faptului că ele si-au desfășurat 
activitatea în Capitala României. 
Declarațiile a numeroși participanți. 
proeminente personalități științifice 
din diferite țări, au arătat că această 
opțiune este strins legată de presti
giul și autoritatea de care se bucură 
România socialistă în lume, ca ur

Comisiile muncitorești (sindicatele 
interzise de guvern) al căror mem
bru era Jesus Maria Zabala, au dat 
publicității un comunicat în care 
condamnă energic intervenția brutală 
a torțelor polițienești.

Joi. cea mai mare parte a între
prinderilor din Fuenterrabia și-au 
întrerupt lucrul. La Irun. în între
prinderea unde lucra tînărul ucis de 
poliție, muncitorii s-au aflat, de ase
menea. în grevă. Peste 600 de munci
tori din Pasajes — localitate situată 
în apropiere de Fuenterrabia — au 
organizat o manifestație de protest.

cu drepturi depline al Ligii Arabe șl 
a hotărît convocarea, la sfîrșitul lunii 
octombrie, a unei reuniuni ministe
riale consacrate definitivării unui 
plan comun privind dialogul arabo— 
vest-european.

JAPONIA Convorbiri între reprezentanții 

Partidului Comunist și Partidului Socialist
TOKIO 10 — Corespondentul A- 

gerpres transmite : în conformitate 
cu acordul realizat între P.C.J. și 
P.S.J. s-au desfășurat oonvorbiri la 
nivelul președinților comisiilor po
litice ale celor două partide. P.C.J. 
a prezentat programul său, care vi
zează o schimbare democratică în 
politică, prin formarea unui front 
unit progresist și stabilirea unul gu
vern de coaliție democratică, în ve- 

secretar general al C.C. al Partidului 
Popular Revoluționar Laoțian, prim- 
ministru al Guvernului Republicii 
Democrate Populare Laos, și delega
ția de partid și guvernamentală cu
baneză, condusă de Fidel Castro, 
prim-secretar al C.C. al P.C. din 
Cuba, prim-ministru al guvernului 
revoluționar cubanez.

Continuîndu-si turneul în Li
bia. ansamblul folcloric româ
nesc „Țarina" a prezentat un 
spectacol la Tripoli. la care 
au asistat președintele Consiliu
lui Comandamentului Revolu
ției Moamer El Geddafi. pri
mul ministru Abdel Salam Jal- 
loud. comandanții unor unități 
militare libiene.

în localitatea daneză Helsinge 
a fost inaugurată expoziția oma
gială „Brâncuși". Cu acest pri
lej au fost prezentate si lucrări 
de grafică românească contem
porană.

DCCrCt. Pre?e<J'nte’e Fillpinelor, 
Ferdinand Marcos, a semnat un de
cret privind înființarea unui consiliu 
legislativ. Sarcina acestui organism 
consultativ — a declarat un purtător 
de cuvînt oficial — este de a înlesni 
procesul de democratizare din țară.

Banca Angliei8 hotărît- vl- 
neri, majorarea dobînzil minime de 
împrumut de la 11,5 Ia 13 la sută 
— operațiune destinată consolidării 
cursului lirei sterline, care a mani
festat o puternică tendință de scă
dere în ultimele zile.

.

mare a marilor progrese realizate în 
dezvoltarea civilizației materiale și 
spirituale, a promovării unei politici 
externe constructive. în conformita
te cu aspirațiile majore de colabora
re și înțelegere, pace și progres ale 
tuturor popoarelor.
Promovarea intereselor 

popoarelor—prin 

unitatea de acțiune a 

forțelor democratice
«

Este dorința majoră a popoarelor 
de a dispune de condiții internațio
nale care să le permită să-și consacre 
toate capacitățile creatoare progresu
lui lor material si spiritual. Un șir de 
evenimente ce aii avut loc în această 
săptămînă pe glob vin să confirme 
odată mai mult forța crescîndă cu 
care se afirmă acest deziderat. Ast
fel, pot fi menționate Intre eveni
mentele caracteristice proceselor și 
tendințelor noi din viata Internațio
nală evoluțiile din Spania, marcate 
prin reuniunea reprezentanților par
tidelor de opoziție și contactele din
tre guvern si lideri ai opoziției și ai 
comisiilor muncitorești.

