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Tovarășul Nicolae Ceausescu 
si ceilalți tovarăși die conducerea partidului 

si statului au prezentat condoleanțe 
in legătură cu încetarea din viată 

a președintelui Mau îzedunÎNCHEIEREA VIZITEITOVARĂȘULH NICOIAE CEAUȘESCU IN R.S.F. IUGOSLAVIA
Bilanț excepțional de bogat, rezultate de mare importanță 
pentru adincirea prieteniei frățești și dezvoltarea colaborării

multilaterale romăno-iugoslave
SOSIREA
ÎN CAPITALĂ

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și tovarășa Elena 
Ceaușescu s-au înapoiat, simbătâ la 
amiază, în Capitală din vizita oficia
lă de prietenie întreprinsă în R. S. F. 
Iugoslavia, la invitația tovarășului 
Iosip Broz Tito, președintele Repu
blicii Socialiste Federative Iugosla
via, președintele Uniunii Comuniști
lor din Iugoslavia, și a tovarășei 
lovanka Broz.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
fost însoțit în această vizită de to
varășii Manea Mănescu, membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R.. prim-ministru al guvernu
lui. Ștefan Voitec, membru al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consiliului 
da Stat. Gheorghe Oprea, membru 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., viceprim-ministru al 
guvernului. Ștefan Andrei, membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., Au
rel Duma, secretar ăl C.C. al P.C.R., 
George Macovescu, ministrul aface
rilor externe, de consilieri și ex- 
perți.

Ceremonia sosirii a avut loc pe 
aeroportul Băneasa. Pe frontispiciul 
aerogării se afla portretul tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu încadrat de 
drapelele partidului și statului.

Aeronava oficială ■ aterizat la ora 
14.00.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu au fost în- 
timplnați de tovarășii Emil Bobu, 
Cornel Burtică. Gheorghe Cioară, 
Lina Clobanu. Janos Fazekas, Paul 
Niculescu, Gheorghe Pană, Ion Pă
tau, Dumitru Popescu. Gheorghe Ră-
(Continuare in pag. a IlI-a)

PLECAREA DIN BELGRAD
Simbătă dimineață s-a încheiat vi

zita oficială de prietenie pe care to
varășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, și tovarășa Elena 
Ceaușescu au efectuat-o, la invitația 
tovarășului Iosip Broz Tito. pre
ședintele Republicii Socialiste Fede
rative Iugoslavia, președintele Uniu
nii Comuniștilor din Iugoslavia, și a 
tovarășei lovanka Broz, în R.S.F. Iu
goslavia.

Ceremonia plecării din Belgrad are 
loc în fața Palatului Alb de pe De- 
dinie.-

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu sînt salutați 
cu căldură, la sosire, la Palatul Alb, 
de tovarășul Iosip Broz Tito și tova
rășa lovanka Broz. Apoi, într-unul 
din saloanele palatului, președinții 
Nioolae Ceaușescu și Iosip Broz Tito, 
tovarășele Elena Ceaușescu și Iovan- 
ka Broz se întrețin in aceeași am
bianță de prietenie care a caracteri

zat întreaga vizită a Inalților «oii al 
poporului român in Iugoslavia so
cialistă vecină.

Sînt prezenți tovarășii Manea Mă
nescu, membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., prim-mi
nistru al guvernului. Ștefan Voitec, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., vicepreședin
te al Consiliului de Stat, Gheorghe 
Oprea, membru al Comitetului Poli-
(Continuare în pag. a Il-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. se
cretar general al Partidului Comu
nist Roipân, președintele Republicii 
Socialiste România, ceilalți tovarăși 
din conducerea partidului și statului 
au prezentat, simbătă. la Ambasada 
Republicii Populare Chineze, din 
București, sincere condoleanțe in le
gătură cu încetarea din viată a pre
ședintelui Mao Tzedun și au adus un 
profund omagiu memoriei marelui 
conducător al poporului chinez. To
varășul Nicolae Ceaușescu, ceilalți 
tovarăși din conducerea de partid și 
de stat au exprimat profunda durere 
pe care o împărtășesc comuniștii, toți 
cetățenii patriei noastre, pentru pier
derea deosebit de grea suferită de 
poporul prieten chinez prin moartea 
tovarășului Mao Tzedun. președintele 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Chinez. întemeietorul și 
conducătorul Partidului Comunist 
Chinez și al. Republicii Populare 
Chineze, strălucit militant al mișcă
rii comuniste si muncitorești interna
ționale. personalitate proeminentă a 
vieții contemporane, mare prieten al 
poporului român.

împreună cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu au venit pentru a prezen
ta condoleanțe tovarășa Elena 
Ceaușescu. tovarășii Manea Mănescu, 
Ștefan Voitec. Emil Bobu. Cornel 
Burtică. Gheorghe Cioară, Lina Cio- 
banu, Janos Fazekas, Paul Niculescu, 
Gheorghe Oprea. Gheorghe Pană, 
Ion Pățan. Dumitru Popescu. Gheor
ghe Rădulescu. Leonte Răutu. Iosif 
Uglar, Ilie Verdeț. Ștefan Andrei, 
Iosif Banc. Teodor Coman. Mihai 
Dalea. Ion Dincă. Mihai Gere. Nico
lae Giosan, Văsil» Patilinet. Ion Ursu. 
Constantin Dăscălescu. Aurel Duma.

Erau prezenți membrii Ambasadei 
Republicai Populare Chinez^ in frun
te cu' ambasadorul Li Tin-ciuan.

în numele Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, al Con
siliului de Stat, al Guvernului Repu

blicii Socialiste România, al poporu
lui român și al său personal, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a adre
sat și cu acest prilej, prin in
termediul ambasadorului R. P. Chi
neze, Comitetului Central al Parti
dului Comunist Chinez, Comitetului 
Permanent al Adunării Naționale a 
reprezentanților populari a Repu
blicii Populare Chineze. Consi
liului de Stat. întregului popor chi
nez, cele mai sincere și profunde 
condoleanțe pentru încetarea din 
viață a președintelui Mao Tzedun, 
mare fiu și conducător al poporului 
chinez.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, cei
lalți tovarăși din conducerea partidu
lui și statului au păstrat, după aceea, 
un moment de reculegere în~ fata 
portretului îndoliat ai tovarășului 
Mao Tzedun.

Sub portretul cernit se afla depusă 
o coroană de flori din partea tovară
șului Nicolae Ceaușescu. secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste Ro
mânia, avînd înscrise pe panglică cu
vintele ; „în semn de profundă pre
țuire pentru președintele Mao 
Tzedun".

Ergu depuse, de asemenea, coroane 
de flori din partea Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
Consiliului de Stat și Guvernului 
Republicii Socialiste România.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. to
varășa Elena Ceaușescu, ceilalți to
varăși din conducerea partidului și 
statului au semnat apoi in cartea 
de condoleanțe.

Tovarășul Nicolae Ceausescu a 
avut o convorbire cu ambasadorul 
R. P. Chineze la București, in timpul 
căreia a relevat remarcabila perso
nalitate a președintelui Mao Tzedun 
care și-a închinat întreaga viață și 
putere de luptă victoriei revoluției si 
construcției Chinei noi, contribuția sa 
esențială Ia lupta împotriva im

perialismului. colonialismului si neo- 
colonialismului. la cauza păcii si so
cialismului în lume. Secretarul gene
ral al partidului a evocat întilnirea 
și convorbirile avute în 1971 la Pe
kin, cu tovarășul Mao Tzedun. cars 
au însemnat un moment de o deose
bită importantă in dezvoltarea rela
țiilor de prietenie și colaborare din
tre partidele, țările si popoarele 
noastre.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
subliniat că încetarea din viată a 
președintelui Mao Tzedun constituie 
o grea pierdere aitît pentru poporul 
chinez, cit și pentru poporul român, 
a.1 cărui mare prieten a fost. Secre
tarul general al partidului a reafir
mat. în aceste momente de grea 
încercare, sentimentele de caldă so
lidaritate și prietenie pe cane Parti
dul Comunist Român și poporul r<r- 
mân le nutresc fată de P.C. Chinez 
și întregul popor chinez, fată de 
lupta lor pentru triumful socialis
mului pe pămîntul Chinei, luptă 
căreia tovarășul Mao Tzedun i-a 
dedicat întreaga sa viață si activi
tate revoluționară.

Tovarășul Nicolae Ceausescu ■ 
arătat că partidul nostru, poporul 
nostru vor face totul pentru dezvol
tarea In continuare a relațiilor de 
prietenie si colaborare dintre Par
tidul Comunist Român și Partidul 
Comunist Chinez, dintre Republica 
Socialistă România si Republica 
Populară Chineză. In interesul ce
lor două popoare, al cauzei socialis
mului. al luptei generale împotriva 
imperialismului, pentru pace, liber
tate. independentă și progres social.

Secretarul general al partidului 
nostru a urat poporului chinez prie
ten noi succese sub conducerea 
Partidului Comunist Chinez. în ope
ra de construire a socialismului. în 
dezvoltarea economiei, științei și cul
turii. pe calea progresului si înflori
rii Republicii Populare Chineze.
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Pe toate șantierele—accelerarea lucrărilor
Relatări de pe șantiere din Reșița și Bîrlad

DECLARAȚIE COMUNA
Secretarul general al Partidului Comunist Român, 

președintele Republicii Socialiste România. Nicolae 
Ceaușescu, și președintele Republicii Socialiste Federa
tive Iugoslavia, președintele Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia, Iosip Broz Tito, au avut, cu ocazia vizitei 
oficiale de prietenie efectuate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu in Republica So
cialistă Federativă Iugoslavia, între 8 și 11 septembrie 
1976, un cuprinzător schimb de păreri asupra probleme
lor fundamentale de interes comun, intr-o atmosferă 
deschisă și cordială, de caldă prietenie, în spiritul res
pectului reciproc, care caracterizează relațiile dintre 
partidele și popoarele celor două țări socialiste vecine.

I
Republica Socialistă România și Republica Socialistă 

Federativă Iugoslavia reafirmă hotărirea lor de a așeza 
în continuare, la baza relațiilor dintre ele, precum și a 
relațiilor cu toate statele lumii, principiile fundamentale 
ale dreptului international consfințite in Carta O.N.U. și 
în Actul final al Conferinței pentru securitate și coope
rare în Europa.

Cei doi președinți subliniază îndeosebi :
— dreptul fiecărui stat la existentă, independență, 

suveranitate națională și dezvoltare liberă ;
— dreptul inalienabil al fiecărui popor de a-și hotărî 

singur soarta, de a-și stabili singur, liber și suveran, 
sistemul său politic și căile dezvoltării social-politice, in 
conformitate cu voința și interesele proprii, fără nici un 
amestec, presiune sau constringere din afară :

— îndatorirea tuturor statelor de a respecta integri
tatea teritorială a altor state și inviolabilitatea frontie
relor lor și de a se abține, în relațiile lor reciproce, de 
la orice fel de constrîngeri militare, politice, economice 
și de orice altă natură, precum și de la amenințarea cu 
forța sau folosirea forței ;

— îndatorirea tuturor statelor de a nu interveni, sub 
nici un pretext și in nici o împrejurare, in treburile 
interne sau externe ale altui stat :

— dreptul suveran și inalienabil al fiecărui stat de a 
folosi bogățiile naturale în interesul national și fără nici 
un amestec din afară ;

— dreptul și îndatorirea tuturor statelor de a parti
cipa, pe bază de egalitate, și a contribui la solutionarea 
tuturor problemelor care privesc pacea, colaborarea și 
securitatea internațională ;

— dreptul și îndatorirea fiecărui stat, indiferent de 
sistemul său politic sau social, de a colabora în diferi
tele domenii in scopul realizării progresului economic 
și social al tuturor popoarelor și îndeosebi al țărilor în 
curs de dezvoltare.

în interpretarea și aplicarea lor, aceste principii con
stituie un tot unitar și orice violare a unuia dintre

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

aceste principii nu este admisibilă niciodată și in nici o 
împrejurare.

II.
Președintele Nicolae Ceaușescu și președintele Iosip 

Broz Tito au efectuat un schimb larg de păreri cu pri
vire la situația internațională actuală. Cu acest prilej, 
s-a evidențiat din nou identitatea sau apropierea punc
telor de vedere in toate problemele discutate.

Cei doi președinți au relevat importanta transformă
rilor revoluționare, naționale și sociale, care au loc in 
lume, mutațiile profunde care s-au produs in raportul 
de forte pe plan mondial, ca urmare a luptei popoare
lor de pe toate continentele pentru dezvoltarea socială, 
națională și progresistă independentă, precum și pen
tru crearea unor noi relații politice si economice in
ternaționale. contribuției țărilor socialiste, statelor neali
niate. țărilor in curs de dezvoltare și a altor state, for
țelor revoluționare, progresiste si democratice de pre
tutindeni.

Salutînd rezultatele procesului destinderii, care se află 
la început, cei doi președinți și-au exprimat îngrijorarea 
fată de continuarea politicii de pe poziții de forță, de 
amestec in treburile interne și încercările de legalizare 
a acestei politici, față de continuarea cursei înarmări
lor, odată cu menținerea unor practici imperialiste și 
neocoloniaiiste, încercări de dominație, constringere și 
alte forme ale politicii de dictat și asuprire care, in 
unele regiuni, iau forma de presiuni brutale îndreptate 
împotriva unor țări independente. Toate acestea, ca și 
accentuarea decalajului între țările dezvoltate si țările 
în curs de dezvoltare, scindarea lumii in blocuri mili
tare si sfere de influentă amenință pacea si securitatea 
in lume.

Președintele Nicolae Ceaușescu și președintele Iosip 
Broz Tito au apreciat că Conferința pentru securitate 
si cooperare in Europa și Actul său final s-au reflec
tat pozitiv in procesul de destindere si stabilizare a 
relațiilor între țările europene. Cei doi președinți au 
constatat, totodată, că în perioada care a trecut de la 
încheierea conferinței s-au realizat puțini pași concreti 
în direcția rezolvării problemelor complexe existente pe 
continent. Ei consideră necesar ca, împreună cu toate 
țările semnatare ale Actului final de la Helsinki, să 
depună eforturi continui pentru aplicarea integrală a 
principiilor si angajamentelor inserate în acest docu
ment. Președinții au fost de acord că o pace stabilă și 
o colaborare bazată pe egalitate in drepturi în Europa 
nu se pot consolida dacă pacea si securitatea în alte 
părți ale lumii sînt amenințate. Totodată, s-a subliniat 
necesitatea de a se acționa in direcția lărgirii procesu
lui de destindere asupra întregii lumi.
(Continuare In pag. a IlI-a)

IOSIP BROZ TITO
Președintele Republicii Socialiste Federative Iugoslavia,

Președintele Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia

Consumuri mai 
reduse de metal
• întreprinderile Centralei In

dustriale de mașini și aparata- 
je electrice au economisit, de 
la inceputul anului, aproape 
1 600 tone metal, cantitate din 
care mai mult de 80 la sută o 
reprezintă diferite profile de 
laminate.1 Cele mai bune rezul
tate în această importantă ac
țiune au fost înregistrate 
la întreprinderile „Electropu- 
tere“-Craiova, „Electrotimiș" și 
„Electrobanat‘‘-Timișoara, de 
transformatoare mici Filiași, 
precum și la „Electroceramica"- 
Turda.

• Aplicarea în cadrul secții
lor de producție ale întreprin
derii de utilaj chimic și forjă 
din Rimnicu-Vilcea a unui pro
gram de măsuri tehnico-organi- 
zatorice. vizind mai buna gos
podărire a metalului, s-a soldat 
cu economisirea, de la începutul 
anului și pină acum, a aproape 
350 tone laminate feroase.

• Inițiativa „Contul colector 
de economii al grupei sindicale" 
a găsit o largă audiență in rin- 
durile oamenilor muncii din în
treprinderile sibiene. Menită «ă 
pună in valoare noi și importan
te resurse de sporire a produc
ției, valoroasa inițiativă s-a ma
terializat cu bune rezultate : 
aproape 10 milioane lei prove
nite din economii. (Agerpres).

Noi materiale 
de construcție

• întreprinderea de materiale 
ceramice „Zorile noi" din Piatra 
Neamț a introdus in producția 
curentă noi tipuri de materiale 
de construcții, care se dovedesc 
de mare utilitate in accelerarea 
ritmului de execuție pe șantie
re. Astfel, după cum afirmă lu
crătorii de pe șantiere, prin fo
losirea acestor prefabricate, pro
ductivitatea muncii și calitatea 
execuției cresc substanțial. în 
plus,, noile sortimente prezintă 
avantajul că sînt izofone și izo
terme.
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în fața Palatului Alb din Belgrad, președintele Nicolae Ceaușescu șl președintele loslp Broz Tito trec în revistă garda de onoare
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tic Executiv al C.C. al P.C.R., vice- 
prim-ministru al guvernului, Stefan 
Andrei, membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., Aurel Duma, secretar 
al C.C. al P.C.R., George Macovescu, 
ministrul afacerilor externe, celelalte 
persoane oficiale care l-au însoțit pe 
&eful statului român.

Participă Vidoie Jarkoivici. vice
președintele Prezidiului R.S.F.I., 
Kiro Gligonov, președintele Adunării 
R.S.F.I.. Stane Dolant, secretar al 
Comitetului Executiv al Prezidiului 
Comitetului. Central al U.C.I.. Gemal 
Biedici, președintele Consiliului Exe
cutiv Federal, Dragoslav Markovici, 
președintele Prezidiului R. S. Ser
bia, Tihomir Vlașkalici, președintele 
C.C. al Uniunii Comuniștilor din 
Serbia. Milos Minici, vicepreședinte 
al Consiliului Executiv Federal, se
cretar de stat pentru afaceri externe, 
Alexandar Grlicicov, secretar in 
Comitetul Executiv al Prezidiului 
C.C. al U.C.I., Dușan Cikrebici. pre
ședintele Consiliului Executiv al 
Adunării R. S. Serbia.,. Milorad Bi- 
rovlicv. membru al Consiliului Exe
cutiv Federal, președintele păr'li Iu
goslave in Comisia mixtă româno- 
iugoslavă de colaborare economică, 
Franio Herlievici, membru al Con

PLECAREA DIN BELGRAD
siliului Executiv Federal, secretar 
federal pentru afacerile interne. Ji- 
vorad Kovacevici. președintele Adu
nării orașului Belgrad. Dușan Gli- 
gorievici. președintele Comitetului 
Belgrad al U.C.I., Milan Raiacici. 
președintele Conferinței orășenești a 
Uniunii Socialiste a Poporului Mun
citor, Milos Șumonia. adjunct al se
cretarului federal pentru apărarea 
națională. Mirko Milutovici, șeful 
Cabinetului președintelui republicii, 
și numeroase alte persoane oficiale.

Sint prezenti Virgil Cazacu. amba
sadorul României la Belgrad, si Pe- 
tar Dodik, ambasadorul Iugoslaviei 
la București.

La ora 9,15 (ora locală). în fata 
Palatului Alb începe ceremonia ofi
cială a plecării. Fanfara intonează 
imnurile de stat ale României si 
Iugoslaviei. Răsună 21 de salve de 
artilerie. Comandantul gărzii militare 
prezintă raportul.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
împreună cu președintele Iosin 
Broz Tito trec în revistă garda de 
onoare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu si 
tovarășa Elena Ceaușescu. ceilalți 
oașpetf roftțâni își iau apoi rămas 
bun de la gazde.