Reuniunea, organizată din Inițiati
va „Coordonării democratice", gru
pare a formațiunilor politice din o- 
poziție din care face parte și Parti
dul Comunist, a fost caracterizată de 
numeroși participanți și de presa In
ternațională drept „istorică". Ce în
dreptățește un asemenea calificativ ? 
în primul rînd, faptul fără precedent 
că 95 de delegați, reprezentind 79 
partide și grupări de opoziție — per
sonalități de cele mai diferite con
cepții politice, Ideologice, filozofice 
— se lntilnesc împreună, pornind de 
la recunoașterea necesității promovă
rii unui proces de adîncă democra
tizare. a unei rupturi definitive cu 
sechelele regimului franchist. în po
fida diversității de opinii, reuniunea 
are meritul de a fi evidențiat o con
vergentă asupra principiilor esențiale 
privind dezvoltarea democratică In 
Spania, cercurile politice occidentale 
apreciind că reuniunea a marcat „un 
pas real spre unitate". S-a desprins 
astfel, ca o concluzie majoră, 
recunoașterea „de facto" că unitatea 
a devenit în actualele condiții o ce
rință mai stringentă ca orieînd. cheia 
de boltă a dezvoltării țării pe calea 
democrației și progresului social.

Congresul sindicatelor britanice 
și-a încheiat lucrările

LONDRA 10 — Corespondentul
nostru transmite : Vineri s-au înche
iat la Brighton lucrările celui de-al 
108-lea Congres al sindicatelor bri
tanice (T.U.C.). la care au participat 
1 134 delegați reprezentind peste 11 
milioane de membri. Congresul a a- 
probat raportul consiliului general și 
a adoptat numeroase rezoluții si mo
țiuni care reflectă preocuparea sin
dicatelor pentru soluționarea dificul
tăților economice și sociale ale tării, 
apărarea drepturilor si libertăților 
democratice și garantarea unor mai 
bune condiții de muncă si viată ce
lor ce muncesc.

Lucrările congresului au oglindit 
mai mult decît în trecut îngrijorarea 
sindicatelor fată de evoluția unor fe
nomene negative din viata economică 
și socială a tării. între care ne pri
mul plan a figurat șomajul. Sindica
tele au cerut In unanimitate guver
nului să întreprindă măsuri urgente 
pentru stăvilirea creșterii numărului 
celor ce nu au de lucru, îndeosebi 
în rîndul tinerilor absolvenți.

Pe agenda congresului au figurat, 
de asemenea, probleme privind ga
rantarea egalității în drepturi a tu- 

derea edificării unei Japonii demo
cratice. pașnice și neutre. La rîn
dul său. P.S.J. a expus programul 
acestui partid privind preluarea pu
terii politice în două etape.

în cursul convorbirilor s-a căzut 
de acord ca președinții comisiilor 
politice ale P.C.J. și P.S.J. să se ln- 
tîlnească săptămlnal sau o dată la 
zece zile.

Catastrofă aeriană. Agen* 
tla Taniug informează că la 10 sep
tembrie. în apropiere de Zagreb, un 
avion DC-9 al companiei iugoslave 
„Inex-Adria" s-a ciocnit în aer, la 
altitudinea de 10 000 metri, cu un 
avion „Trident" al companiei 
„British Airways". La bordul avio
nului iugoslav se aflau 113 persoane, 
iar la al celui britanic 63. Echipajele 
de salvare care s-au deplasat la lo
cul catastrofei au constatat că nu 
există supraviețuitori.

In Grecia, premierul Con* 
stantin Karamanlis a procedat, vi
neri. la o remaniere parțială a gu
vernului. Au fost schimbați trăi 
titulari de portofolii și numiți 15 noi 
subsecretari de stat, între care și o 
femeie.

Taifun devastator. ’ Per‘ 
soane au fost ucise. 38 rănite și 4 
date dispărute ca urmare a ploilor 
torențiale provocate de apropierea 
taifunului Fran — cel de-al 17-lea 
taifun al actualului sezon. Taifunul 
a provocat mari pagube materiale în 
33 de prefecturi nipone, inclusiv To
kio. Au fost distruse sau avariate 
numeroase case, unități economice, 
au fost avariate căi de comunicații, 
iar revărsarea apelor a provocat 
inundarea a 48 672 ha de orez și a 
unui număr de peste 100 000 de case. 
Taifunul înaintează cu o viteză de 
circa 160 km/h în partea sa centrală, 
si aproximativ 25 km pe oră la ex
tremități. deplasîndu-se spre nord.

De altfel, pe măsura afirmării ten
dințelor spre unitate a forțelor de
mocratice, a creșterii tot mai puter
nice a acțiunilor desfășurate de ma
sele populare In spirit unitar. în Spa
nia se înregistrează fapte revela
toare. Tocmai aceasta explică fap
tul că autoritățile și-au dat con- 
simțămîntul. fie și tacit, pentru tine
rea reuniunii, inclusiv prezentarea 
ei la postul oficial de televiziune. 
De asemenea, e deosebit de semni
ficativ că membri ai guvernului au 
avut convorbiri cu reprezentanți al 
comisiilor muncitorești, deși acestea 
nu sînt recunoscute oficial și conti
nuă să fie practic interzise, datorită 
în specia! faptului că sînt apropiate 
de Partidul Comunist — convorbiri 
apreciate de guvern ca „foarte în
semnate".

înseși asemenea exemple pun în 
evidență anomalia situației în care 
continuă menținerea în ilegalitate a 
Partidului Comunist, iar conducăto
rilor săi 11 se refuză viza de revenire 
în patrie, deși, practic, se recunoaște 
rolul de Interlocutor al comuniștilor, 
faptul că fără participarea lor nu-si 
pot găsi soluționare problemele care 
stau în fața țării. Fără îndoială că 
asemenea situații anacronice vor fl 
cu atît mai curînd depășite, cu cit 
mișcarea populară, curentul spre ac
țiunea unitară a tuturor forțelor de
mocratice vor crește și se vor inten
sifica. x

Africa independentă 

în sprijinul 
Africii asuprite 

în timp ce In Republica Sud-Afri- 
cană. Rhodesia. Namibia acțiunile 
maselor populare împotriva politicii 
de apartheid, pentru eliberarea de 
sub dominația colonialismului, neo- 
colonialtsmuluf si rasismului s-au 
amplificat mișcarea de solidaritate 
cu Africa australă crește In intensi
tate in restul Africii, ca si pe alte 
continente. Este revelatoare în a- 
ceastă privință reuniunea desfășura
tă la Dar es Salaam, la care au 
participat președinții Angolei. Bost- 
wanei. Mozambicului. Tanzaniei, 
Zambiei. precum si lideri ai miș
cărilor de eliberare națională din 
Africa australă, apreciată ca .cea 
mai importantă reuniune a lideri
lor statelor africane independente, 
direct interesate din Africa aus
trală4. 

turor cetățenilor. îmbunătățirea sis
temului de educație, a serviciilor so
ciale și sanitare etc.