Președinții Nicolae Ceaușescu sl 
Iosip Broz Tito se îmbrățișează, iși 
string îndelung miinile.

La rîndul lor, tovarășele Elena 
Ceaușescu și Iovanka Broz se îmbră
țișează, își string miinile. înalții oas
peți români iau loc în mașini. In 
sunetele fanfarei, coloana oficială, 
însoțită de motocicliști, părăsește 
platoul din fața palatului, îndreptin- 
du-se spre punctul de frontieră 
Moravița. Se încheie astfel vizita în 
Iugoslavia, act politic de mare însem
nătate, deschizător de noi orizonturi 
în relațiile de colaborare frățească 
multilaterală dintre cele două țări, 
partide și popoare angajate în opera 
vastă de făurire a noii societăți, în 
lupta pentru cauza progresului, păcii 
și dezvoltarea colaborării interna
ționale.

★
Președintele Nicolae Ceaușescu și 

tovarășa Elena Ceaușescu sînt înso
țiți pînă la graniță de tovarășii Stane 
Dolan.ț, secretar al Comitetului Exe
cutiv al Prezidiului C.C. al U.ț.I., 
Dușan Cikrebici, președintele Con
siliului Executiv al Adunării R.S. 
Serbia, și Milorad Blrovliev, membru 
al Consiliului Executiv Federal, pre
ședintele părții iugoslave in Comisia 
mixtă româno-iugoslavă de -colabo
rare economică. Sint preșvffti. de 
asemenea. Virgil Cazacu, ambasado
rul României la Belgrad, și Petar 
Dodik. ambasadorul Iugoslaviei la 
București.

De-a lungul traseului, în localită
țile străbătute, înalții oaspeți sint în- 
tîmpinați cu manifestări de prietenie, 
de înaltă stimă.

Mii și mii de oameni ce flanchează 
magistrala flutură drapele tricolore, 
aplaudă îndelung, scandează în 
cinstea prieteniei, conlucrării trainice 
româno-iugoslave. „La revedere, 
dragă tovarășe Nicolae Ceaușescu", 
„Drum bun" — aceste cuvinte sînt 
scrise, asemenea unor arcuri de 
triumf, în numeroase localități.

O entuziastă primire face solilor 
poporului român populația orașului 
Vîrșeț. în piața din centrul orașului, 
înțesată de lume, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu sint salutați cu înaltă con
siderație de Dușan Alimpici, pre
ședintele Comitetului provincial al 
Uniunii Comuniștilor din Voivodina, 
Nikola Kmezlcl, președintele Consi
liului Executiv al Provinciei Socia
liste Autonome Voivodina. de nu- 
meroase'-alte persoane oficiale. După 
un scurt popas la sediul Adunării 
locale, solii poporului român, acla
mați cu putere de populație, străbat 
ultima porțiune «' traseului.

'La punctul- de frontieră Moravița, 
tovarășul 'Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu iși iau ră
mas bun de la persoanele oficiale 
iugoslave care l-au însoțit.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, presedlntale Republicii 
Socialiste România, și tovarășa Elena 
Ceaușescu au efectuat,. la invitația 
tovarășului Iosip Broz Tito, pre
ședintele Republicii Socialiste Fede
rative Iugoslavia, președintele Uniu
nii Comuniștilor din Iugoslavia, și a 
tovarășei Iovanka Broz, o vizită ofi
cială de prietenie In Iugoslavia, in 
perioada 8—11 septembrie 1976.

In timpul șederii în R.S.F. Iugo
slavia. președintele Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu, îm
preună cu Înaltele personalități care 
i-au însoțit, au vizitat obiective e- 
oonomice, instituții social-economlce 
și științifice din R.S. Slovenia și 
Belgrad, unde au fost întimpinati cu 
căldură și cordialitate.

In convorbirile avute, cet doi pre
ședinți au efectuat un schimb multi
lateral de păreri asupra dezvoltării 
relațiilor bilaterale, situației inter
naționale actuale și raporturilor din 
mișcarea muncitorească internațio
nală. Convorbirile au evidențiat înal
tul grad al încrederii, înțelegerii și 
respectului reciproc ce caracterizea
ză. de altfel, întâlnirile președintelui 
Nicolae Ceaușescu și președintelui 
Iosip Broz Tito, precum și relațiile 
dintre cela două țări «ocialiste 
vecine.

La convorbiri au participat:
— Din partea română : Manea Mă- 

nescu. membru al Comitetului Pob- 
tic Executiv al C.C. al P.C.R., ,prim- 
ministru al guvernului, Ștefan Voi- 
tec. membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., vicepre
ședinte al Consiliului de Stat. Gheor- 
ghe O.prea, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
viceprim-ministru al guvernului, 
Ștefan Andrei, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., Aurel Duma, 
secretar al C.C. al P.C.R., George 
Macovescu, membru al C.C. al P.C.R., 
ministrul afacerilor externe. Vasile 
Pungan, membru al C.C. al P.C.R., 
consilier al președintelui republicii. 
Constantin Mitea. membru al C.C. al 
P.C.R., consilier al președintelui re
publicii, Virgil Cazacu, membru al 
C.C. al P.C.R,, ambasadorul Româ
niei la Belgrad, Vasile Șandru, ad
junct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R.. Constantin Oancea, adjunct 
al ministrului afacerilor externe. Ion 
Ciubotarii, director în M.A.E.

— Din partea iugoslavă: Vidoie 
Jarkovici, vicepreședintele Președin
ției R.S.F. Iugoslavia, Stane Dolant, 
secretar al Comitetului Executiv al 
Prezidiului C.C. fll U.C.I., Gemal 
Biedici. 'președintele Consiliului Exe
cutiv Federal, Miilțxș Minici, vicepre
ședinte al Consiliului Executiv Fe
deral. secretar federal pentru aface
rile externe, Aleksandar Grlicikov, 

secretar în Comitetul Executiv al 
Prezidiului C.C. ai U.C.I.. Milorad 
Birovliev. membru în Consiliul Exe
cutiv Federal, președintele părții iu
goslave in Comisia mixtă româno- 
iugoslavă de colaborare economică, 
Petar Dodik. ambasadorul R.S.F. Iu
goslavia in Republica Socialistă 
România, Mirko Milutinovici. șeful 
Cabinetului președintelui republi
cii. Vladislav Obradovici, șeful Sec
ției relații internaționale a C.C. al 
U.C.I., Aingelko Blajevici, consilier 
al președintelui republicii pentru 
problemele de politică externă, Dra
gan Bernardici, adjunct al secreta
rului federal pentru afacerile exter
ne, Miodrag Krdjici, șeful Direcției 
pentru țările vecine din Secretaria
tul Federal pentru Afacerile Ex
terne.

în timpul vizitei au fost semnate 
următoarele documente care priveau 
colaborarea și raporturile româno- 
iugoslave :

— Președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Iosip Broz Tito au 
semnat Declarația comună și Acor
dul privind extinderea colaborării în 
scopul utilizării potențialului hidro
energetic al Dunării ;

— Primul ministru al guvernului, 
Manea Mănescu, și președintele Con
siliului Executiv Federal. Gemal 
Biedici, au semnat Acordul privind 
modificarea și completarea Acordu
lui din 1963 privind realizarea și ex
ploatarea Sistemului hidroenergetic 
și de navigație Porțile de Fier, pe 
fluviul Dunărea ;

— Gheorghe Oprea, viceprlm-ml- 
nistru al guvernului, și Milorad Bi

La pârâsirea teritoriului R.S.F. Iugoslavia, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a adresat următoarea telegramă:

Tovarășului IOSIP BROZ TITO
Președintele Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, 

Președintele Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia

Părăsind teritoriul Iugoslaviei prietene, doresc să vă exprim încă o dată, 
în numele meu și al tovarășei mele, cele mai calde mulțumiri pentru 
primirea cordială și ospitalitatea tovărășească de care ne-am bucurat in tot 
timpul vizitei noastre In frumoasa dumneavoastră țară.

Sint încredințat că vizita făcută, convorbirile pe care le-am purtat 
împreună, schimbul de păreri și înțelegerile la care am ajuns cu acest 
prilej vor contribui la dezvoltarea și mai puternică a tradiționalei prietenii 
româno-iugoslave, a bunelor raporturi dintre Partidul Comunist Român șl 
Uniunea Comuniștilor din Iugoslavia. în folosul și spre binele popoarelor 
țărilor noastre, al cauzei înțelegerii, colaborării și păcii în Balcani, în Europa 
și in lume.

îmi este deosebit de plăcut să vă adresez, si cu acest prilej, dumneavoastră 
și tovarășei Iovanka Broz, urările noastre călduroase de sănătate și fericire, 
iar popoarelor Iugoslaviei prietene, de progres, prosperitate și pace.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele

Republicii Socialiste România

rovliev, membru al Consiliului Exe
cutiv Federal, au semnat Protocolul 
privind dezvoltarea in continuare a 
relațiilor economice româno-iu
goslave ;

— Au fost semnate, de asemenea,' 
de către ministrul afacerilor extern» 
al Republicii Socialiste România, 
George Macovescu. și președintele 
Comitetului Federal pentru Trans
porturi și Telecomunicații al R.S.F. 
Iugoslavia, Boșko Dlmitrievicl, alte 
trei Înțelegeri care se referă la des
ființarea Administrației fluviale Por
țile de Fier.

Președintele Nicolae Ceaușescu șl 
președintele Iosip Broz Tito au dat o 
înaltă apreciere convorbirilor pe care 
le-au purtat și au subliniat cu sa
tisfacție rezultatele lor rodnice care 
reprezintă o nouă și însemnată con
tribuție la dezvoltarea și adincirea 
prieteniei și colaborării frățești din
tre cele două țări și partide, în in
teresul poporului român și popoare
lor iugoslave, al cauzei păcii, socia
lismului și cooperării internaționale.

Secretarul general al Partidului 
Comunist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, și tovarășa 
Elena Ceaușescu au invitat pe pre
ședintele Republicii Socialiste Fede
rative Iugoslavia, președintele Uniu
nii Comuniștilor din Iugoslavie, to
varășul Iosip Broz Tito, șl pe to
varășa Iovanka Broz să facă o vi
zită oficială de prietenie în Repu
blica Socialistă România.

Invitația a fost acceptată cu satis
facție.
Belgrad, 11 septembrie 1976

PE TOATE ȘANTIERELE- ACCELERAREA 
LUCRĂRILOR, LICHIDAREA ORICĂROR RESTANTE

La Combinatul siderurgic 
din Reșița se află în con- 
ștrucție un obiectiv indus
trial de însemnătate deose
bită pentru creșterea capa
cității și integrarea pro
ducției în această mare 
unitate a metalurgiei noas
tre. Firesc, constructorul, 
I.C.M.M. Reșița, a concen
trat aici însemnate forțe 
umane și tehnice. Cu toa
te acestea, stadiul actual al 
lucrărilor relevă o. serie de 
restante.

— Ne-am confruntat — 
ne spune din capul locu
lui ing. Mircea Bulic, di
rector adjunct cu pro
blemele de producție al 
întreprinderii — cu o seamă 
de neajunsuri : .atacarea" 
cu întârziere a lucrărilor, 
eliberarea necorespunză
toare a spatiilor, iar de aici 
organizarea greoaie de 
șantier și, implicit, ritmuri 
slabe de execuție. Acum 
acționăm mult mai energic 
spre a diminua și recupera 
restanțele. Deci, important 
pentru noi este în prezent 
intensificarea ritmului...

Sub directa îndrumare a 
organelor județene de par
tid. pe șantier s-au efectuat 
analize profunde care, in 
ultima perioadă, s-au ma
terializat în măsuri ce în
cep să-și arate roadele. în 
primul rînd. este de reți
nut faptul că s-a pus un 
mal mare accent pe orga
nizarea muncii, elaborin- 
du-se grafice de recupera
re a restanțelor pe obiecti
ve, loturi și formații de 
lucru. Ca urmare a acestui 
fapt, acolo unde măsurile 
preconizate au fost riguros 
aplicate, rezultatele sînt 
cu mult superioare. E ca
zul șantierului de montaje 
și instalații condus de ing. 
Octavian Toma, unde, prin- 
tr-o urmărire riguroasă a 
Îndeplinirii graficelor zil
nice pe fiecare formație de 
lucru, s-au lichidat unele 
rămîneri în urmă, fapt 
ilustrat și de depășirea cu 
peste 3 la sută a produc
tivității muncii pe ansam
blul colectivului șantie-

execuție, ac- 
constructorii 
ing. Vasi- 
Drept ur-

Cu energie și fermitate, 
organizind mai bine mun
ca. in scopul accelerării rit
mului de 
ționează și 
conduși de 
le Topală. 
mare, sarcinile de plan pe 
ultimele două luni, spre 
exemplu, au fost realizate, 
îndeplinindu-se 75 Ia sută 
din programul de lucrări 
stabilit pe întregul trimes
tru in curs. O seamă de 

REȘIȚA

ȘANTIERUL DE LA COMBINATUL 
SIDERURGIC 

MUNCA A FOST 
ORGANIZATĂ ÎN DOUĂ

ȘI TREI SCHIMBURI
cadre de răspundere își fac 
pe deplin datoria, preocu- 
pîndu-se nemijlocit de 
creșterea randamentului 
în muncă, așa cum proce
dează maistrul Mircea San
du în rlndurile colectivu
lui pe care îl conduce. 
Demn de relevat pentru 
creșterea ritmului la unele 
lucrări este și faptul că 
s-a acționat mai ener
gic pentru extinderea me
canizării, folosirea ou ran
dament sporit a utilajelor 
de construcții și montaj, 
promovarea unor procedee 
și soluții de mare eficien
ță productivă. Ca urmare, 
echipele conduse de Fran- 
cisc Bayerle, Petru Copil, 
Aurel Popa și Aurel Ha- 
ragea și-au asigurat fron
turi de lucru corespunză
toare la execuția cuptoare
lor adinei și a altor obiec
tive. S-a trecut, de ase

menea, la confecționarea 
zidăriei coșurilor la sol. 
ceea ce a fost de natu
ră să diminueze mult din 
restante, soluția adoptată 
de constructori avind și 
meritul de a dubla ritmul 
de execuție la construcția 
noilor coșuri industriale.

Aflîndu-ne din nou. zi
lele trecute, printre con
structori. am reținut însă 
și o seamă de neajun
suri care persistă. Este 

vorba de activitatea încă 
slabă în ce privește asigu
rarea betoanelor, iar aceas
ta impietează direct asu
pra creării noilor fronturi 
de lucru, fapt pe care îl 
resimt mai ales instalatorii 
electrici. în depozite exis
tă utilaje și materiale în 
valoare de zeci de milioa
ne de lei, dar acestea nu 
pot fi montate tocmai din 
lipsa preocupării sistema
tice pentru crearea unor 
fronturi de lucru de largă 
cuprindere a forțelor. Iată 
și o altă situație. Macaraua 
pe șenile a mecanicului Ion 
Lohon poate descărca — 
și a realizat nu o dată ase
menea performante — în 
10 ore. Încărcătura a 48 de 
bascule cu beton. Nu pu
ține sînt zilele însă cînd 
se irosește timp prețios In 
așteptarea betonului, da

torită slabei organizări a 
transportului.

La comitetul de partid 
al întreprinderii construc
toare, tovarășul Emil Vi-, 
șan, secretarul acestuia, 
ca și alte cadre de condu
cere. ne prezintă un amplu 
program de măsuri, recent 
stabilite, pentru a dinamiza 
activitatea tuturor șantie
relor, între care un loc im
portant îl dețin următoa
rele : întărirea colectivelor 
de constructori la lucră
rile cu rămîneri în urmă 
prin completarea efec
tivului de pe șantier cu 
peste 250 de oameni ; re
partizarea cadrelor califi
cate cu deosebire la obiec
tivele unde sînt restanțe 
mai pronunțate ; în scopul 
asigurării unor fronturi do 
lucru corespunzătoare pen
tru timpul friguros, s-au 
elaborat. împreună cu fur
nizorii de utilale și cu 
sprijinul beneficiarului, 
grafice de livrări și de 
execuție spre a se ter
mina închiderile la hale 
și sălile de aparataje, 
lucrările de procurare a a- 
pei calde, iluminatul.

Pentru folosirea mai 
bună a utilajelor de con
strucții și de transport, s-a 
trecut — la cele mai multe 
dintre acestea — la orga
nizarea muncii în două și 
trei schimburi, care dă re
zultate bune atît la lucră
rile de rezistentă, cît și la 
montajele de construcții 
metalice. unde volumul 
este deosebit de mare. Și 
în ceea ce privește trece
rea la folosirea în trei 
schimburi a utilajelor gre
le. încă de pe acum, se evi
dențiază eficiența : maca
ralele, excavatoarele, bul
dozerele, utilajele speciale 
fac ca zi și noapte, pe șan
tier. să se simtă ritmul 
avintat al muncii — ritm 
care, intensificat continuu, 

: este de natură să asigure 
recuperarea restanțelor și 
încadrarea lucrărilor în 
graficele stabilite.

Nicolae CATANA
corespondentul „Scînteii"

In ultimii ani, prin în
făptuirea unui amplu pro
gram de investiții. între
prinderea de rulmenți din 
Birlad și-a sporit substan
țial producția. în prezent, 
aici se află în construcție 
o nouă capacitate de pro
ducție, eșalonată în două 
etape, una fiind restanță 
din anul trecut și repro- 
gramaită în 1976. în 8 luni 
din acest an s-au obținut 
următoarele rezultate : 72,4 
la sută la total investiții și 
74,4 Ia sută la construcții- 
montaj, față de prevederi
le planului anual. Pe 9 luni 
se prelimina o proporție 
de 80 la sută. Din aceste 
rezultate globale se des
prinde o stare de lucruri 
pozitivă. Pe șantier, con- 
firmindu-se aprecierile 
unor factori responsabili 
de bunul mers al activității 
din partea beneficiarului și 
constructorului, am remar
cat intr-adevăr o înviorare 
a muncii, dar tot atît de 
adevărat este și faptul că 
mai sînt multe de pus la 
punct pînă cînd va produ
ce noua capacitate. Două 
dintre termenele repro- 
gramate pe parcursul anu
lui curent — și anume, 
cele care privesc predarea 
la montaj a secției strun- 
gărie și a sectorului de 
tratament termic — au 
fost depășite. Pentru sec
ția rectificare și sortare 
s-a prevăzut data de 30 
septembrie a.c. Ce se în
treprinde pentru recupera 
rea restanțelor ?

Ing. Iulian Hugeanu, din 
cadrul serviciului de in
vestiții al întreprinderii, 
ne-a spus : ..Beneficiem la 
această oră de peste 90 la 
sută din totalul de utilaje 
necesare echipării secțiilor 
strungărie și rectificare, 
care trebuie să funcționeze 
în hala role. Utilajele au 
fost puse în funcțiune în 
spațiile disponibile din 
alte secții, incit, atunci 
cînd le vom monta în noua 
capacitate, să producă din 

plin. Pentru urgentarea 
dării în exploatare a noii 
hale. în întreprindere s-au 
realizat prin autodotare 
mașini și utilaje cum sint: 
mașini de rectificat capete 
la role, mașini de rectifi
cat generatoare la role 
butoi, mașini de cojit bare, 
mașini de debitat role și 
altele".

Eforturile beneficiarului 
pentru dotarea tehnică a 
noii capacități se cer însă 

BÎRLAD

LA ÎNTREPRINDEREA DE RULMENȚI 

CONSTRUCTORII 
AU AVANSAT, 

FURNIZORII
DI UTILAJE INTIRZIE

conjugate cu ale furnizo
rului de utilaje — Între
prinderea „Independența" 
din Sibiu. Este vorba de 
realizarea Integrală a con
tractului nr. 1 020/34/76, cu 
termen de livrare 30 apri
lie a.c., care se referă la 
utilajul de tratament ter
mic alcătuit din trei linii 
de călire-revenire pentru 
role. Pină la această dată 
au sosit părțile componen
te din linii, dar nu au fost 
trimise cuptoarele de căli- 
re și revenire, de fapt, 
ceea ce este mai impor
tant. Din nota trimisă de 
Ministerul Industriei Con

strucțiilor de Mașini rezul
tă că. în urma analizei din 
23 iulie, s-a trasat sarcină 
întreprinderii „Indepen
dența" să livreze unității 
din Birlad in totalitate 
cuptoarele in luna septem
brie a.c. Sintem aproape de 
jumătatea lunii, dar cup
toarele nu au sosit. în a- 
ceeași notă se fac referiri
— fără un termen precis
— și la un număr de 6 ge
neratori de atmosferă

GEP-60 pe care întreprin
derea din Birlad îi așteap
tă de la același furni
zor, potrivit contractului 
R-2 490/976, cu dată de li
vrare 30 aprilie a.c.

Ing. Dan Birceanu, șeful 
lotului Birlad al Trustului 
de instalații-montaje Iași, 
ne relata : „Astăzi (n.n. — 
10 septembrie) am atins 
nivelul sarcinilor de plan 
pe 9 luni. Pentru grăbirea 
lucrărilor vom concentra 
90 la sută din montori în 
6 echipe, la care se vor a- 
lătura echipele speciale din 
întreprinderea beneficia
ră". Pe șantier, din dialo

gul maistrului Iulius Si- 
laghi, șeful punctului de 
lucru hală role al șantie
rului 4 — Vaslui, cu re
prezentantul punctului de 
lucru al șantierului 9 — 
Iași se desprind clar ne
înțelegerile dintre cele 
două părți, situație care 
amînă pentru cite va zile 
terminarea unei lucrări 
importante. „Dorim o co
laborare perfectă dintre 
noi — reținem din aprecie
rea tovarășului Ștefan 
Moldoveanu, inginer-șef 
cu activitatea mecano- 
energetică și de investiții a 
întreprinderii de rulmenți 
—• și antreprenorul general. 
Trustul de construcții in
dustriale Iași. Așteptăm 
insă și sprijinul întreprin
derii „Independenta" din 
Sibiu. Au fost organizate 
echipe speciale de montaj 
pentru utilaje, care să lu
creze In două schimburi. 
Montarea se realizează pe 
baza unor grafice in ordi
nea necesară, care prevăd 
numărul de mașini, cine 
răspunde de efectuarea lu
crărilor, de la șef de sec
ție si șef de echipă pînă 
la muncitor".

în loc de alte comenta
rii subliniem faptul că, 
din inițiativa consiliului 
județean de control mun
citoresc, a fost invitată 
conducerea Trustului da 
construcții industriale Iași 
— antreprenor general al 
investițiilor industriale din 
județul Vaslui — pentru o 
analiză concretă la fața 
locului, cu care prilej s-au 
stabilit măsuri și acțiuni 
operative, in vederea recu
perării răminerilor in urmă 
la acest obiectiv și reali
zării integrale a planului 
de investiții și construcții- 
montaje pe 1976. Important 
este ca măsurile stabilite 
să fie înfăptuite grabnic 
în practică.

Crăciun LALUCI 
corespondentul „ScînteiF

Pe șantierul întreprinderii 
„Tînăra gardâ" din Capitală 
se depun eforturi susținute 
pentru depășirea stadiilor 
fizice stabilite, pentru păs
trarea avansului de timp 
cîștlgat în îndeplinirea pla
nului de investiții. în foto
grafie : se înalță un nou 
obiectiv, care va mâri capa

citatea unității
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Cei doi președinți și-au exprimat îngrijorarea în 
legătură cu evoluția periculoasă din Marea Medi- 
terană și s-au pronunțat cu fermitate în favoarea 
aplicării hotăririior conferinței și în această re
giune, a cărei securitate este strîns legată de secu
ritatea europeană și care, în condițiile actuale, are 
o importantă internațională mai largă.

Subliniind legătura indisolubilă dintre aspectele 
politice și militare ale securității, cei doi pre
ședinți s-au pronunțat pentru lichidarea bazelor 
militare străine și retragerea trupelor străine de 
pe teritoriile altor state, retragerea armamentului 
nuclear din țările neposesoare de arme nucleare, 
reducerea cheltuielilor militare și crearea condi
țiilor pentru desființarea blocurilor militare.

Președinții Nicolae Ceaușescu și Iosip Broz Tito 
au acordat o atenție deosebită apropiatei reuniuni 
a țărilor europene ce va avea loc în 1977 la Bel
grad, apreciind că aceasta va fi un eveniment 
important, deoarece va reprezenta continuarea 
procesului de edificare a securității și cooperării 
în Europa, pe baze noi, democratice. în acest con
text, ei au subliniat necesitatea unei angajări ac
tive și a unei pregătiri multilaterale, astfel încît 
reuniunea de la Belgrad să se soldeze cu rezultate 
pozitive pe linia realizării obiectivelor Actului 
final.

Cei doi președinți au apreciat că în Balcani, 
parte a Europei, trebuie acționat pentru dezvolta
rea in continuare a colaborării între țările balca
nice, ceea ce constituie o necesitate obiectivă și 
este în interesul tuturor popoarelor din această 
regiune. Ei consideră că, paralel cu eforturile per
manente pentru promovarea relațiilor bilaterale, 
trebuie să se dezvolte colaborarea multilaterală in 
toate domeniile în care există condiții reale, cu 
participarea egală în drepturi a tuturor țărilor 
balcanice. O asemenea colaborare va contribui Ia 
rezolvarea problemelor din relațiile bilaterale, la 
consolidarea spiritului de prietenie și încredere si, 
pe această bază, la transformarea Balcanilor în- 
tr-o zonă a păcii, securității, colaborării si pros
perității.

S-a evidențiat, și cu acest prilej, însemnătatea 
reuniunii de la Atena a reprezentanților țărilor 
balcanice consacrată examinării posibilităților de 
colaborare economică și s-a exprimat convingerea 
că promovarea colaborării multilaterale în Bal
cani, inspirată de Actul final de la Helsinki, este 
în folosul păcii și colaborării nu numai in" această 
regiune, ci si pe un plan mai larg. A fost reafir
mată hotărîrea celor două țări de a contribui la 
examinarea cît mai rapidă și realizarea inițiative
lor și propunerilor orientate spre dezvoltarea in 
continuare a colaborării balcanice.

Președinții Nicolae Ceaușescu si Iosip Broz Tito 
consideră că mișcarea de nealiniere s-a afirmat 
ca factor de pace, de sine stătător, deosebit de 
important, cu influențe pozitive asupra rezolvării 
problemelor actuale internaționale.

Cei doi președinți au subliniat că a V-a Con
ferință la nivel inalt a țărilor nealiniate, reunind 
șefi de stat și de guvern, miniștri și alți reprezen
tanți din peste o sută de țări, abordind probleme 
cardinale ale lumii de azi, se inscrie ca un eveni
ment de mare importantă al vieții internaționale, 
al luptei pentru afirmarea drepturilor popoarelor 
la dezvoltarea liberă, de sine stătătoare, pentru 
dezvoltarea politicii de nealiniere, creșterea ro
lului țărilor nealiniate, în lupta împotriva impe
rialismului, colonialismului, neocolonialismului și 
a tuturor formelor de dominație străină, pentru 
edificarea unor noi raporturi politice și economice 
egale în drepturi. Ei au salutat hotăririie prin 
care mișcarea de nealiniere confirmă caracterul 
său deschis și interesul pentru dezvoltarea cola
borării și legăturilor cu toate forțele care luptă 
pentru pace și progres în lume.

Președinții Nicolae Ceaușescu și Iosip Broz Tito 
au apreciat că una din problemele fundamentale 
ale epocii noastre, de care depind nemijlocit secu
ritatea, pacea și colaborarea internațională, este 
lichidarea vechilor relații de inechitate și exploa
tare economică, a tuturor formelor de subjugare 
și dependență. In acest sens, ei au evidențiat în
semnătatea deosebită a luptei pentru înfăptuirea 
unei noi ordini economice internaționale, bazată 
pe principiile egalității și echității, care să ducă 
la lichidarea decalajelor existente intre țările 
dezvoltate și țările în curs de dezvoltare, la o cit 
mai rapidă dezvoltare a țărilor rămase în urmă. 
S-a subliniat că România și Iugoslavia vor parti
cipa activ in continuare la toate acțiunile îndrep
tate spre realizarea acestui scop.

Cei doi președinți au exprimat îngrijorarea lor 
profundă față de nesoluționarea vechilor stări con- 
flictuale și apariția unor noi surse de încordare, 
care amenință pacea și securitatea internațională.

Ei au reafirmat convingerea că rezolvarea con
flictului și instaurarea unei păci trainice și juste 
in Orientul Apropiat necesită retragerea Israelului 
din toâte teritoriile arabe ocupate in urma războiu
lui din 1967, rezolvarea problemei poporului palesti- 
nean prin asigurarea drepturilor sale legitime, in
clusiv constituirea unui stat național independent, 
ca și asigurarea suveranității și independenței pen
tru toate statele din zonă. Constatînd ă situația 
din Orientul Mijlociu s-a agravat ca urmare a 
crizei din Liban, cei doi președinți au apreciat că 
este necesar să se ajungă la încetarea cit mai 
grabnică a luptelor din această tară și ca forțele 
politice și sociale din Liban să găsească, pe ca
lea negocierilor politice, o soluție pentru asigura
rea integrității, unității, suveranității și nealinie
rii tării. O asemenea soluționare a problemelor 
din Liban, fără amestec străin corespunde atit in
tereselor vitale ale poporului libanez, cît si cauzei 
păcii și securității în zona Orientului Mijlociu.

România și Iugoslavia se pronunță pentru so
luționarea politică a situației din Cipru, in con
formitate cu rezoluțiile adoptate de Organizația 
Națiunilor Unite, in scopul păstrării independenței, 
suveranității, integrității teritoriale și nealinierii a- 
cestui stat.

Cei doi președinți reafirmă sprijinul față de e- 
forturile R.P.D. Coreene îndreptate spre înfăptui
rea reunificării pașnice și independente a patriei, 
fără amestec din afară si fără prezență străină. Ei 
sprijină cererile R.P.D. Coreene de desființare a 
așa-zisului comandament O.N.U.. și de retragere a 
tuturor trupelor străine din Coreea de sud.

Președinții Nicolae Ceaușescu si Iosip Broz Tito 
au salutat din nou. cu cea mai vie satisfacție, vic
toria istorică a popoarelor din Vietnam, Cambod-

gia si Laos In lupta împotriva intervenției străine, 
pentru cucerirea libertății și independenței națio
nale si au exprimat sprijinul țărilor lor față de 
eforturile acestor popoare pentru dezvoltarea de 
sine stătătoare. Ei au salutat, de asemenea, victo
ria obținută de popoarele din Mozambic. Angola, 
Guineea-Bissau. Insulele Capului Verde, Sao Tome 
și Principe, precum si cucerirea independenței de 
către alte popoare care s-au eliberat de sub domi
nația colonială.

Cei doi președinți au constatat că, in ciuda in- 
frîngerii istorice suferite de colonialism, forțele 
neocolonialiste fac totul pentru a-și menține pozi
țiile lor coloniale. Ei consideră că este necesară 
în continuare o luptă hotărită împotriva impe
rialismului, colonialismului, rasismului, aparthei
dului, a oricăror forme de dominație și exploa
tare, s-au pronunțat pentru acordarea unui ajutor 
multilateral mișcărilor de eliberare națională și 
Organizației Unității Africane, pentru eliberarea 
deplină a continentului africân, lichidarea tuturor 
rămășițelor colonialismului de pe alte continente.

Președinții Nicolae Ceaușescu și Iosip Broz Tito 
consideră că fără rezolvarea problemelor esențiale 
ale dezarmării nu este posibil să se asigure, pe 
o bază trainică, menținerea și consolidarea păcii 
si securității în lume și nici dezvoltarea stabilă 
a relațiilor internaționale. Ei și-au exprimat în
grijorarea profundă pentru continuarea cursei 
înarmărilor, îndeosebi nucleare, și absența unui 
progres real pe planul dezarmării generale — una 
dintre problcmele-cheie ale relațiilor internațio
nale contemporane. Cei doi președinți apreciază 
că a devenit extrem de urgentă realizarea unei 
cotituri în rezolvarea acestei probleme care împo
vărează ansamblul relațiilor internaționale și că 
este în interesul vital al tuturor popoarelor să se 
ajungă cît mai curînd la oprirea cursei înarmă
rilor, adoptarea de măsuri concrete care să ducă 
la dezarmarea generală și completă. Ei consideră 
că la rezolvarea acestei probleme fundamentale 
trebuie să participe toate statele lumii, mari sau 
mici, în condiții de egalitate. în acest scop, cei 
doi președinți subliniază necesitatea sporirii ro
lului O.N.U. și sprijină cu hotărîre convocarea 
unei sesiuni speciale a Adunării Generale a Or
ganizației Națiunilor Unite, consacrată problemei 
dezarmării, care să dezbată și să adopte măsuri 
în vederea trecerii la Înfăptuirea acestui deziderat 
vital al tuturor popoarelor.

Cei doi președinți au exprimat hotărirea de ■ 
milita pentru creșterea rolului și eficacității 
O.N.U., forul cel mai adecvat și de neînlocuit în 
rezolvarea tuturor problemelor internaționale, a 
aportului său Ia promovarea colaborării egale in 
drepturi intre toate statele și popoarele, asigurarea 
păcii și securității internaționale, realizarea noii 
ordini economice, înfăptuirea dezarmării generale 
și complete și democratizarea relațiilor interna
ționale. Ei se pronunță pentru creșterea rolului 
Adunării Generale, democratizarea în continuare 
a Organizației Națiunilor Unite și a organisme
lor sale, pentru o mai echitabilă reprezentare geo
grafică și adaptarea Organizației Națiunilor Unite 
și Cartei sale la schimbările profunde survenite 
in viata internațională.

III
Secretarul general al Partidului Comunist Ro

mân, Nicolae Ceaușescu, și președintele Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia, Iosip Broz Tito, con
sideră că amploarea luptei pentru socialism, diver
sitatea condițiilor în care clasa muncitoare, parti
dele comuniste și muncitorești, alte forțe progre
siste luptă pentru realizarea țelurilor lor, marea 
bogăție de forme și diversitatea căilor luptei pen
tru socialism și edificarea socialismului impun 
conținuturi și forme noi de colaborare și relații- 
O astfel de colaborare trebuie să se bazeze pe 
principiile independentei și autonomiei depline in 
politica internă și externă, pe respectarea mu
tuală a intereselor, neamestecul în treburile in
terne și alegerea liberă a căilor de dezvoltare, 
precum și pe răspunderea fiecărui partid în fața 
propriei clase muncitoare și a propriului său po
por. Partidul Comunist Român și Uniunea Comu
niștilor din Iugoslavia evidențiază că pe o aseme
nea bază se pot asigura o colaborare rodnică 
și edifica solidaritatea internațională a partidelor 
si mișcărilor revoluționare, precum și unitatea în 
diversitate a tuturor forțelor progresiste și demo
cratice.

Considerînd că deosebirile de vederi între unele 
partide sînt firești și reprezintă o realitate obiec
tivă, secretarul general al Partidului Comunist 
Român, Nicolae Ceaușescu, și președintele Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia, Iosip Broz Tito, se 
pronunță pentru promovarea dialogului și a schim
bului de păreri, fără atacuri, între partidele co
muniste și muncitorești, ceea ce contribuie la îm
bogățirea teoriei și practicii revoluționare, la afir
marea largă a ideilor progresului și socialismului 
in lume.

Secretarul general al Partidului Comunist Ro
mân și președintele Uniunii Comuniștilor din Iu
goslavia apreciază că Conferința celor 20 partide 
comuniste și muncitorești din Europa a constituit 
un eveniment politic important. Ea a prilejuit un 
schimb liber de păreri asupra problemelor luptei 
pentru pace, securitate, cooperare și progres so
cial pe continentul nostru. Conferința a evidențiat 
necesitatea dezvoltării colaborării partidelor co
muniste și muncitorești cu partidele socialiste șl 
social-democrate, cu toate forțele democratice șl 
progresiste, Care luptă pentru pace, securitate, co
laborare și progres social. Reflectind situația o- 
biectivă din mișcarea comunistă și muncitorească, 
conferința a afirmat principiile relațiilor de co
laborare dintre partidele comuniste și muncito
rești, și anume : respectarea strictă a egalității in 
drepturi, independenței suverane a fiecărui partid 
și neamestecul în treburile interne, respectarea 
dreptului fiecărui partid de a alege liber calea 
luptei pentru transformări sociale progresiste, 
pentru socialism.

Partidul Comunist Român șl Uniunea Comuniș
tilor din Iugoslavia consideră că dezvoltarea în 
continuare a socialismului și progresului social 
în lume necesită colaborarea tuturor forțelor co
muniste, socialiste, democratice și progresiste. La 
aceasta contribuie, de asemenea, colaborarea par
tidelor comuniste și muncitorești, a forțelor pro
gresiste din țările dezvoltate cu forțele progresiste 
din țările în curs de dezvoltare, care luptă împo
triva tuturor formelor de colonialism, neocolonia-

economică a 
necesitate is-
Comunist Ro-

lism, imperialism, dominație și exploatare, pentru 
emancipare națională, politică și 
acestor țări, ceea ce reprezintă o 
torică.

Secretarul general al Partidului
mân. Nicolae Ceaușescu, și președintele Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia, Iosip Broz Tito. au 
apreciat cu satisfacție in mod pozitiv dezvoltarea 
de pînă acum a relațiilor și colaborării dintre 
Partidul Comunist Român și Uniunea Comuniști
lor din Iugoslavia și și-au exprimat hotărîrea de 
a extinde în continuare și de a adinei această 
colaborare egală în drepturi și schimbul multila
teral de păreri în probleme de interes comun.

IV.
Președintele Nicolae Ceaușescu șl președintele 

Iosip Broz Tito au constatat cu satisfacție că re
lațiile tradiționale de prietenie frățească, colabo
rare multilaterală și bună vecinătate dintre Repu
blica Socialistă România și Republica Socialistă 
Federativă Iugoslavia s-au imbogățit și adincit 
in toate domeniile.

Cei doi conducători au evidențiat importanța 
deosebită pe care o au întîinirilc frecvente dintre 
reprezentanții Partidului Comunist Român și 
Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, dintre repre
zentanții guvernelor, precum și ai organizațiilor 
social-politice din cele două țări, pentru promo
varea și adincirea relațiilor bilaterale, întărirea 
prieteniei și încrederii reciproce.

Pornind de la rezultatele obținute pină în pre
zent. de la interesele reciproce ale României și 
Iugoslaviei, președinții au convenit să se intensi
fice colaborarea și să se extindă contactele prie
tenești și schimburile de păreri și experiență în 
toate domeniile de activitate politică, economică și 
socială.