Sindicatele au hotărît să continue 
colaborarea cu guvernul laburist în 
vederea soluționării dificultăților care 
confruntă tara — ceea ce reprezintă 
un puternic suport moral pentru la
buriști — conditioned Insă acest 
sprijin de felul în care cabinetul îsi 
va respecta promisiunile făcute sin
dicatelor prin „contractul social". S-a 
subliniat în acest sens că în rîndu- 
rile unor uniuni sindicale se mani
festă nemulțumiri fată de „politica 
oficială de limitare a creșterilor sa- 
lariale". tntr-o perioadă cînd costul 
vieții creste vertiginos.

„Actul final de la Helsinki 
oferă un program 

de colaborare ce poate fi 
înfăptuit pe deplin"

O declarație a ministrului 
de externe vest-german

BONN 10 — Corespondentul nostru 
transmite : Ministrul de externe al 
R.F. Germania. Hans-Dietrich Gen
scher. a subliniat într-o declarație de 
presă că „șansele oferite de Actul fi
nal al Conferinței pentru securitate 
și cooperare in Europa în vederea 
realizării de progrese pe calea des
tinderii trebuie folosite". El a re
afirmat hotărirea guvernului R.F.G. 
de a căuta mai departe, pe baza suc
ceselor Conferinței pentru securitate 
și cooperare în Europa, posibilități 
de adîncire a cooperării. Actul final 
— a arătat Genscher — oferă un 
program de perspectivă care poate fi 
pe deplin înfăptuit „El oferă un 
cîmp larg pentru propuneri care se 
pot concretiza și care pot duce mal 
departe cooperarea. îndeosebi pe 
plan economic, științific și tehnic, al 
mediului înconjurător. în domeniul 
umanitar și în alte domenii. Nici un 
stat participant nu poate ignora fap
tul că voința sa de destindere este 
măsurată tocmai prin ceea ce face el 
pentru aplicarea Actului final".

Hans-Dietrich Genscher a arătat, 
în Încheiere, că pentru guvernul 
R.F.G. „nu există nici o alternativă 
valabilă la politica realistă de destin
dere. Această politică de destindere 
este un proces de perspectivă".

Noi date despre 
„planeta roșie"

PASADENA 10 (Agerpres). — în 
urma studierii fotografiilor transmise 
de cele două sonde spațiale „Viking", 
oamenii de știință americani apre
ciază că pe „planeta roșie" s-ar fi 
produs cu 100 milioane—un miliard 
de ani în urmă o inundație de pro
porții uriașe.

Michael Carr, care recepționează 
fotografiile de pe Marte, a menționat 
că inundația a avut asemenea pro
porții ineît. prin cotele la care a 
ajuns apa, ar putea fi asemuită cu o 
mare pusă în mișcare. Inundația s-ar 
fi datorat topirii bruște a stratului 
de gheată existent pe platourile înal
te ale planetei.

A doua fotografie în culori luată 
de către modulul de coborire al son
dei spațiale „Viking-2“ reprezintă un 
cer marțian roșiatic, culoarea fiind 
cauzată de praful din atmosferă ca 
urmare a difracției luminii.

Camerele modulului sondei spațiale 
„Viking-2“ au continuat, miercuri, 
Să fotografieze regiunea în care 
acesta a amartizat. în imaginile lua
te. solul „planetei roșii" apare presă
rat cu o mare cantitate de roci de 
origine vulcanică și sedimentară.

însăși această reuniune comună 
arată înțelegerea faptului că atît 
timp cît ultimele bastioane ale colo
nialismului nu vor fi lichidate, cu
ceririle noilor state independente 
continuă să fie amenințate. Tocmai de 
aceea, reuniunea a hotărît ca statele 
africane independente să-și unifice 
eforturile În vederea sprijinirii lup
tei poporului Zimbabwe împotriva 
regimului rasist al lui Ian Smith, 
să-și sporească ajutorul acordat pe 
toate căile mișcărilor de eliberare 
din Namibia si Republica Sud-Afri- 
cană. pînă la lichidarea ultimelor 
vestigii ale colonialismului si neoco- 
lonialismului de ne continent