Cei doi președinți au evidențiat dezvoltarea cu 
succes a colaborării economice și tehnico-științi- 
fice. ca și importanta documentelor încheiate între 
cele două țări in vederea lărgirii colaborării eco
nomice in perioada 1976—1980. Ei acordă o mare 
însemnătate promovării unor forme de colaborare 
economică de lungă durată in toate domeniile 
— cooperarea și specializarea în producție, inves
tițiile in comun, colaborarea pe terțe piețe etc. — 
si. înainte de toate, în domeniile energeticii, 
construcțiilor de mașini, chimiei și petrochimiei, 
minelor, metalurgiei și în alte domenii de interes 
comun pentru economiile celor două țări.

Apreciind pozitiv rezultatele obținute în utili
zarea potențialului hidroenergetic al Dunării, cei 
doi președinți au salutat cu deosebită satisfacție 
încheierea acordului în legătură cu folosirea în 
continuare a potențialului hidroenergetic al Du
nării. a cărui realizare va contribui în mod în
semnat la dezvoltarea continuă a colaborării eco
nomice dintre cele două țări vecine și prietene.

Ei au salutat, de asemenea, semnarea acordului- 
cadru dintre organizațiile economice române si 
iugoslave cu privire Ia cooperarea in producția de 
mașini-unelte grele și specializarea în industria 
chimică. Se apreciază de comun acord că stabili
rea unor forme mai largi de colaborare economică 
de lungă durată poate să asigure realizarea de
plină a volumului prevăzut al schimburilor de 
mărfuri pentru perioada 1976—1980 și că. prin 
eforturi suplimentare, volumul său poate fi în 
1980 mai mare de un miliard de dolari.

S-a convenit, totodată, să se intensifice activita
tea organelor competente pentru accelerarea rea
lizării Programului de colaborare și cooperare în 
domeniul cercetării științifice și dezvoltării teh
nologice pentru perioada 1976—1980.

Cei doi președinți au apreciat că existenta mi
norităților naționale sîrbă și croată in Republica 
Socialistă România si a minorității române in Re
publica Socialistă Federativă Iugoslavia este re
zultatul dezvoltării istorice, al vecinătății multi
seculare.

Soluționarea Justă a problemei naționale în cele 
două țări, asigurarea drepturilor egale și de dez
voltare multilaterală a naționalităților constituie 
un factor important în edificarea socialismului în 
România și Iugoslavia, in întărirea relațiilor de 
prietenie dintre ele. Cele două părți consideră că 
o astfel de rezolvare este și în spiritul normelor 
internaționale adoptate de O.N.U. privind promo
varea și apărarea drepturilor minorităților na
ționale.

Pornind de la principiile egalității în drepturi, 
respectului suveranității, integrității teritoriale și 
neamestecului in treburile interne, cei doi Pre
ședinți consideră că soluționarea problemei națio
nalităților, cetățeni ai țărilor respective, constituie 
o chestiune internă a fiecăreia dintre cele două 
țări. Ei consideră, în același timp, că naționalitățile 
celor două state vecine trebuie să devină într-o 
măsură tot mai mare punți de apropiere și con
solidare continuă a prieteniei dintre poporul 
român și popoarele Iugoslave.

Președintele Nicolae Ceaușescu și președintele 
Iosip Broz Tito au evidențiat importanța dezvol
tării colaborării în domeniile culturii, învățămîn- 
tului, științei, informațiilor. S-a apreciat că înțe
legerile încheiate între cele două țări în vederea 
constituirii Comisiei mixte de colaborare cultu
rală și Înființării centrelor cultural-informative la 
București și Belgrad reprezintă o nouă contribuție 
Ia extinderea și aprofundarea in continuare a prie
teniei, la o mai bună cunoaștere reciprocă și la 
apropierea dintre poporul român și popoarele 
iugoslave.

Cei doi președinți au dat sarcină organelor com
petente din cele două țări să continue activitatea 
In vederea dezvoltării 
mului, micului trafio 
zona de frontieră.

relațiilor in domeniul turis- 
și colaborării economice in

★
Exprimîndu-și satisfacția deplină fată de rezul

tatele actualei vizite și convorbirile avute, care 
se înscriu în practica intîlnirilor lor priete
nești, devenite tradiționale, președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele Iosip Broz Tito au rele
vat că acestea reprezintă o nouă și importantă 
contribuție Ia întărirea prieteniei și colaborării 
dintre cele două țări socialiste vecine. In interesul 
poporului român și popoarelor iugoslave, al cau
zei păcii, progresului, socialismului și cooperării 
Internationale.

La sosire, pe aeroportul Bâneasa

Sosirea în Capitală

Entuziaste în Capitaldmanifestări de „Bun venit I" la sosirea

(Urmare din pag. I)

Iosif Uglar, 
Teodor Co-

... ... Dincă, Mihai
Gere, Nicolae Giosan, Vasile Patili- 
neț, Ion Ursu, Constantin Dăscăles- 
ou, de membri ai C.C. al P.C.R.. ai 
Consiliului de Stat și ai guvernului, 
de conducători de instituții centrale 
și organizații 
tăți ale vieții 
Tovarășii din 
și statului au 
soțiile.

Era prezent 
sărcinatul cu ....
Iugoslaviei la București.

Se aflau, de asemenea,

dulescu, Leonte Răutu, 
Ilie Verdeț. Iosif Banc, 
man, Mihai Dalea, Ion

obștești. de personali- 
științifice și culturale, 
conducerea partidului 
venit împreună

șefii misiunilor diplomatice acredi
tați în tara noastră.

Numeroși oameni ai muncii bucu- 
resteni veniti la aeroport au făcut o 
caldă si entuziastă primire tovară
șului Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu. Ei au aclamat în
delung „Ceaușescu — P.C.R.", reafir- 
mînd cu însuflețire sentimentele de 
profundă dragoste și înaltă prețuire 
pe care întregul popor Ie nutrește 
fată de partid și secretarul său ge
neral, hotărîrea nestrămutată a în
tregii națiuni de a înfăptui neabătut 
politica internă și externă a parti
dului și statului nostru, de a-și con
sacra întreaga energie înfloririi pa
triei pe calea socialismului și comu
nismului. Locuitorii Capitalei au dat

Rajko Knezevici, 
afaceri ad-interim

întocmită Ia Belgrad, la 10 septembrie 1976, în 
două exemplare originale, fiecare in limba română 
și sîrbo-croată. 
Valabilitate.

iii

ambele exemplare avind aceeași

Calda primiră la frontiera, pe teritoriul patriei

ii;
> •

*1

glas, totodată, satisfacției depline, 
aprobării unanime a întregului popor 
fată de rezultatele rodnice ale vizi
tei. ale convorbirilor dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Iosip Broz Tito. 
care deschid noi și ample perspec
tive relațiilor frățești dintre parti
dele și statele noastre. conlucrării 
prietenești și rodnice româno-iugosla- 
ve. corespunzător intereselor și as
pirațiilor ambelor popoare. în folo
sul edificării socialismului în cele 
două țări, al cauzei păcii, cooperării 
si înțelegerii in Balcani, in Europa 
si întreaga lume.

★
La sosirea pe teritoriul țării noas

tre, la punctul de frontieră Mora- 
vița, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și tovarășa 
Elena Ceaușescu sînt întîmpinați cu 
multă căldură și dragoste, cu urale 
și ovații de mii de oameni ai muncii
— români,, germani, maghiari, sârbi
— din localitate și din comunei# 
din jur.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu sînt salu
tați, în numele tuturor oamenilor 
muncii de pe aceste meleaguri ale 
patriei, de tovarășul Mihai Telescu, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Timiș al P.C.R., președintei# 
consiliului popular județean.

O gardă, alcătuită din ostași, din 
membri ai gărzilor patriotice și ai 
detașamentelor de pregătire militară 
a tineretului, prezintă onorul. Se 
intonează Imnul de Stat al Republi
cii Socialiste România. Pionieri și 
tineri, imbrăcați în costume popu
lare, oferă tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu 
buchete de flori.

O primire la fel de caldă a fost 
făcută tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena Ceaușescu pe ae
roportul din Timișoara, împodobit 
sărbătorește.

în această atmosferă de putemle 
entuziasm, avionul prezidențial de
colează, îndreptîndu-se spre capitala 
patriei noastre.
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onsfătuiri județene ale cadrelor didactice
In cadrul pregătirilor pentru noul an școlar, vineri șl simbâtâ s-au 

desfășurat în toate județele țării și în municipiul București, consfă
tuiri ale cadrelor didactice care predau diferite discipline în învăță- 
mîntul primar, gimnazial, liceal, profesional și tehnic. In ședințe 
plenare și pe secții de specialitate au fost dezbătute mo
dalitățile de îmbunătățire a predării disciplinelor respective, a pro
gramelor și manualelor, în lumina necesității de a se asigura o te
meinică pregătire de specialitate a tineretului, sporirea contribuției 
învățămîntului la pregătirea pentru muncă și viață a elevilor, la edu
carea lor patriotică și cetățenească, întărirea legăturii întregului pro
ces instructiv-educativ cu producția, cu munca practică din uzine șl 
de pe ogoare.

Redăm succint, în rîndurlle de mal |os, unele dintre problemele 
abordate în consfătuirile din citeva județe.

LBA : Consfătuirea cadrelor di- 
tice din județul Alba, care pre- 

limba si literatura română, a 
lențiat preocuparea, răspunderea 
că și patriotică a acestora pentru 
alorifica din plin studiul limbii 
literaturii române, valențele pro- 
d educative subliniate în expu- 
ea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
Congresul educației politice și al 
turii socialiste. Una din indato- 
le majore ale cadrelor didactice 

. acest domeniu — au subliniat 
•bitorii — este aceea de a le forma 
vilor convingerea că limba pe 
■e o vorbim reprezintă tezaurul 
iritual al poporului nostru, în- 
lirea și utilizarea ei corectă con- 
tuie pentru toți cetățenii țării 

datorie patriotică. S-a rele- 
t. astfel. că într-un număr 
: mai mare de școli, profesorii, 
nuntind la scheme tradiționale, 
lică la lecții metodele ana- 
ei științifice, insistă asupra pro- 
îmelor de lexic, gramatică ; s-au 
tins âecțiile-seminar in cadrul că
ra elevii își formează deprinderi 

muncă intelectuală, de studiu în 
pliotecă. Totodată, au fost făcute 
opuneri care vizează lmbunătăți- 
a predării : valorificarea în proce- 
1 instructiv-educativ a posibilități- 
r oferite de casele memoriale, de 
uzeele și bibliotecile din județ ; 
versificarea și înnoirea temelor de 
mpunere recomandate elevilor în 
incție de realitățile vieții social- 
■onomice; organizarea de cercuri 
e elevilor de cultivare a limbii 
c. (Ștefan Dinică).
MARAMUREȘ : Profesorii de ma
gmatică, fizică și chimie din Baia 
tare au abordat cu prioritate pro

blemele creșterii funcției educative 
a acestor discipline in crearea unei 
temelii pentru însușirea tehnicii mo
deme, in formarea conștiinței socia
liste a elevilor, a spiritului gospodă

MEHEDINȚI : Ca pretutindeni în 
Județele țării, întruniți pentru prima 
dată intr-o secțiune în cadrul tradi
țional al consfătuirilor județene ale 
cadrelor didactice, profesorii de e- 
duoație fizică mehedințeni au anali
zat cu exigență și răspundere rezul
tatele obținute în pregătirea fizică a 
elevilor, măsurile ce se cer adopta
te pentru a duce la îndeplinire im
portantele cerințe pe care partidul 
le pune in fața școlii și în acest do
meniu. în școlile județului s-au 
creat condiții corespunzătoare pen
tru dezvoltarea fizică armonioasă a 
tineretului școlar : peste 150 de pro
fesori de educație fizică și aport, in 
majoritatea instituțiilor de învăță- 
mînt există terenuri de sport 
etc. Important este acum — au subli
niat mai mulți vorbitori — ca aceste 
condiții să fie folosite eficient, gos

PE DISCIPLINE DE SPECIALITATE, 
AMPLE DEZBATERIPDIVIND 

ifflNĂTĂBEA HTĂMWLOI
resc, a gîndirii lor științifice, pre
cum și căile de modernizare a pre
dării lecțiilor respective în raport cu 
cerințele cincinalului revoluției teh- 
nico-științifice.

îmbunătățirea predării matemati
cii, de exemplu, a fost preconizată 
în lumina răspunderilor ce revin 
scolii pentru formarea unor cadre 
temeinic pregătite pentru muncă și 
viață, propunîndu-se utilizarea mai 
largă în temele date spre rezolvare 
elevilor a datelor concrete izvorite 
din dezvoltarea economiei locale, a 
economiei naționale, a unor aspecte 
cunoscute lor din viata de toate zi
lele ; lucrul diferențiat al profeso
rului cu elevii în funcție de nivelul 
lor de cunoștințe, de aptitudini ; sti
mularea unui număr cit mai mare 
de elevi pentru a participa la între
ceri în această disciplină cu colegii 
din alte școli etc. (Gheorghe Susa).

podărește. ca toți elevii să participe 
la orele de educație fizică, reducin- 
du-se la minimum scutirile nejusti
ficate temeinic, ca, în toate școlile, 
gimnastica zilnică și înviorarea, ca 
forme eficiente ale activității sporti
ve de masă, să se permanentizeze. 
Profesorul de educație fizică trebuie 
să aibă în vedere conținutul profund 
educativ al orei de educație fizică ; 
să depisteze talentele reale, acei elevi 
cu înclinații într-o anumită ramură 
sportivă, să inițieze mai frecvent la 
sfîrșit de săptămină întreceri de 
masă, atractive, stimulative pentru 
practicarea diferitelor sporturi. (Vir- 
giliu Tătarul

VRANCEA. Și Ia Focșani, nota ca
racteristică a lucrărilor consfătuirii 
cadrelor didactice a fost analiza exi
gentă, responsabilă a modului cum 
se înfăptuiesc hotărîrile partidului 
privind creșterea contribuției școlii

la formarea viitoarelor cadre de con
structori ai societății socialiste. Atit 
in plen, cit și în lucrările secțiunii 
la care au participat învățătorii au 
fost relevate o serie de acțiuni vi- 
zind difuzarea experienței bune a 
unor cadre didactice în îndrumarea 
școlarilor din ciclul primar. în 
orele de clasă cît și în afara clasei, 
activitatea de prevenire a repeten- 
ției și omogenizarea nivelului de cu
noștințe al elevilor fiind' tema unor 
frecvente schimburi de experiență. 
Totodată, participanții la discuții s-au 
referit la cerința ca învățătorii să se 
apropie cu mult tact și înțelegere de 
școlarii lor, să le creeze un cadru cît 
mai adecvat si atrăgător de studiu în 
clasă, să lucreze diferențiat cu fie
care dintre ei. stimulîndu-le. în ace
lași timp, interesul pentru munca in
dependentă. împreună cu părinții, să 
le dezvolte copiilor, de la vîrsta cea 
mai fragedă, interesul și dragostea 
de muncă, in acest sens de real folos 
educativ fiind diversele acțiuni — cît 
mai vii. mai atractive, mai stimula
tive — de îngrijire a clasei și spa
țiilor verzi, de obișnuire a școlarilor 
cu un program disciplinat de învăță
tură etc. (Dan Drăgulescu)

BRAlLA. Atit referatul, cît și vor
bitorii. profesori de biologie, au 
subliniat cerința realizării unei 
strînse îmbinări a teoriei cu practi
ca. a lecțiilor de biologie și agri
cultură cu munca practică de pe 
ogoare. Baza materială existentă — 
s-a arătat în dezbateri — este foarte 
bună. Suprafața totală a celor 110 mi
crocooperative școlare din județ, orga
nizate și conduse după modelul coo
perativelor agricole din satele și co
munele respective permit celor peste 
5 000 de elevi să învețe si să lucreze 
pe 375 hectare ; caracterul formativ 
este pus astfel mai pregnant în evi
dentă. Există in 87 de unități școlare 
solarii, unde cunoștințele căpătate la 
curs se întregesc prin activitățile 
practice de legumicultura.

S-a accentuat, de asemenea. Im
portanta lecțiilor de laborator în pre
gătirea științifică a elevilor, relevin- 
du-se posibilitățile pe care le oferă 
lucrul profesorului cu grupe mici de 
elevi. Există în județ 38 de labora
toare de biologie, multe realizate 
prin autodotare, prin utilizarea de 
către profesori și elevi, cu spirit gos
podăresc și inițiativă, a condițiilor 
locale. (Mircea Bunea)

O nouă școală în comuna Mînăstirea, județul Ilfov

ZIUA POMPIERILOR"
A intrat in tradiție 

ca. in fiecare an. ziua 
de 13 septembrie să 
fie sărbătorită ca Ziua 
pompierilor. Cu 128 de 
ani în urmă. în 1848, 
cînd flăcările revolu
ției au cuprins întrea
ga țară, ostașii com
paniei de pompieri 
comandate de căpita
nul Pavel Zăgănescu 
s-au ridicat vitejește 
pe Dealul Spirii îm
potriva trupelor oto
mane. înscriind un 
moment de seamă în 
istoria luptei poporu
lui nostru pentru .in-, 
dependentă națională, 
pentru libertate și 
dreptate socială. Do
cumentele vremii, pre
cum și monumentul 
ridicat în 1901 pe lo
cul unde s-au purtat 
luptele, vor aminti 
pentru totdeauna des
pre faptele bravilor 
pompieri. menținind

vie flacăra dragostei 
fată de patrie și po
por.

Educați șl îndrumați 
permanent de către 
partid, înconjurați cu 
căldură de către oa
menii muncii, pom
pierii de azi ai Româ
niei socialiste se in
tegrează în eforturile 
constructive ale între
gului popor pentru 
îndeplinirea mărețe
lor obiective ale con
strucției socialiste pe 
pămîntul patriei, in
tervenind prpmpt ori 
de cite ori este, nevoie 
și salvind vieți ome
nești, precum și im
portante bunuri mate
riale amenințate de 
flăcări. Numeroase 
fapte demne de laudă 
se înscriu în activita
tea de zi cu zi a pom
pierilor noștri.

înfăptuirea multi
plelor și complexelor

sarcini care stau în 
prezent în fața pom
pierilor țării noastre 
necesită din partea a- 
cestora eforturi asi
due. o organizare ju
dicioasă a muncii, ge
neralizarea unor for
me și metode științi
fice de muncă.

Omagiind trecutul 
de luptă al înaintași
lor de la 13 septem
brie 1848, întregul po
por felicită călduros, 
cu prilejul Zilei lor, 
personalul formațiu
nilor de pompieri, 
urindu-le noi' sucoe.se 
în eforturile de spo
rire a contribuției la 
prevenirea și lupta 
împotriva incendiilor, 
la salvarea vieților o- 
menești, la apărarea 
avutului obștesc al 
societății noastre so
cialiste.

M. I.

Atractive popasuri turistice

Prin educație sanitară, 
maternitate sănătoasă

Sîmbătă, la Casa de cultură a Mi
nisterului de Interne din Capitală a 
avut loc o adunare festivă consacra
tă Zilei pompierilor din Republica 
Socialistă România. Au luat parte 
general-locotenent Jean Moldoveanu, 
adjunct al ministrului de interne, ge
neral-locotenent în rezervă Pamfil 
Tatu, Erou al muncii socialiste, ge
nerali și ofițeri, cadre din Comanda
mentul pompierilor și din direcțiile 
și unitățile centrale ale Ministerului 
de Interne, conducători ai unor în
treprinderi, un numeros public.

Ședința a fost deschisă de tovară
șul Costică Chițimia, secretar al Co
mitetului municipal de partid Bucu
rești. în continuare, general-maior 
Gheorghe Briceag, comandantul 
pompierilor, a evocat glorioasele tra
diții de luptă ale pompierilor ro
mâni, contribuția lor la opera 
de construire a socialismului, la 
apărarea proprietății socialiste, a 
vieții și bunurilor cetățenilor.

într-o atmosferă însuflețită, parti- 
cipanții la adunare au adoptat textul

unei telegrame adresate tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, comandantul suprem al Forțe
lor Armate, in care se exprimă ho- 
tărirea fermă a pompierilor de , a 
sluji cu abnegație și totală dăruire 
de sine patria socialistă, neprecupe
țind nici un efort pentru îndeplinirea 
exemplară a nobilei misiuni care le 
este încredințată de conducerea de 
partid și de stat

însuflețiți de exemplul dumnea
voastră, scumpe tovarășe Nicolae 
Ceaușescu — se spune în telegramă 
— de înalt și neasemuit patriotism, 
de consecventa revoluționară cu care 
conduceți partidul și poporul român 
spre cele mai înalte culmi de civili
zație și progres, vom milita cu ab
negație și devotament pentru tradu
cerea neabătută în viață a sarcinilor 
ce ne revin din documentele Con
gresului al XI-lea și a prețioaselor 
indicații pe care ni le-ați dat de fie
care dată.

(Agerpres)

„Apărarea" 
chiriașului 
hrăpăreț

— Așa este, onorată instanță ; vă rog să 
aveți însă în vedere că am trei copii minori, 
că am soție...

Rare sînt cazurile In care, descoperit că 
• încălcat legea, un infractor sau altul să 
nu încerce să obțină o sentință „mai blindă", 
invocînd in fața instanței faptul că este 
căsătorit, că are de contribuit la întreți
nerea copiilor sau a părinților ș.a. Se ivesc 
însă si situații în care, apelînd la aceas
tă „apărare", fapta respectivului să fie însă 
și mai bine pusă în lumină, să poată fi 
cîntărită mai exact, precum în cazul de mai 
jos. s

Beneficiar — prin ordin de repartiție — 
a două camere de locuit, C. R. — domiciliat 
în București, soț și tată a trei copii — s-a 
gîndit nu cum să-și folosească mai bine 
locuința în vederea scopurilor în care îi 
fusese închiriată, ci cum să scoată de pe 
urma acesteia cîștiguri ilicite. Deși are un 
loc de muncă bun și bine remunerat, deși 
soția lucrează și ea, deși spațiul îi este 
absolut necesar pentru folosință proprie, 
ani în șir el și-a subînchiriat — ilegal — 
locuința la preț de speculă. Pentru o ca
meră, pentru care el plătea chirie 41 lei, a 
solicitat și primit 450 (patru sute și cinci
zeci) lei ! Vreme în care și soția și copiii 
s-au chinuit și au dormit cum au putut in 
restul imobilului. Sau... în altă parte !

Soluția instanței : 4 000 lei amendă pe
nală ; plus restituirea sumelor ilegal ob-

în întreaga țară, în 
locurile cele mai pi
torești, unitățile turis
tice ale cooperației de 
consum oferă — în 
orice anotimp — con
diții optime de cazare 
și odihnă. Printre a- 
cestea se numără și 
cele din județul Olt. 
Popasul turistic ..Pă
durea Sarului" și „Ca
bana Scornicești", am
bele amplasate Intr-un 
decor natural deosebit 
de pitoresc.

Popasul turistic „Pă
durea Sarului" este — 
cum arată și denumi
rea sa — situat în pă
durea Sarului, pe dru
mul național Pitești-

Craiova, la 6 km de 
orașul Balș spre Sla
tina. Unitatea este do
tată cu 15 căsuțe cu 
două paturi și o bra
serie spațioasă (320 
locuri la mese). Spe
cialitatea bucătăriei: 
pui la rotișor. mititei 
ă la Saru, piinea ca
sei.

Pe același traseu, la 
23 km distanță de Sla
tina spre Pitești, în 
apropierea comunei 
Scornicești, pe malul 
lacului Plscani, coo
perația de consum a 
amenajat un îmbietor 
loc de popas: o cabană 
cu camere de cazare 
categoria I, un restau

rant elegant și 10 că
suțe pentru cîte două 
persoane.

Tot aici se află o 
frumoasă construcție 
în stil rustic în care 
a fost amenajată o 
cramă.

O notă proprie ca
racteristică rețelei de 
alimentație publică a 
cooperației de consum 
este valorificarea tra
dițiilor și specificului 
național, reflectate atit 
în prezentarea inte
rioară și exterioară a 
unităților, In modul 
de decorare a acesto
ra, cît și în speciali
tățile culinare pe care 
le oferă.

Luni, ora 9 dimineața. E. L., 
transportată In stare gravă la Cli
nica de obstetrică și ginecologie a 
spitalului „Dr. I. Cantacuzino". a de
cedat după două ore. Cauza ? Ex
plicațiile ne sînt date de PROF. DR. 
DOCENT NICOLAE N. GHEOR
GHIU. ȘEFUL CLINICII :

— Cazul la care vă referiți este 
unul din accidentele nefericite care 
se produc atunci cînd se apelea
ză la „serviciile" unor doftoroaie. 
Cu toate strădaniile și durerea ne
putinței noastre, nu am putut-o sal
va pe E. L. Nu sîntem „zei" care să 
scape de la moarte toate cazurile 
limită. Am încercat, încercăm de fie
care dată, nu ne lăsăm ușor învinși, 
dar răul pe care îl fac aceste dofto
roaie este imens, ele fiind, de altfel, 
urmărite și pedepsite de legile tării 
noastre. Dacă această tînără ar fi 
găsit în jurul ei pe cineva care să o 
sfătuiască să păstreze sarcina, situa
ția ei familială — precară in acel 
moment — s-ar fi consolidat ulterior, 
odată cil bucuria de a avea copii, 
bucurie firească, omenească, elemen
tară la orice ființă.

— De ce credeți ci ie mal tn- 
tlmplă asemenea accidente ?

— Am constatat că femeile. în ma
joritatea lor. nu 
cunosc consecin- ~ 
tele foarte grave 
la care se expun 
prin aceste prac
tici criminale, 
primitive, neper- 
mise și sancțio
nate de lege. De 
multe ori. asemenea 
sfîrseso cu moartea, 
necesare intervenții urgente și ope
rații mutilante (scoaterea uteru
lui, de exemplu) sau femeia rămîna 
tot restul vieții cu suferințe cronice. 
Pentru că orice întrerupere de sar
cină lasă urme. Ea nu este permisă 
în cadrul legislației țării noastre — 
care protejează femeia și apără să
nătatea viitoarei mame — fiind în
găduită numai în acele împrejurări 
cînd sarcina ar putea pune în pericol 
viața și sănătatea femeii sau a copi
lului. In aceste cazuri, intervenția sa 
face în spital de către personal me
dical specialist. In orice alte condiții, 
în afara cadrului spitalicesc organizat, 
pot apărea accidente grave, hemora
gii, perforarea uterului, infecții, sep
ticemii și complicații cu un final 
tragic. Administrarea unor substanța 
toxice pe gură nu poate duce la e- 
liminarea sarcinii, așa cum cred u- 
nele femei, în schimb le creează o 
stare gravă de insuficiență renală, 
hepatică ș.a., uneori cu un tablou 
clinic grav, cu hemoragii, pină la stop 
cardio-respirator și deces. Am con
statat la persoane salvate în ultimul 
moment dorința de a-și păstra mai 
departe sarcina sau de a avea copii. 
Uneori este însă prea tîrziu. un or
ganism puternic traumatizat nu mal 
poate fi adus în condițiile de a mai 
fi apt pentru o sarcină și o naștere 
normală. Acest lucru trebuie 
știut de către toți tinerii, de 
toate tinerele.

— Care sînt problemele cu 
sinteți confruntați cel mai des ?

— Lipsa de Informație și de edu
cație a femeilor, viitoare mame. în
drăznesc să o spun cu toată since
ritatea — vîrsta și experiența mea 
profesională de patru decenii In a- 
cest domeniu îmi dau acest gir — 
că rămin adesea foarte surprins de 
lipsa de cunoștințe, uneori chiar e- 
lementare, in ce privește sănătatea 
femeii. Am întîlnit intelectuale cu o 
pregătire superioară în specialitatea 
lor. dar care erau aproape „analfa
bete" tocmai in această privință. 
Există o „jenă" rău înțeleasă de a 
nu se explica lucruri naturale și fi
rești. Sigur că este 
mentalitate pe care 
depășim în interesul 
tre la temelia căreia

Ca un singur
om...

S-a întîmplat într-una din 
nopțile trecute în orașul Cărei, 
pe terenul de depozitare a tul- 
pinelor de cînepă de la între
prinderea de in și cînepă. Era 
ora două noaptea, cînd un trăz- 
net a incendiat două șire de tul
pini (cîntărind 600 de tone). 
Vîlvătăile amenințau să cu
prindă și șirele din apropiere. 
Vestea incendiului s-a răspîndit 
cu iuțeală în oraș și județ. In
tr-un timp record, la fața locu
lui au sosit să dea bătălia cu 
focul formația civilă de pom
pieri a unității, pompierii mili
tari din Cărei și Satu-Mare, 
peste 2 000 de muncitori și ță
rani cooperatori. A urmat o 
luptă de-a dreptul eroică, ce 
avea să dureze aproape 18 ore. 
S-a aruncat asupra șirelor in
cendiate un adevărat potop de 
apă — circa 8 milioane litri. Bi
lanțul bătăliei : 2 milioane lei 
salvate direct din flăcări, prin 
abnegația și eroismul uriașului 
fluviu de oameni în apărarea 
avuției obștești.

Undei 
păgubașul?

Cu două luni în urmă, Ion 
Vasiîescu, din București, șos. 
Colentina nr. 10 (bl. 6, sc. A, ap. 
17), a găsit pe marginea șoselei, 
în apropierea orașului Codlea 
(era în drum spre Sibiu), un 
portmoneu. în el 7 Pe lîngă o 
importantă sumă de „bani ghea
ță" se găsea și un carnet C.E.C.. 
cu o însemnată depunere șl 
tot felul de acte, începind cu 
buletinul de identitate, pe nu
mele Dănilă Iuga din comuna 
Săliștea (Maramureș) șl cu ulti
ma viză de flotant la Nădlag 
(C.A.P. Mureșul). I. V. a pre
dat imediat portmoneul orga
nelor de miliție din Sibiu, dar 
se încearcă fără succes gă
sirea păgubașului. O șansă in 
plus acum pentru D.I.

Trenuletul
9

copiilor
Întreprinderea de transport 

in comun din Constanța va avea 
de acum încolo în dotare nu nu
mai autobuze si troleibuze, ci și 
un... tren. Este vorba de un tren 
neobișnuit de mic, destinat 
agrementului copiilor. In acest 
scop, in jurul lacului Tăbăcăria 
au fost construite o cale ferată, 
care trece ptintr-un tunel și 
peste două poduri, precum si 
trei gări, zugrăvite, fiecare, in- 
tr-altă culoare. Pe cit de inte
resantă este construcția, pe atit 
de frumoase sînt și peisajele 
care pot fi văzute de la feres
trele celor două garnituri de 
vagoane: delfinariul, planeta- 
riul, satul de vacanță Mamaia, 
microdelta.

Poftiți in vagoane l

După faptă...
Mathe Silveszter din comuna 

Chilieni, aflat cu niște treburi 
la depozitul de combustibil din 
orașul Sf. Gheorghe, a văzut un 
camion încărcat cu lemne de 
foc. Fiindcă era după-masă și 
la depozit se afla doar pazni
cul, i s-a adresat acestuia spu- 
nind că el este șoferul autoca
mionului și că trebuie să des
carce de grabă mașina, să nu 
care cumva să se spargă cau
ciucurile. Și cum paznicul (nu 
știa ce păzea !) i-a dat „permi
siunea", M. S. a pornit cu au
tocamionul încărcat spre locu
ința sa din comună. Nu a ajuns 
însă nicăieri, pentru că, nești- 
ind să șofeze, s-a răsturnat în 
șanț. Pentru fapta sa, M. S. a 
căpătat doi ani și 8 luni deten
ție. Timp în care nu va avea 
nevoie de lemne de foc...

Invitație•
La Iași, pe strada Manta Ro

șie, s-a găsit, de către un cetă
țean, o valiză voluminoasă. Omul 
a predat-o intactă miliției jude
țene. La deschidere, s-au aflat 
înăuntru diverse obiecte de îm
brăcăminte și alte lucruri pe 
care, firește, nu le putem enu
mera. De asemenea, în buzunarul 
valizei s-au descoperit mai multe 
fotografii care îl arată, proba
bil, pe proprietarul valizei, cu 
soția și un copil mic, precum și 
alte persoane. Pe versoul foto
grafiilor nu este nici o însemnare. 
Păgubașul se poațe prezenta la 
Inspectoratul județean de mili
ție Iași pentru a-și identifica și 
ridica valiza cu bunurile perso
nale. Sau nu mai are nevoie de 
ele ?

morale cele mai sănătoase. Latinii 
spuneau „naturalia non sunt turpia“ 
(lucrurile naturale nu sînt rușinoa
se). Deci se impune întărită educația 
sanitar-cetățenească în familie, școli, 
întreprinderi, pentru a se crea 
o atmosferă favorabilă întemeierii 
și consolidării unei vieți sănătoase 
de familie, a.rătîndu-se foarte sin
cer la ce pericol se expun femeile 
prin administrarea unor „tratamen
te" sau practici empirice, nocive, a- 
desea mortale. Uneori este nevoie 
numai de puțină înțelegere și răb
dare pentru a găsi soluțiile cele mai 
bune. Am cunoscut multe tinere 
care, în primele luni, duceau atît de 
greu sarcina îneît puneau sub semn 
de întrebare însăși existenta copi
lului. Cu tact, răbdare, după ce erau 
depășite perioadele cele mai grele, 
viitoarele marne uitau că au fost la 
un pas de renunțare. Sînt și cazuri 
die excepție cînd tinerele nu sînt su
ficient pregătite pentru a fi mame ; 
am cunoscut o tînără care a venit la 
clinică după doi ani să își ceară co
pilul care fusese la naștere încre
dințat „Casei copilului", din dorința 
mamei.

— Ce acțiuni întreprindeți îm
preună cu colectivul aflat sub în

drumarea dv. pen-*  
tru a veni in in- 
timpinarea unor 
tinere familii la 
începutul convie
țuirii conjugale, 
pentru a preveni 
din timp eventua- 
riscuri ?
căutăm să infor- 

lairg prin

. Șl VIAȚA 
RAȚIONALĂ

'•«i

cele mai 
practici se 

alteori sînt

bine 
către

car«

o problemă de 
va trebui să o 
societății noas- 
stau principiile

lele accidente iau
— Pe diferite căi 

măm un public cit mai 
conferințe in întreprinderi, mese ro
tunde, discuții intime, articole în 
presă ș.a. Căutăm să convingem, de 
pildă, că trebuie să intre în obiș
nuința tuturor femeilor controlul pe
riodic, un control care are drept 
scop prevenirea diferitelor suferințe, 
depistarea la timp a cauzelor care 
duc la sterilitate și infertilitate. 
Foarte multe persoane n.e consultă 
în acest sens, în dorința de a avea 
copii. Uneori sîntem nevoiți să le 
explicăm un lucru care este bine să 
fie cunoscut de către toți tinerii: 
primele sarcini trebuie păstrate 
chiar cu sacrificii, știut fiind că di
ficultățile de moment nu sînt de ne
învins. S-ar putea ca mai tîrziu a- 
cest lucru să nu mai fie posibil.

Pentru fiecare situație în parte 
există soluții care în final vizează 
bunăstarea și viața mamei și a co
pilului. Statul nostru creează con
diții tot mai bune pentru creșterea 
copiilor. De la un an la altui spo
resc numărul și capacitatea creșelor, 
căminelor, grădinițelor, se acordă 
alocații, indemnizații și ajutoare pen
tru copii, asistenta lor medicală și a 
mamelor fiind gratuită. Colectivul 
clinicii este preocupat și acționează 
în așa fel incit să beneficieze cit mai 
multe mame de condițiile create de 
statul nostru pentru protejarea sănă
tății femeii, a mamei, a viitorului 
copil. în acest sens, am căutat să dez
voltăm de la un an la altul cele două 
cabinete de pe lingă clinică — și a- 
nume, pentru controlul preventiv al 
tinerelor și pentru combaterea steri
lității și iinfertiMtății. Am constatat 
cît este de util ca, încă înainte de 
pubertate, să fie depistate la fetele 
tinere eventualele malformații sau 
suferințe care ar putea influenta ne
gativ evoluția și menirea unei vii
toare mame. Medicina modernă poa
te rezolva în mai mare măsură decît 
in anii trecuți diferitele insuficiențe 
morfologice, funcționale 
știut, cu cît se intervine 
timp, cu atît acestea se remediază 
mai ușor și mai complet, în favoa
rea vieții și sănătății femeii.

și, este 
mai din

Convorbire consemnată de 
Elena MANTU

----      ■ • • W.V.-■ ■ .... ,
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Ras, tuns și... 
înșelat

— Aș bea un coniac !
— Ai gusturi subțiri, matale...
— Zău că aș bea. Numai că, între timp, 

mi-e că îmi vine rîndu’ și n-aș vrea să-1 
pierd...

Așteptînd să le vină rîndul la frizer, Gh. 
Tătaru — domiciliat în București, str. Nia
gara, nr, 75 — și Gh. Al. au început să dis
cute de una. de alta, pină cînd au ajuns la 
replicile de mai sus. Moment în care Gh. 
Tătaru, serviabil, s-a oferit să-i facă noii 
sale cunoștințe un serviciu — să plece el 
după coniac. Cum Gh. Al. se arăta însă 
foarte reticent în a-i da pe mină cei 50 lei 
pentru băutură, Gh. T. a ținut morțiș să-i 
lase ceva în gaj : sacoșa cu cumpărături, 
în care se odihnea și o preafrumoasă geantă 
de damă. „Tine, amice, doar n-o să pleci 
mata cu ele.„“.

Tribunalul Capitalei, secția I penală. In 
fața instanței — Gh. Tătaru, serviabila cu
noștință a amatorului de coniac. După ce 
și-a exprimat deplina încredere că proaspăta 
sa cunoștință nu o să dispară cu sacoșa 
cu cumpărături — care valorau pe de
parte peste 50 de lei I — Gh. T. s-a dus 
după coniac și... nu s-a mai întors. Intre 
timp, Gh. AI. s-a ras, s-a tuns și... a aș
teptat pină spre ora închiderii. Moment 
in care, bănuind că ceva nu e în regulă, a 
căutat prin sacoșa-garanție. După care s-a 
îndreptat cu pași repezi la adresa indicată 
pe actele găsite înăuntru. Acolo însă avea 
să dea de o altă surpriză : posesoarea lor 
avea să-1 întrebe de unde le are, pentru 
că și sacoșa, și conținutul ei îi fuseseră... 
furate de lîngă ea, în tramvai. Așa că hai 
la miliție !