Persistența 

instabilității 

economice
Noi fapte arată că. în pofida unui 

început timid de redresare econo
mică. fenomenele de criză din țările 
lumii capitaliste continuă să-și facă 
simțite efectele. Șomajul nu numai 
că nu se atenuează, ci se extinde, 
numărul șomerilor oficiali ajungînd 
la 10 milioane în S.U.A.. la 1,5 mili
oane In Anglia, tot atîția în Italia. 
1 000 000 in Franța. Inflația, departe 
de a fi frînată. continuă să evolueze 
într-un ritm galopant (de peste 10 
la sută). Fluctuațiile monetare afec
tează grav o serie de monede, mai 
zilele trecute francul, acum lira 
sterlină. Toate acestea se răsfring 
negativ asupra puterii de cumpărare 
a oamenilor muncii, fac să crească 
nemulțumirile maselor, duc la inten
sificarea mișcărilor sociale în țările 
occidentale. Este semnificativ că zi
lele Congresului sindicatelor brita
nice au fo6t marcate de ample mani
festații a mii de tineri care reven
dicau locuri de muncă si zăgăzuirea 
Inflației : iar pentru astăzi este a- 
nunțată greva a 38 000 de marinari — 
ceea ce a determinat amînarea vizi
tei In Canada a primului ministru.

Faptele confirmă si pe acest plan 
aprecierile Congresului al XI-lea al 
partidului nostru cu privire la adîn- 
cirea contradicțiilor economico-so- 
ciale In lumea occidentală, expresie 
a necesităților obiective de schim
bare înnoitoare a societății.

Viorel SALAGEAN 
Ion FÎNTÎNARU

D[ PRETUTINDENI
• SALINĂ-MUZEU. 

După ce timp de peste un mi
leniu a fost folosită exclusiv 
pentru extracția de sare, salina 
„Velicika" (Polonia) și-a schim
bat treptat profilul, devenind un 
obiectiv turistic și sanatorial. 
Recent, aici a fost amenajat un 
sanatoriu experimental pentru 
tratarea afecțiunilor pulmonare 
și a astmei. Ca loc turistic, sa
lina oferă vizitatorilor priveliști 
unice. în cele două ore dît du
rează o excursie în subteran, 
turiștii coboară mai întîi 400 de 
trepte pentru a parcurge sub 
pămint 3 km prin galeriile și 
cele 30 de săli folosite ca mu
zeu. împărăția de sare este un 
palat feeric cu încăperi uriașe 
și fantastice plăsmuiri ale na
turii formate prin depunerea 
cristalelor de sare pe minerale 
rare și pe diferite obiecte lăsa
te de oameni în salină de-a 
lungul vremii. Cartea de im
presii. introdusă încă în 1772, 
păstrează semnăturile unor 
personalități celebre ca Goethe, 
Chopin. Mendeleev și alții.

• METODĂ DE PU
RIFICARE A ȚIȚEIULUI. 
Specialiști venezueleni de la 
Institutul național de cercetări 
științifice au pus la punct un 
procedeu de transformare a pe
trolului brut „greu", care cer- 
ține anumite cantități de s.>f, 
în petrol ușor, de mai bună ca
litate și mai ușor comercializa
bil. Venezuela posedă. în zona 
de la vărsarea fluviului Orinoco, 
mari rezerve de țiței, pînă în 
prezent relativ greu de valorifi
cat pe piață datorită conținutu
lui ridicat de sulf. Cercetătorii 
de la institutul amintit au pre
cizat că procedeul utilizat pe 
plan local prezintă o serie de 
avantaje, el fiind. între altele, 
„economic și sigur". Amintim 
că statul venezuelean este al 
patrulea exportator și al cinci
lea producător mondial de pe
trol brut

• HIMALAYA - IM
PORTANT REZERVOR 
DE MINERALE. Expedițiile 
geologice întreprinse de mai 
multă vreme in zona Indiană a 
munților Himalaya au pus în 
evidentă existența unor impor
tante bogății naturale. Potrivit 
aprecierilor făcute de specialiști, 
în depozitele subterane ale ce
lor mai înalți munți din lume 
se află mari zăcăminte de roci 
polimetalice. de cărbuni bruni 
și huilă, pietre prețioase și 
semiprețioase. Departamentul 
indian de geologie a elaborat 
un amplu program de prospec
tare sistematică a bogățiilor 
subsolului cu ajutorul celor 
mai moderne mijloace de depis
tare : fotografii aeriene, apara
tură seismologică ș.a.