Recent, tribunalul l-a sancționat pe Gh. 
T. pentru furt și înșelăciune. „Lecția" i-a 
servit însă și lui Gh. Al., amatorul de co

niac. Pentru că nici o garanție nu e în
deajuns de mare dacă nu e dublată de 
cinstea garantului.

drul colectivului 7 ! De ce nu au acționat 
și ei la fel de energic și de prompt cum 
au făcut-o Tudor Patrichi și Petre Tegles 1 !

I

I

I

I
I
I

Caracterizare 
întîrziată

Serviciu 
la domiciliu

sa. Ea a avut loc — la cîteva luni după 
extracțiile făcute celor doi — în fata tribu
nalului. „Doctorul" serviabil — pe nume : 
Anghel Turturică — s-a dovedit a fi nici 
mai mult, nici mai puțin decit... muncitor 
necalificat la o... întreprindere de construc- 
ții-montaj din Capitală. Moment în care a 
fost rîndul lui Ilie Dragomir să rămină... 
ca la dentist, adevărul despre „doctorul" 
recomandat lui cu deosebită căldură de un 
„prieten" fiind de Ioc reconfortant !

Cine se vrea „servit" astfel, la domiciliu...
„Lipsea de la lucru nemotivat" ; „Pără

sea locul de muncă punind in pericol mer
sul instalațiilor de care răspundea" ; „Nu 
avea atitudine cuviincioasă față de foștii 
săi tovarăși de muncă" ; „A furat bani de 
la unul dintre unchii săi" ; „A făcut scan
dal în întreprindere și a spart patru gea
muri...".

Toate cele de mai sus — inclusiv altele 
cîteva — fac parte din caracterizarea tri
misă organelor de justiție — judecătoria 
sectorului 2 București — de către factorii 
de resort din cadrul fabricii de săpun 
„Stela" din Capitală în dosarul privind pe 
inculpatul Ștefan Argeșeanu, fost lucrător 
in cadrul unității. (într-una din zile, acesta 
a sustras 2 (două) bidoane cu esență de 
parfum, pe care Intenționa să le vîndă. In
tenție nedusă pină la capăt datorită vigi
lentei si intervenției prompte a doi dintre 
foștii săi colegi de serviciu — muncitorii 
Tudor Patrichi și Petre Tegles.)

Foarte bine — orice caracterizare trebuie 
făcută in strictă concordantă cu fap
tele în asa fel incit să oglindeas
că ceea ce se vrea a fi relevat: carac
terul — bun, sau mai puțin bun — al 
omului in cauză. (Nu să prezinte „negrul" 
în „roz", cum se Intimplă adesea cu multe 
asemenea „portrete" trimise pe adresa or
ganelor de justiție, în ajutorul vădit al vi
novatului I). Ceea ce nedumerește insă este 
altceva : in fața unui asemenea element, 
de ce factorii în cauză nu au acționat pină 
acum — concret și, mai ales, eficient — lie 
în vederea readucerii lui pe drumul cel 
bun, fie în vederea excluderii lui din ca-

— Cum ți se pare, doctore 7 I
Așezați unul lingă altul, fiecare pe cîte 

un scaun, soția și fiul lui Ilie Dragomir 
din București stau in cunoscuta poziție „ca 
la dentist". Și, in vreme ce „doctorul" 
trece de la unul la celălalt, folosindu-se, pe 
rind, de mai toate ustensilele din teribila 
lui trusă, grijuliu, soțul și tatăl I. D. re
petă cu sirg întrebarea :

— Cum ți se pare doctore ? I
Iar „doctorul" tot dă din cap. Adică nici 

bine, nici rău. Ambii pacienți au nevoie 
de unele intervenții care țin de știința lui — 
de stomatologie.

— Să vină la policlinică ? întreabă, din 
nou, I. D.

— Nicidecum — i se răspunde. Deși este 
mai delicat — pentru mine, evident — ii 
voi trata tot aici, acasă la dumneavoastră. 
Deocamdată le voi scoate toate măselele și 
toți dinții cu care nu se mai poate face 
nimic...

După care s-a pus pe treabă. A scos toți 
dinții și toate măselele celor în cauză, de
cretate ad-hoc că nu mai sînt bune de ni
mic. Iar, in locul lor, „doctorul" le-a pro
mis alții noi. Contra cost, firește. Atita 
pentru un dinte, atita pentru o mă
sea ș.a.m.d.

— In total, 1 800 lei — a conchis el sec !
Iar după ce și-a Încasat anticipat suma, 

le-a spus „la revedere" pacienților. „La re
vedere" au dat aceștia din cap. extracțiile 
fiind prea recente și, mai ales, prea du
reroase ca să mai poată deschide .gura.

Revederea a fost însă și tardivă, și în altă 
parte decît s-au așteptat I. D. și familia

Din caietul 
grefierului

| Măcar

„Este adevărat că, seara, după ce m-am 
întors cu prietena mea de la restaurant, 
unde ii făcusem cadou ceasul cu pricina, 
subsemnatu’ m-am făcut că plec, in reali
tate intrind pe fereastră, in camera de ală
turi, de unde, mai apoi, m-am întors și 
i-am luat și ceasul fi o pereche de cercel, 
aflați in caseta de pe noptieră. Vă rog să 
rețineți insă că intenția mea a fost nu să-i 
fur bunurile in cauză, ci să o pedepsesc 
pentru faptul că, la despărțire, mi-am dat 
subit seama că nu mă mai iubește".

(Judecătoria sectorului 4, fragment 
din declarația inculpatului Selru V., 
trimis in judecată potrivit procedurii 
de urgență).

„Sînt nevinovat, onorată instanță, inten
ția mea fiind nu să inșel cumpărătorii la 
cintar, ci să-i servesc după placul inimii. 
Motiv pentru care și cumpărătorului in 
cauză i-am dat ce mi-a cerut — un os cu 
mai multă carne. Din greșeală, am pus insă 
pe cintar numai osul".

(Judecătoria sectorului 7, dosar pe
nal 3 702/1976, fragment din „apărarea" 
inculpatului).

Tltus ANDREI

I acum...
I De citva timp, Elena Prlsacă 
Idin Botoșani a venit la Dro- 

beta-Turnu Severin. A atras-o 
cumva fermecătorul peisaj din 
această parte a țării 7 Nicide- 

Icum. Altul este motivul. Dezer- 
tînd de Ia îndatoririle de pă
rinte, a lăsat în voia soartei, la 

(Botoșani, șase copii. O parte din 
copii au fost internați la orfeli
nat, alții încă nu. Preocupată 

I numai de soarta dumneaei, E. P.
s-a angajat la o întreprindere 
din Mehedinți. După cîteva luni 
a solicitat un apartament, mo- 

! tivind că are mulți... copii ! Și,
cum e și firesc, E. P. a obținut 
rapid apartamentul, dar, în loc 

I să-și aducă acolo copiii, l-a în
chiriat la doi tineri, pentru o 
chirie lunară de 1 200 lei. Des
pre proprii ei copii, cărora le-a 

Idat viață, nu vrea să știe nimic.
Poate că măcar acum va avea 
o tresărire de conștiință.

I
L_
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O DELEGAȚIE DE PARTID Șl GUVERNAMENTALĂ 
LAOȚIANĂ VA FACE O VIZITĂ OFICIALĂ 

DE PRIETENIE ÎN ȚARA NOASTRĂ

ÎN LEGĂTURĂ CU ÎNCETAREA DIN VIATĂ 
A TOVARĂȘULUI MAO TZEDUN 

Prezentări de condoleanțe 
la Ambasada R. P. Chineze

sărbătoarea națională a ejiopih

La Invitația Comitetului Central 
•1 Partidului Comunist Român și a 
Guvernului Republicii Socialiste 
România, o delegație de partid și gu
vernamentală laoțiană, condusă de

Tovarășului PIOTR JAROSZEWICZ
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Polone

Aflind cu adîncă durere despre urmările tragice ale exploziei produse la 
mina „Nowa Ruda" din voievodatul Walbrzych, vă exprim, In numele guver
nului român și al meu personal, profunda noastră compasiune.

Vă rog să transmiteți cele mai sincere condoleanțe familiilor Îndoliate, 
Iar celor răniți însănătoșire grabnică.

MANEA MANESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

FESTIVALUL INTERNAȚIONAL „GEORGE ENESCU"

Manifestări omagiale
certul Inaugural 

al K-lSi de a VII-a e- 
diții purta, ieri seara, 
semnături prestigioase 
ale artei românești 
componistice și inter
pretative. Dirijorul 
Mihai Brediceanu a fă
cut să vibreze, sub cu
pola Ateneului, nemu
ritoarele mănunchiuri 
de melodii ale Rapso
diei I și măreața fres
că a Simfoniei a IlI-a 
de George EnescU. an- 
trenind în acest cald 
omagiu arta muzicie
nilor din orchestra și 
corul filarmonicii ce 
poartă numele genialu
lui compozitor român. 
Se adaugă și simbo
lica reintîlnire cu o 
„vioară fermecată", cea 
a Iul Ion Voicu, sen
sibilă și pasionată în 
paginile celebrei Sim
fonii spaniole de Lalo. 
La Opera Română, pri
ma seară a festivalu
lui a fost marcată de 
prezentarea operei 
„Bălcescu" de Cornel 
Trăilescu, un spectacol 
Închinat luminoasei fi
guri a gînditorului pa
triot, animator al lup
tei pentru dreptate și 
libertate a românilor, 
prilej de consemnare 
a unei remarcabile in
terpretări, cea a lui 
Dan Iordăchescu în ro
lul titular, în compa
nia unora dintre soliș
tii de seamă ai primei 
noastre scene lirice.

Astăzi, la Studioul 
radio (ora 11). melo
manii îl vor reîntîlni 
pe organistul francez 
Pierre Cochereau, exe-

cutînd două partituri 
aparținînd lui Franz 
Liszt în concertul or
chestrei simfonice a 
Radioteleviziunii, diri
jate de E. Elenescu. 
Programul mai cu
prinde Suita a Il-a de 
Enescu și Simfonia a 
IV-a de Brahms. In a-

ceeași sală (ora 17) 
debutează în manifes
tările festivalului eo
nii de copii al Radio
televiziunii (dirijori 
Elena Vicică și Ion 
Vanica), precum și or
chestra „Simfonieta", 
condusă de Maria 
Nistor (în pro
gram lucrări , româ
nești contemporane, 
solistă harpista Elena 
Ganțolea) ; la Ateneul 
Român, orchestra de 
cameră a Filarmonicii 
din Tg. Mureș susține 
un concert avîndu-1 ca 
solist pe Ștefan Ruha, 
în Anotimpurile de Vi
valdi (ora 20). Pe scena

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT 0 SPORT 0 SPORT

Cîștigătorii Cupei
Cea de-a treia ediție a competiției 

de masă cu caracter republican 
„Cupa «Scînteii tineretului» la tenis" 
s-a încheiat Ieri, repurtînd un fru
mos succes. Finalele pe tară, dis
putate la Costinești, au reunit 240 
de tineri și tinere, campionii județe
lor și ai municipiului București, cei 
nai valoroși din cei peste 220 000 de 
participanți la etapa de masă. Spe
cialiștii aflați acum la Costinești sînt 
de părere că numeroase din parti
dele turneului final s-au ridicat la 
un nivel valoric asemănător. în u- 
nele cazuri, cu cel al meciurilor 
sportivilor de performanță.

Cele șase titluri de campioni pe 
țară al „Cupei «Scînteii tineretului»" 
pe anul 1976 au fost cucerite de : 
categoria 10—14 ani : Mihaela Du- 
mitriu (județul Galați) — care a în
trecut-o în finală pe Kosa Francis
ca. reprezentanta județului Maramu
reș, cu 6—1. 6—4 — și Aurel Fătu 
(Brăila), Învingător In finală în fața

Pregătiri pentru deschiderea anului sportiv școlar
Intre 15 septembrie și 10 octombrie — Festivalul sportiv școlar
Zilele trecute, tn toate județele au 

avut loc consfătuiri ale profesorilor 
de educație fizică în vederea apro
piatei începeri a noului an școlar. 
La București, în sala Floreasca, s-au 
întrunit peste 800 de cadre didactice 
de specialitate, dezbaterile axîndu-se 
pe sarcinile ce revin școlii din expu
nerile tovarășului Nicolae Ceaușescu 
la Congresul educației politice și al 
culturii socialiste și la festivitatea 
decorării sportivilor olimpici frun
tași.

în lumina documentelor de partid, 
•u fost analizate rezultatele în pre
gătirea fizică și sportivă a elevilor 
și s-au subliniat Îndatoririle ce re
vin școlilor șl profesorilor de educa
ție fizică pentru intensificarea activi
tății sportive.

Pe secții au fost discutate în con
tinuare programul de activitate al 
Cercurilor pedagogice, calendarul ac
țiunilor competitionale de masă șl 
de performanță ale elevilor.

Prin decizia comună a Inspectora
tului școlar municipal, a Consiliului 
municipal pentru educație fizică și 
șport și a organelor municipale 
U.T.C. și al pionierilor s-a stabilit

cinema
• Pinocchio: PALATUL SPOR
TURILOR ȘI CULTURII — 18.
• Finist, șoim vlteaa: CENTRAL 
— 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20.

Cantemir: TIMPURI NOI — Bî 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Aeroport * *75;  SCALA — 8.45; • Teatrul Glulești (la Teatrul de 

vară Herăstrău) : Cu oltencele nu-i 
de glumit — 19.30.
e Teatrul satlrlc-muzlcal „C. Tă- 
nase" (grădina Boema): E nemai
pomenit — 19.30.
• Teatrul evreiesc de stat: Scri
sori pe portativ — 19,30.
• Circul București (cartier Titan); 
Spectacol susținut de circul We- 
gliams (Italia) — 16; 19,30.
•' Teatrul „Țăndărică" (la Școala 
generală nr. 174. cartier Militari): 
Punguța cu doi bani — 18,30.

11; 13,30; 16; 18,30; 21, BUCU
REȘTI — 8,45; 11; 13,30; 16; 18,15;
20.30, FAVORIT — 9.15; 11,30; 13,45; 
16; 18,15; 20,30.
• Pisicile aristocrate: DOINA — 
0,30; 11,15; 13; 14,45; 16,30; 18,15; 20.

Pintea: CASA FILMULUI — 10; 
12,30; 15; 17,30; 20, EXCELSIOR —
• ; 11,15; 13.30; 10; 18.15: 20 30. VOL
GA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,13, AURORA — 9: 11.15; 13.30; 
15,45; 18; 20,15, la grădină — 19,15, 

tovarășul Kaisone Phomvihane, secre
tar general al Comitetului Central al 
Partidului Popular Revoluționar Lao
țian, primul ministru al Guvernului

Sălii mari a Palatului 
(ora 20). spectacolul 
Operej Române cu 
„Toscâ" de Puccini are 
ca oaspeți pe mezzoso- 
prana Grace Bumbry 
(S.U.A.) și tenorul 
spaniol Fr. Ortiz.

Mîine, o agendă de
osebit de interesantă 
propune un concert de 
muzică românească 
veche (ansamblul „Ars 
Rediviva" al Radiote
leviziunii române, di
rijat de Ludovic Baci, 
solistă Georgeta Sto
lerul și contemporană 
(orchestra „Camerata" 
a conservatorului bucu- 
reștean — sub baghe
ta lui Paul Staicu) in 
sala Ateneului Român 
(ora 17) ; de asemenea, 
întîlnirea cu prestigi
oasa Orchestră simfo
nică din Budapesta a 
Radioteleviziunii un
gare, cu un program 
reunind, sub conduce
rea dirijorului Gyorgy 
Lehel, o Simfonie de 
Haydn, Concertul pen
tru orchestră de Bar- 
tok și Concertul nr. 1 
de Paganini în inter
pretarea violonistei 
Maria Balint. (Studioul 
radio, ora 20). La O- 
pera Română semna
lăm reluarea unui 
semnificativ succes al 
stagiunii trecute,
„Hamlet" de Pascal 
Bentoiu, în interpre
tarea dirijorului Paul 
Popescu, avînd în ro
lul titular pe tenorul 
Florin Diaconescu (ora 
19,30).

Grlgore CON- 
STANTINESCU

„Scînteii tineretului46
lui Viorel Căciulescu (Neamț), după 
un meci maraton (circa 2 ore si ju
mătate) cu 3—6, 6—3, 6—1. La cate
goria 15—19 ani : Marica Diamandis 
(Dolj) — învingătoare în fata Ligiel 
Grosu (Cluj) cu 6—2, 6—1 — și A- 
drian Ionescu (Prahova), care l-a în
vins pe Remus Enache (Argeș) cu 
6—2. 4—6. 6—3. Campionii categoriei 
20—25 de ani : Marinela Tecu (Vil- 
cea) — care a învins-o ieri pe Vio
rica Grămuș (Olt) cu 6—2. 6—2 — 
și Virgil Aghion (Iași). în finală 6—3, 
6—1 cu Gheorghe Teodorescu (Bu
zău).

„Cupa -«Scînteii tineretului» Ia tenis" 
— trofeu transmisibil — a revenit 
reprezentativei județului Prahova, 
care a acumulat, prin locurile frun
tașe ocupate de sportivii săi. cel mal 
mare punctaj. S-au atribuit, de a- 
semenea, premii speciale unor parti
cipant! fruntași și asociații sportive 
evidențiate la etapa de masă.

ca deschiderea noului an sportiv 
școlar să se organizeze sub forma 
unul festival, care în prima parte, 
între 15 septembrie și 2 octombrie, 
să cuprindă pe toți elevii în întreceri, 
pe echipe și individual, în cadrul fie
cărei clase și al fiecărei școli. în zi
lele de 2 și 3 octombrie, festivalul 
sportiv școlar se va desfășura pe ba
zele și complexele celor opt sectoare 
bucureștene, angrenînd în întreceri 
— pe echipe și individual — repre
zentanții tuturor școlilor, jurii com
puse din specialiști vor alege cele 
mai merituoase echipe și pe cei mai 
buni sportivi elevi, care. în ziua de 
10 octombrie, vor participa la „Fes
tivalul sportiv al școlilor si liceelor 
din București". La încheierea acestei 
largi acțiuni vor fi premiate școala 
cu cel mai bun ansamblu de gimnas
tică sportivă și artistică, cea mai 
bună echipă la jocuri, cei mai buni 
șportivi la întrecerile individuale.

Se preconizează ca. trimestrial, 
echipele câștigătoare să-și apere ti
tlurile cucerite, iar închiderea anului 
sportiv școlar să se desfășoare prin 
acțiuni de masă asemănătoare.

TOMIS — 9: 11,13; 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 la vilă: VICTORIA — 
9,30; 11,30; 13,30: 16; 18,15; -20,30.
& Nebună de legat: EFORIE — 
9.30; 11,45; 14; 16; 18,15; 20.30, CA
PITOL — 9.15; 11.30; 13.45: 16;
18,15; 20,30, la grădină — 19,30.
O Cînd vine septembrie: PATRIA 
— 13,45: 18; 20,15.

Ulzana, căpetenia apașilor: LU
MINA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20.
• Dincolo de pod: DACIA — 9;
11,15; 13.30: 15.45; 18: 20.15.
• Familia Dulscy: BUCEGI — 16;
18, la grădină — 20.
•> Cei 13 de Ia 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; 

Republicii Democrate Populare Laos, 
va efectua o vizită oficială de priete
nie In țara noastră, in a doua jumă
tate a lunii septembrie 1976.

Cronica zilei
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România, George 
Macovescu, a adresat o telegramă de 
felicitare ministrului afacerilor ex
terne al Etiopiei, Kifle Wadajo, cu 
prilejul Zilei naționale a Etiopiei.

★

Delegația din Republica Zair, 
condusă de procurorul general, Kengo 
Wa Dondo, membru al Biroului Po
litic al Mișcării Populare a Revolu
ției, care a făcut o vizită oficială în 
țara noastră, a părăsit sîmbătă Ca
pitala.

Oaspeții au avut întrevederi la 
Procuratura Generală, Tribunalul 
Suprem, Ministerul Justiției și Aso
ciația juriștilor din România si la 
Procuratura județului Brașov.

La plecare, pe aeroportul Otopenl, 
delegația a fost condusă de Constan
tin Stătescu, președintele Tribunalu
lui Suprem, președintele Asociației 
juriștilor, Filimon Ardeleanu, procu
rorul general al Republicii Socialiste 
România, de alte persoane oficiale.

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

A apărut „MllIlCS îlfi P3rtî[|“
nr. 9/1976

în deschidere, revista publică edi
torialul „Să păstrăm și să dezvol
tăm experiența pozitivă In conduce
rea întrecerii socialiste" și articole
le : „Lucrările agricole de toamnă — 
executate exemplar 1“ ; „Exigență 
sporită în organizarea vieții interne 
de partid", în continuare sint inse
rate consfătuirea organizată de Co
mitetul județean Tulcea cu tema : 
„Secretar al comitetului de partid șl 
primar al comunei, două funcții ar
monios îmbinate" și articolele „Prind 
viață hotărlrile Congresului consilii
lor populare" de Petre Gigea, „Co
misia pentru problemele economice 
a comitetului comunal de partid" de 
Todor Laszlo și „îmbinarea preocu
părilor curente cu cele de perspec
tivă" de Octav Chiriloaie. Mai sînt 
publicate rubricile „Din activitatea 
organizațiilor de masă și obștești", 
„Angajare deplină In Înfăptuirea cin
cinalului afirmării revoluției tehni- 
co-științifice“ etc. Sumarul se în
cheie cu articolele „Obiectivele sta
bilite se concretizează în fapte" de 
Constantin Toma și „Ridicarea nive
lului general de cunoaștere al mase
lor" de Alexandru Ciucan.

FOTBAL: Dinamo 
învingătoare la scor; 

studenții bucureșteni 
și cel craioveni 

și-au împărțit punctele
Ieri, în campionatul Diviziei A, 

s-au jucat la București două partide, 
în meciul Dinamo—F.C. Constanța, 
echipa bucureșteană a ciștigat la 
scor, cu 4—0 (3—0), Georgescu în
scriind din nou trei goluri, iar Che» 
ran pe cel de-al patrulea. Miercurea 
viitoare, Dinamo va juca cu A.C. 
Milan, echipă cu nume și renume în 
fotbalul european. Pentru acest meci 
important se prevede și reintrarea 
cunoscutului internațional Mircea 
Lucescu.

în partida de pe stadionul Repu
blicii, Sportul studențesc și Univer
sitatea Craiova au încheiat între
cerea la egalitate 1—1 (1—0), după 
un joc cam deslînat și prea dur de 
ambele părți. Punctele au fost în
scrise de Marica (din penalii) și, res
pectiv, de Irimescu, dar singura fază 
de mare spectacol fotbalistic din 
acest meci a fost „foarfecă" lui Oble- 
menco, mingea lovind bara transver
sală !

Azi. vor avea loc partidele Rapid — 
F.C.M. Galați (ora 16, stadionul Re
publicii), S.C. Bacău — F.C. Corvi - 
nul (meci televizat în direct de la 
ora 14), Politehnica Timișoara — 
F.C. Argeș, Politehnica Iași — Pro
gresul și U.T.A. — F.C, Bihor.

Partidele echipelor Steaua (cu 
A.S.A.) și F.C.M. Reșița (cu Jiul) 
au fost amînate.

Azi, la București, de la ora 11, pe 
stadionul propriu, Steaua va juca un 
meci amical cu echipa Jiul, aceasta 
fiind ultima verificare a formației 
bucureștene pentru partida din 
„Cupa campionilor europeni" eu F.C. 
Bruges, campioana Belgiei.

V. M.

TENIS
Finala probei de simplu bărbați 

din cadrul turneului internațional 
de tenis de la Forest Hills se va 
diisputa între jucătorul american 
Jimmy Connors și suedezul Bjfirn 
Borg. în semifinale. Connors l-a 
eliminat cu 6—4. 6—2, 6—1 pe ar- 
gentineanul Guillermo Vilas, iar 
Borg l-a întrecut cu 6—3. 6—3. 6—4 
pe Ilie Năstase.

11; 13,30; 15,45; 18,15; 20,45, la gră
dină — 19,30.
• Moulin Rouge; GRADINA PARC 
HOTEL — 19,30.
• „Stejar* 4 — extremă urgență: 
VIITORUL — 15.30: 18: 20.13.
•*  Comisarul Piedone la Hong- 
Kong: GRIVIȚA — 9: 11.15: 13,30; 
15,45; 18; 20.15, DRUMUL SĂRII
— 15,30; 18; 20,15.
O Mere roșii: UNIREA — 16; 18, 
la grădină — 20.
• Romanță pentru o coroană: 
LIRA — 15,30; 18; 20.15, la grădină
— 20,15.
e- Ce se întîmplă 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.

în legătură cu încetarea din viață 
a tovarășului Mao Tzedun. marele 
conducător al poporului frate chinez, 
la Ambasada din București a acestei 
țări, slmbătă după-amiază. a conti
nuat prezentarea de condoleanțe, ex- 
primindu-se durerea adîncă pe care 
o încearcă poporul român fată de 
această grea pierdere, sentimentele 
de profundă compasiune și prietenie 
ale tuturor oamenilor muncii din țara 
noastră față de poporul chinez.

Au prezentat condoleanțe membri 
ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului de 
Stat și ai guvernului, șefi de secție 
și adjunct! de șefi de secție la C.C. 
al P.C.R., membri ai conducerii și 
delegații din Ministerul Afacerilor 
Externe, alte ministere și instituții 
centrale, organizații obștești, de
legații de la întreprinderile „23 
August", „Republica", de mașini 
unelte și agregate. de mase

Vizita unei delegații de partid și de stat 
din R. P. Chineză in țara noastră

în perioada 20 august — 11 sep
tembrie, o delegație de activiști de 
partid si de stat din. R.P. Chineză, 
condusă de tovarășul Su Yu. secre
tar al Comitetului provincial Liaonin 
al P.C. Chinez, vicepreședinte al Co
mitetului Revoluționar al provinciei 
Liaonin. a făcut o vizită de priete
nie în tara noastră.

Delegația a participat la manifes
tările care au avut loc in Capitală 
cu prilejul sărbătoririi celei de-a 
XXXII-a aniversări a eliberării Ro
mâniei de sub dominația fascistă.

în timpul șederii In țara noastră, 
delegația de activiști de partid și da 
stat chinezi a avut întîlniri și dis
cuții la comitetele județene de par
tid din județele Ilfov. Buzău. Brăi
la. Galați, Vaslui, lași. Botoșani, Su

Miting de solidaritate cu lupta poporului chilian
Cu ocazia împlinirii a trei ani de 

la evenimentele din Chile, care au 
dus la răsturnarea guvernului Uni
tății Populare, sîmbătă a avut loc 
in Capitală mitingul oamenilor 
muncii, al tineretului și studenților, 
de solidaritate cu lupta poporului 
chilian pentru restabilirea drepturi
lor și libertăților democratice.

Cuvîntul de deschidere a fost ros
tit de Gheorghe Stupaxu. vicepre
ședinte al Consiliului Central al 
U.G.S.R., președintele Consiliului 
municipal al sindicatelor — Bucu
rești.

în numele oamenilor muncii de 
Ia întreprinderea de mecanică fină— 
București. Petre Manole, președin
tele comitetului sindicatului, a spus : 
Alături de toți oamenii muncii din 
România, colectivul întreprinderii 
noastre, acționînd neabătut în spiri
tul politicii profund internaționaliste 
a Partidului Comunist Român, și-a 
manifestat de la început solidarita
tea activă cu lupta oamenilor mun
cii. a forțelor largi democratice din 
Chile, pentru dreptul lor sacru de 
a-si decide în mod liber destinele.

Studențimea României socialiste, a 
spus în continuare Stancu Ion, pre
ședintele Consiliului Uniunii asocia
țiilor studenților comuniști de la 
Academia de studii economice, ase
menea întregului nostru popor, își 
exprimă convingerea că nici arestă
rile, nici represiunile nu vor putea 
împiedica mersul înainte al istoriei, 
nu vor putea bara lupta poporului.

t V
PROGRAMUL I

8,30 Deschiderea1 programului.
8,40 Tot înainte !
0,35 Film serial pentru copil : BItndul 

Ben.
10,00 Viața satului.
11.40 Festivalul international „George 

Enescu" — ediția a VII-a. Concer
tul inaugural (partea a II-a).

12.30 De strajă patriei.
13,00 Telex.
13,05 Album duminical.
14,00 Fotbal : Sport Club Bacău—Corvl- 

nul Hunedoara. Transmisiune di
rectă de la Bacău.

18,50 Film serial : Din tainele mărilor.
17.40 Drum de glorii. Emlslune-concurș 

pentru tineret, dedicată aniversării 
a 100 de ani de la cucerirea Inde
pendenței de stat a României.

13,00 Micul ecran pentru cei mici.
19.30 Telejurnal.
20,00 VIZITA PREȘEDINTELUI NICOLAR 

CEAUȘESCU IN r.s.f. IUGOSLA- 
VIA.

20.30 „Pe aici nu se trece", film In 
premieră TV.

23,05 24 de ore. • Sport.
23,15 închiderea programului.

PROGRAMUL II
11,00 — 13,00 Festivalul internațional 

„George Enescu". Ediția a VII-a. 
Concertul orchestrei simfonice a 
Radioteleviziunii.

20,30 Reportaj TV : Povestiri despre 
tractorul românesc.

vremea
Ieri In țară : Vremea a fost tn gene

ral frumoasă, cu cerul variabil. A 
plouat izolat in sud-vestul Moldovei. 
Vlntul a suflat slab, pînă la potrivit. 
Temperatura aerului la ora 14 era cu
prinsă Intre 17 grade la Toplița și 25 
de grade la București, Giurgiu, Gri- 
vița și Călărași. Izolat, tn Transilvania 
Îl In zona de munte s-a produs ceață, 
n București : Vremea a fost în gene

ral frumoasă, cu cerul variabil. Vîntul 
a suflat slab. Temperatura maximă a 
fost de 26 de grade.

• Micul indian: MELODIA — B;
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.

Păcală: GIULEȘTI — 16; 19.
• Melodiile cartierului: FLO
REASCA — 15,30; 18: 20,15.
• Cursa: COTROCENI — 10; 12; 
14; 16; 18; 20.
• Poveste neterminată : CRÎN- 
GAȘI — 17.
• Filiera II: MIORIȚA — 9: 11 15;
13,30; 15,45: 18; 20,15, GRADINA
LUCEAFĂRUL — 19,30,
• Apașii: POPULAR — 16; 18; 20. 

Kit In Alaska: MUNCA — 16;
18; 20.
O Texas, dincolo de rîu: MOȘI
LOR — 9; 11.15; 13,30; 15,45; 18;
20.13, la grădină — 19.30.
• Tom și Jerry: COSMOS —
15,30.
• S-a intlmplat tn anii *20:  COS
MOS — 18; 20.15.
> Elixirul tinereții: FLACARA — 
16; 18; 20.
O Ultimele lor cuvinte: VTTAN — 
16; 18, la grădină — 19.30.
• Casa de la miezul nopții: ARTA 

plastice, „Metalurgica", „Mătasea 
populară", filatura de bumbac și 
alte unităti industriale, de la Institu
tul de cercetări și proiectări mașini, 
utilaje și agregate, Institutul de studii 
și cercetări energetice, Institutul de 
proiectări laminate, liceul „George 
Coșbuc" și de la alte instituții și în
treprinderi bucureștene.

Cei prezenți au păstrat un moment 
de reculegere în fața portretului În
doliat al tovarășului Mao Tzedun și 
au semnat în cartea de condoleanțe, 
exprimînd ambasadorului R.P. Chi
neze, Li Tin-ciuan, celorlalți membri 
ai ambasadei sentimentele lor de 
profundă durere și compasiune.

★

Au prezentat, de asemenea, con
doleanțe șefi de misiuni diplomatice 
acreditați la București.

(Agerpres)

Excelenței Sale General de brigadă TEFERI BANTE
Președintele Consiliului Administrativ Militar Provizoriu 

și al Consiliului de Miniștri al Etiopiei Socialiste
ADDIS ABEBA

Cea de-a doua aniversare a victoriei revoluției populare în Etiopia îmi 
oferă plăcutul prilej ca. în numele poporului și al guvernului român, precum 
și al meu personal, să vă adresez dumneavoastră. Consiliului Administrativ 
Militar Provizoriu al Etiopiei, guvernului și poporului etiopian calde felici
tări si cele mai bune urări de pace, progres și prosperitate.

îmi exprim speranța câ relațiile de prietenie și colaborare dintre Româ
nia și Etiopia se vor dezvolta și întări continuu. în interesul celor doua 
popoare, al cauzei păcii, prieteniei și cooperării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

ceava. Neamț. Bacău și Vrancea. e 
vizitat obiective economice, social- 
culturale și turistice, s-a întîlnit cu 
oameni ai muncii din Capitală și lo
calitățile vizitate.

La încheierea vizitei, delegația a 
fost primită de tovarășul Emil Bobu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv. secretar al C.C. al P.C.R.. vi
cepreședinte al Consiliului de Stat. 
La primire, desfășurată într-o atmos
feră cordială, de caldă prietenie, a 
participat Dumitru Turcuș. adjunct 
de șef de secție la C.C. al P.C.R.

A fost de fată Lu Ti-sin. consi
lierul Ambasadei R.P. Chineze la 
București.

Simbătă. oaspeții chinezi au pără
sit Capitala, îndreptindu-se spre pa
trie.

Poporul etiopian marchează 
astăzi a doua aniversare a victoriei 
revoluției populare. în perioada care 
a trecut de la acest eveniment au 
fost întreprinse importante măsuri 
pe calea traducerii în viață a pro
gramului guvernamental de dezvol
tare. care vizează asigurarea 
suveranității depline a statului 
asupra bogățiilor naționale. în
făptuirea reformei agrare, instau
rarea controlului de stat in indus
trie, mobilizarea tuturor resurselor 
In scopul accelerării progresului 
economic și social al țării.

Corespunzător acestor obiective, 
au fost naționalizate instituțiile 
bancare, precum și corporații in
dustriale aparținind capitalului 
străin și autohton. în între
prinderile trecute în proprie
tatea statului au fost constituite 
comitete ale oamenilor muncii, care 
au preluat conducerea și con
trolul procesului de producție. 
Este în curs de desfășurare 
reîmpărțirea pămintului — mă
sură de maximă importanță, 
avînd în vedere că aproape 88 
la sută din. populația tării este 
ocupată în agricultură. Pe loturile 
confiscate de la marii latifundiari

au fost create ferme de stat, aso
ciații și cooperative țărănești.

Poporul român, animat de senti
mente de solidaritate față de 
eforturile statelor africane pentru 
depășirea stării de înapoiere eco
nomică, urmărește cu simpatie și 
viu interes realizările poporului 
etiopian pe calea progresului. După 
cum este cunoscut, între România 
și Etiopia există vechi raporturi 
de prietenie, poporul român ma- 
nifestîndu-și întotdeauna solidari
tatea cu lupta și aspirațiile po
porului etiopian de independență 
și dezvoltare liberă.

Dorința ambelor popoare de 
a adinei șl dezvolta aceste le
gături șl-a găsit o nouă expresie 
cu prilejul primirii de către to
varășul Nicolae Ceaușescu a dele
gației Guvernului Militar Provizo
riu al Etiopiei, care ne-a vizitat 
țara în 1975. în cursul convorbirii 
ce a avut loc a fost subliniată do
rința reciprocă de a promova și In
tensifica pe multiple planuri ra
porturile dintre cele două târî șl 
popoare, în interes reciproc. în fo
losul cooperării și înțelegerii Inter
nationale.

G. D.

Primire la Consiliul de Miniștri
studentlmil din Chile pentru o via
tă mai bună, pentru dezvoltarea de
mocratică, liberă, independentă și 
suverană a Republicii Chile.

La rîndul său, Cîrlogea Dumitru, 
locțiitor al secretarului comitetului 
U.T.C. de la întreprinderea de ma- 
șini-agricole „Semănătoarea" din Ca
pitală, a adresat tinerilor muncitori, 
întregului tineret și popor chilian un 
sincer și călduros salut de solidari
tate militantă.

După ce s-a referit la lupta fermă 
și curajoasă a clasei muncitoare, a 
sindicatelor din Chile Împotriva re
presiunilor și reacțiunii, pentru re
cucerirea libertăților publice și sin
dicale. Cornelia Filipaș, secretar al 
Consiliului Central al U.G.S.R., a 
spus în încheierea mitingului : O ex
presie deosebit de concludentă a so
lidarității active a țării noastre au 
constituit-o acțiunile întreprinse de 
Partidul Comunist Român, personal 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, care 
a irjterveiyt pentru salvarea a nu
meroși patrioli și progresiști chilieni', * 
multi dintre aceștia fiind găzduiti în 
România, Sindicatele din România, 
oamenii muncii, poporul nostru își 
exprimă convingerea că. acționînd 
în spiritul unității, forțele progre
siste și democratice din Chile vor 
depăși perioada grea pe care o stră
bat. vor învinge reacțiunea, vor re- 
dobîndi dreptul lor sacru la o viață 
liberă, demnă, pusă în slujba păcii 
și a progresului.

(Agerpres)

Tovarășul Ion Pătan. viceprim-ml- 
niistru al guvernului, ministrul co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, a primit, sîm
bătă. pe C. M. Msuya, ministrul in
dustriei din Tanzania, care se află în 
vizită în tara noastră cu prilejul lu
crărilor celei de-a patra sesiuni a 
Comisiei mixte guvernamentale ro- 
mâno-tanzaniene de colaborare șl 
cooperare economică și tehnică.

în cadrul întrevederii a fost ex
primată satisfacția fată de evoluția 
raporturilor economice bilaterale, 
sublinilndu-se totodată că între 
România și Tanzania există largi po
sibilități pentru extinderea si diver
sificarea schimburilor comerciale și a 
cooperării economice si tehnice. S-a

apreciat, de asemenea, că actuala se
siune a comisiei mixte este chemată 
să stabilească măsuri concrete, pre
cum și modalitățile cele mai potri
vite pentru dezvoltarea în continuare 
a conlucrării româno-tanzaniene. în 
domenii de interes comun, potrivit 
înțelegerilor la nivel înalt.