• ROBOT SUBAC
VATIC. Un robot pentru diri
jarea activității roboților sub
marini a fost construit de o fir
mă irlandeză. „Omul mecanic 
subacvatic", ce se deplasează 
pe fundul apei cu ajutorul a 
6 roți, este dotat cu instrumen
tele necesare montării, repară
rii și supravegherii construcții
lor din exploatările petrolifere 
submarine. El este manevrat 
de la un panou de comandă 
aflat la suprafață, iar activita
tea sa este supravegheată cu a- 
jutorul unei camere de televi
ziune. O instalație electronică 
permite operatorului să „per
ceapă" gradul de solicitare asu
pra fiecăreia din părțile com
ponente ale robotului.

• VIKINGII ERAU 
NEGUSTORI? urma 
studierii unei foste așezări a 
vikingilor, veche de aproape 
1100 de ani. un arheolog bri
tanic a emis o nouă ipoteză 
privind ocupația „oamenilor 
mării" care contrazice tezele 
general recunoscute. Specialis
tul britanic afirmă că cei ve- 
niți din nord erau mai degrabă 
negustori, și nu războinici, men- 
ționînd că în mai multe mor
minte sau chiar pe locul unde 
au fost construite locuințe ale 
vikingilor nu s-au găsit nici un 
fel de obiecte care să denote 
natura exclusiv războinică a 
posesorilor lor. Astfel, au fost 
scoase la iveală unelte și. mai 
ales, obiecte de podoabă care 
nu erau produse de vikingi, ci 
aduse din regiuni mult mai în
depărtate pentru a fi schimbate 
pe produse lodale.

• STOCURILE DE 
DEȘEURI RADIOACTIVE 
acumulate în Statele Unite 
reprezintă un pericol pentru 
populație — apreciază un ra
port al Fundației „Rockef- 
feller". De la sfîrșitul celui 
de-al doilea război mondial. 
Statele Unite au stocat circa 
815 000 mc deșeuri, cu un înalt 
grad de radioactivitate, prove
nind de la uzinele producătoa
re de armament, și 2 000 mc 
deșeuri provenind de la cen
tralele nucleare civile. Potrivit 
raportului, în zona industrială 
a orașului Hartford (statul Wa
shington), unde sînt stocate 70 
la sută din deșeurile radjpacti- 
ve. s-au înregistrat pînă în pre
zent 18 accidente grave, prilej 
cu care s-a răspîndit în at
mosferă o cantitate de 1 500 mc 
de pulbere radioactivă. Se afir
mă. totodată, că aceste deșeuri 
vor continua să constituie mul
tă vreme un pericol pentru 
populație.

• „RĂZBUNAREA" 
PEȘTELUI SPADĂ. - 
proximativ 500 km nord-est de 
Tokio, un pește spadă a scu
fundat o ambarcațiune de pes
cuit de 4 tone. După ce a fost 
ușor rănit de un harpon — au 
povestit pescarii — peștele, 
lung de peste 2 metri și cu o 
greutate de aproximativ 150 kg, 
s-a repezit asupra navei pe 
care a găurit-o într-un loc aflat 
sub nivelul apei. Ambarcațiu
nea a început să ia apă și s-a 
scufundat. Cei patru membri ai 
echipajului au fost salvați de 
alte vase de pescuit, aflate în 
apropiere.
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