Au luat parte Nicolae Ionescu. mi
nistru secretar de stat la Ministerul 
Comerțului Exterior și Cooperării E- 
conomice Internaționale, și Gheorghe 
Dobra, prim-adjunct al ministrului 
minelor, petrolului și geologiei.

Au fost de fată Ion Drînceanu, am
basadorul tării noastre la Dar es Sa
laam, și A, Abbas, însărcinatul cu a- 
faceri ad-interim al Tanzaniei In 
România. (Agerpres)

Farsa tragică a teoriei 
,,șanselor egale"

• „Arta de a reuși în viață" sau specula iluziilor • Cînd uni
versitatea devine o uzina de ratați ® Zidurile invizibile ale 

ghetoului social

20.50 Eroi îndrăgiți de copil.
21.15 Concert de concerte.
22,05 „V-am dăruit bucuria pură" — 

Brâncușl in poezia universală.

LUNI 13 SEPTEMBRIE

PROGRAMUL I
16,00 Teleșcoală. Muzee șl expoziții.
16.30 Emisiune in limba maghiară.
19,05 Agenda Festivalului International 

„George Enescu" — ediția a VII-a.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Baladă pentru acest pămint : Dea

lul Spirit — 1848.
20.20 Melodii, obiceiuri și jocuri popu

lare.
20,40 Să trăim și să muncim in chip 

comunist. Drumul calității.
21.10 Cel mai bun continuă.
21,55 Selecțiunl din Festivalul internațio

nal de muzică ușoară — sopot 
1976.

22.10 24 de ore.

PROGRAMUL n
17,00 Telex.
17,05 Film serial pentru copil : Blindul 

Ben.
17.30 Cintâ Oltul șl Oltețul.
17.50 Marele șl micul ecran.
19,00 Aurul ogoarelor. Emisiune llterar- 

muzlcală.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Festivalul internațional „George 

Enescu" — ediția a vil-a. Trans
misiune directă din Studioul de 
concerte al Radioteleviziunii. Con
certul Orchestrei simfonice a Ra
dioteleviziunii din Budapesta.

Timpul probabil pentru zilele de 13, 
14 și 15 septembrie. In țară : Vreme In 
general frumoasă, mai ales !n regiuni
le din sud-estul țării. Cerul va fi va
riabil. înnorări mai accentuate se vor 
produce în Oltenia, Banat, Crișana, 
Transilvania, Maramureș șl Moldova, 
unde vor cădea ploi locale, mal ales 
sub formă de averse, Însoțite pe alocuri 
de descărcări electrice. In rest, averse 
izolate. Vint potrivit, cu unele inten
sificări. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între 7 și 17 grade, izolat mal 
coborîte tn depresiuni, iar maximele 
Intre 18 șl 26 de grade, local mal ridi
cate In sud-est. Pe alocuri, ceață sla
bă. In București : Vreme relativ fru
moasă. Cerul va fi variabil, favorabil 
ploii de scurtă durată. Vint potrivit. 
Temperatura ușor variabilă.

— 15,30; 17,45; 20, la grădină —
19.30.
•• Zorro: PROGRESUL — 16; 19. 
• Zile fierbinți: RAHOVA — 16; 
18; 20.

teatre

„Arta de a reuși în 
viată". „Cheia succe
sului", „Secretele pro
movării". Cu titluri cît 
mai promițătoare, cu 
coperti cit mai aurite, 
cu reclame cit mai 
zgomotoase, asemenea 
opuscule mai încearcă 
și azi să zugrăvească 
societatea capitalistă 
ca o lume a „tuturor 
posibilităților", ca o o- 
rinduire a 1 „șanselor 
egale". Ca și cum 
Industriașul miliardar 
ar fi pornit în via
tă cu aceleași șanse ca 
cerșetorul care înnop
tează sub poduri 
sau ca șomerul care 
face coadă la biroul 
brațelor de muncă...

Astfel de broșuri 
și cărțulii găsesc 
însă tot mai pu
tini naivi care să le 
cumpere. Pentru că 
realitatea arată cu to
tul altfeil. Gindirea 
politică revoluționară, 
marxismul au analizat 
în profunzime feno
menul inegalității so
ciale si consecințele 
sale dramatice pentru 
milioane si milioane 
de oameni, dezvăluind 
cauzele lor, care rezi
dă în înseși structuri
le societății capitalis
te, bazate pe atotpu
ternicia banului. Sem
nificativ este insă 
faptul că chiar și unii 
sociologi și publiciști 
burghezi pun in aten
ție asemenea feno
mene.

într-o carte apărută 
recent la Paris sub ti
tlul „Inegalitatea în
temeiată ne bani". 
Jean-Claude Colii de
monstrează forța des
potică a banului, care 
face și desface desti
nele, ș-ar putea spune 
încă din leagănul 
copilului. Utilizind
studii statistice din 
mai multe țări capita
liste. el arată că ra
portul dintre venitu
rile a zece la sută din 
familiile cele mai 
sărace, fată de veni
turile tranșei de 
10 la sută a familiilor 
celor mai bogate, re
prezintă 1 Ia 17 in 
Suedia. 1 la 22 in R. F. 
Germania si 1 la 73 in 
Franța. Adică, dată o 
familie din prima 
tranșă cîștigă pe lună, 
de pildă. 1 000 de 
franci, o familie din 
ultima tranșă are e- 
normul venit de 73 000 
de franci.

Analizînd. mai de
parte. „mecanismul 
destinului". autorul 
constată că această 1- 
negalitate a șanselor 
se perpetuează prin

însăși organizarea so
cietății. în acest sens, 
el dă următoarele ci
fre : peste 40 la 
sută din directo
rii a 500 din cele 
mai mari întreprinderi 
franceze sînt fiii unor 
șefi de întreprinderi, 
peste 25 la sută 
provin dintr-o fa
milie de profesie libe
rală, adică din lumea 
afacerilor, iar 20 la 
sută sînt fii de cadre 
superioare. „In total, 
aceasta reprezintă 85 
la sută de burghezi 
predestinați" — con
chide el.

Aceeași mare ine
galitate este subliniată 
și de un alt econo
mist, Pierre Uri, care 
arăta în ziarul „LE 
QUOTIDIEN DE PA
RIS" : „Zece la sută 
din persoanele cele 
mai favorizate primesc 
30 la sută din veni
turi. dar concentrează 
55 la sută din totalita
tea capitalurilor exis
tente".

Pe de altă parte, 
ziarul „LE FIGARO" 
punea în evidentă o 
altă discrepantă: „încă 
și mai tragică este i- 
negalitatea în fata bo
lii si a mortii : spe
ranța de viată a unui 
muncitor manual nu 
depășește 50 de ani, 
tată de 73 de ani pen
tru cei favorizați 
de soartă".

Dar există discrimi
nări flagrante in func
ție de sex si de virată. 
De exemplu, o femeie 
cîștigă în medie cu 33 
la sută mai puțin decît 
un bărbat si această 
cifră se menține ne
schimbată de 20 de ani.

Care sînt consecin
țele acestei profunde 
inegalități bazate pe 
puterea insolentă a 
banului 7 Sociologii 
vorbesc de așa-numi- 
tul „ghetou social", 
adică de categorii în
chise. din care noile 
generații nu pot ieși, 
în această ambi
antă economico-so- 
cială, șansele de 
reușită ale unui fiu de 
muncitor sînt. reduse 
la minimum. „Le Fi
garo" cita în acest 
sens o statistică între
prinsă în rîndurile 
studenților francezi : 
30 la sută dintre el sint 
fii de cadre superioare. 
14 la sută de cadre 
medii. 11 la sută de 
patroni din comerț și 
industrie și 11 la sută 
sînt fii de mun
citori. Dacă se ține 
seama de numărul 
mare de munci
tori față de catego

ria restrînsă a clasei 
de exploatatori, atunci 
raportul de șanse în
tre un fiu de muncitor 
și un fiu de cadru su
perior este de 1 la 
21...

Selecția operată de 
capital în rîndurile ti
neretului studios este 
necruțătoare. O statis
tică realizată în 1975 
consemnează existen
ta a sute de mii de 
studenți obligați să 
muncească cel puțin 
20 de ore pe săptămî- 
nă pentru a supravie
țui. Ei lucrează, cu 
caracter sezonier, ca 
receptioneri la hoteluri 
în schimbul de noap
te. spălători de vase in 
cafenele si restauran
te. zilieri agricoli sau. 
în cel mai bun caz. 
factori poștali ori mici 
funcționari suplinitori. 
„Le Figaro" sublinia
ză că Franța deține un 
record în acest dome
niu : 57 la sută din ti
nerii care intră în învă- 
țămîntul superior nu 
obțin niciodată o diplo
mă. Dar care este 
soarta „dinlomatilor" 7 
Același ziar scrie : 
„Ce vor deveni cei 
125 000 studenti în ști
ințe. cei 240 000 stu
denti în litere etc. 7 
Numai 5 la sută 
din ei vor pu
tea intra în învătă- 
mînt sau în cercetare. 
$tiu ei oare că un 
profesor de istorie 
sfîrsește în spatele u- 
nui ghișeu de bancă șl 
că un etnolog e în 
mod sigur un șomer la 
25 de ani 7“. Zeci de 
mii de drame perso
nale sînt cauzate de 
incapacitatea societății 
capitaliste de a asigu
ra tinerilor nu numai 
o muncă pe măsuia 
pregătirii lor. ci chiar 
dreptul elementar la 
muncă.

Acestea sînt. așadar, 
„șansele" cu care por
nește în viată un ti- 
năr provenit dintr-o 
familie modestă. Iată 
de ce. în fata injusti
ției si a discriminării 
sociale, in fata exploa
tării și a legii profi
tului. tot mai multi ti
neri aleg calea luptei 
și a revendicărilor, 
descoperind încă din 
adolescentă faptul că 
soarta lor. sansa lor 
în viată depind nu de 
„revelațiile" vreunor 
broșuri sau cărțulii, ci 
de o profundă trans
formare a societății în 
care s-au născut

Paul 
DIACONESCU

Paris
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• In Piața Tien An Men, zeci de mii de oameni, cu însemne de doliu, aduc un ultim 
omagiu memoriei conducătorului dispărut.

© Impresionanta solemnitate din localitatea natală a președintelui Mao Tzedun.
• Angajamentul oamenilor muncii: a transforma durerea în forță.

toate 
purtînd 

avînd la piept 
sau galbene — cu- 
ale doliului în Chi-
persoane — oameni

Poporul chinez a întîmpinat cu o 
Imensă durere vestea încetării din 
viată a președintelui Mao Tzedun. 
marele său conducător, strălucit mi
litant al mișcării comuniste și mun
citorești internaționale.

Pekinul trăiește zile de doliu, zile 
de adîncă tristețe. încă din prime
le momente cînd a devenit cunoscută 
dureroasa veste, oamenii de 
viratele au ieșit pe străzi, 
brasarde negre și 
crizanteme albe 
lori tradiționale 
na.

Mii și mii de .
ai muncii din întreprinderi și insti
tuții. militari, lucrători din comune
le populare, bărbați și femei, vîrst- 
nici si tineri — au umplut Piața Tien 
An Men, locul unde, la 1 octombrie 
1949, președintele Mao a proclamat 
crearea Republicii Populare Chineze, 
încununare a luptei de eliberare a 
poporului chinez; eveniment de în
semnătate istorică în viața omenirii. 
Drapelul național — roșu cu stele 
aurii — din centrul pieței, ca și 
drapelele de pe toate clădirile ală
turate și de pe toate instituțiile din 
capitală și din întreaga țară, au fost 
coborîte în bernă. Pe monumentala 
poartă dinspre așa-numita „cetate 
interzisă", redevenită după eliberare 
cetate a poporului, se pot ved'ea 
mari crizanteme albe și galbene.

Pe stela care de la 40 
Înălțime domină imensa piață 
fost înscrise cuvintele lui 
Tzeldun : „Eroii poporului sînt 
muritori". Lanțurile groase care în
conjoară soclul obeliscului sînt îm
podobite de cetățeni cu sute de 
flori albe de hîrtie 1 pe petalele 
unora sînt scrise versuri sau poeme 
in semn de omagiere a memoriei 
marelui conducător.

Toate portretele imense, In culori, 
ele președintelui Mao Tzedun de la

metri 
au 

Mao 
neJ

„A dispărut o remarcabilă personalitate a vieții contemporane,
un strălucit militant al mișcării comuniste"

încetarea din viață a tovarășului 
Mao Tzedun a produs o profundă 
întristare în întreaga lume, exprima
tă prin numeroase telegrame, me
saje de compasiune, declarații și 
condoleanțe adresate conducerii de 
partid și de stat a R. P. Chineze, 
poporului chinez.

COMITETUL CENTRAL AL 
PARTIDULUI COMUNIST AL UNIU
NII SOVIETICE a transmis Comite
tului Central al Partidului Comunist 
Chinez o telegramă în care se 
apune : „în legătură cu încetarea din 
viață a președintelui Comitetului 
Central al Partidului Comunist Chi
nez, Mao Tzedun, primiți profundele 
noastre condoleanțe".

în telegrama adresată de PRE
ȘEDINTELE R.S.F. IUGOSLAVIA, 
IOSIP BROZ TITO, se exprimă 
condoleanțele cele mai profunde 
subliniinidu-se : „Președintele Mao 
Tzedun, revoluționar de seamă și 
conducătorul poporului chinez, înte
meietorul Partidului Comunist Chi
nez, al Armatei Populare Chineze 
de Eliberare șl ai Republicii Popu
lare Chineze, și-a consacrat în
treaga viată luptei pentru liber
tate, independentă, făurirea și dez
voltarea Chinei moderne și s-a aflat 
timp de decenii în fruntea tării și 
poporului său".

„Prin moartea 
Tzedun poporul 
conducătorul cel 
de care nici nu 
China modernă.

Moartea lui reprezintă o pierdere 
Ireparabilă nu numai pentru poporul 
chinez și Republica Populară Chine
ză, ci și pentru întreaga omenire pro
gresistă".

In telegrama adresată de KIM IR 
SEN. SECRETAR GENERAL AL C.C. 
AL PARTIDULUI MUNCII DIN CO
REEA. PREȘEDINTELE R.P.D. CO
REENE. se subliniază că președin
tele Mao Tzedun a fost un mare re
voluționar proletar, unul dintre mili- 
tantii remarcabili ai mișcării comu
niste și muncitorești internaționale, 
cel mai apropiat tovarăș de arme al 
poporului coreean. El și-a consa
crat întreaga sa viată victoriei revo
luției chineze și cauzei revoluționare 
a clasei muncitoare internaționale.

în mesajul de condoleanțe adresat 
de HOUARI BOUMEDIENNE. PRE
ȘEDINTELE CONSILIULUI REVO
LUȚIEI ȘI AL CONSILIULUI DE 

președintelui Mao 
chinez și-a pierdut 
mal de seamă fără 
putea fi concepută

Palatul Poporului, de la Muzeul. de 
istorie și de la Poarta Tien An Men, 
sînt încadrate în mătase neagră. în 
fata portretului aflat la Marea 
Poartă de la Tien An Men oamenii 
se înclină cu respect, păstrând mo
mente de reculegere și plîngînd.

Corpul neînsuflețit al președintelui 
Mao este depus în Marea sală a po
porului, situată în partea de apus a 
Pieței Tien An Men. în acordurile 
solemne ale muzicii funebre și ale 
„Internaționalei", șiruri nesfîrșite de 
oameni se îndreaptă spre această 

CORESPONDENȚA DIN PEKIN

sală, urcă în adîncă tăcere treptele 
de la intrare, pășesc apoi prin fața 
catafalcului, aducînd un ultim oma
giu memoriei conducătorului stimat 
și iubit.

în zilele care au urmat difuzării 
mesajului anunțînd dureroasa veste, 
organizațiile de partid la toate ni
velurile din întreaga tară au orga
nizat mitinguri de doliu. Comitete
le de partid ale instituțiilor și or
ganizațiilor aflate sub conducerea 
directă a Comitetului Central al Par
tidului Comunist Chinez, instituțiile 
guvernamentale, cartierele generale 
și serviciile Armatei Populare de E- 
liberare, comitetele de partid si co
mitetele revoluționare din provincii, 
municipalități și regiunile autonome, 
precum și comitetele de partid ale 
înaltelor comandamente militare din 
toate zonele au organizat adunări 
solemne în memoria președintelui 
Mao Tzedun, în cursul cărora au 
fost adresate mesaje de compasiune 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Chinez. Comitetului Per
manent al Adunării Naționale a Re
prezentanților Populari a R.P. Chi-

Mesaje, telegrame, declarații
MINIȘTRI AL REPUBLICII ALGE
RIENE DEMOCRATICE ȘI POPU
LARE, se subliniază : Președintele 
Mao Tzedun a încarnat nu numai re
voluția chineză, ci el a marcat prin 
gîndirea sa mersul ascendent al u- 
manității pentru progresul și elibe
rarea de orice forme de oprimare.

C.C. AL P.M.U.P. a adresat P.C. 
Chinez următoarea telegramă : Comi
tetul Central al P.M.U.P. vă trans
mite expresia profundei compasiuni 
în legătură cu încetarea din viață a 
președintelui C.C. al P.C. Chinez, Mao 
Tzedun.

în telegrama P.C. ITALIAN, adre
sată C.C. al P.C. Chinez, se subli
niază că victoria marii mișcări de 
luptă populară, militară și revoluțio
nară, condusă de tovarășul Mao Tze
dun. care a culminat cu proclamarea 
Republicii Populare Chineze, a fost 
unul din marile evenimente istorice 
care au modificat situația internațio
nală. raportul mondial de forțe din
tre socialism si capitalism, reprezen- 
tînd o puternică contribuție la lupta 
de independentă și emancipare a po
poarelor în lupta, împotriva imperia
lismului.

Odată cu Mao Tzedun, a declarat 
GEORGES MARCHAIS, SECRETAR 
GENERAL AL C.C. AL P.C. FRAN
CEZ — dispare una din cele mai mari 
figuri ale istoriei. Primul nostru sen
timent este emoția și respectul. Via
ta și opera lui Mao Tzedun au fost 
considerabile. Mao Tzedun înseamnă 
„marșul cel lung" și victoria asupra 
invadatorului japonez, înseamnă so
cialismul în China".

Președintele Mao — a declarat 
PREȘEDINTELE S.U.A., GERALD 
FORD, a fost un gigant al istorici 
contemporane chineze, a fost un 
conducător ale cărui acțiuni au in
fluențat profund dezvoltarea țării 
sale. Influența sa asupra istoriei va 
depăși cu mult frontierele Chinei.

într-o declarație guvernamentală, 
dată publicității la Cairo, se subli
niază că PREȘEDINTELE R. A. E- 
GIPT, ANWAR SADAT, 
vestea încetării din viață a președin
telui Mao Tzedun „cu profundă mâh
nire și durere". „Prin dispariția pre
ședintelui Mao. China a pierdut pe 
conducătorul «marșului» său. pe ar
hitectul revoluției și pionierul luptei 
sale".

Odată eu președintele Mao Tzedun 
— a declarat PREȘEDINTELE FRAN

a primit
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Tzedun. de a se uni 
Comitetului Central 
de a cinsti aminti- 
dispărut prin rezul- 

lor.

neze. Consiliului de Stat al R.P. 
Chineze și Comisiei Militare a C.C. 
al P.C. Chinez. Totodată, comuniști
lor. militarilor și populației le-a fost 
adresată chemarea de a depune toa
te eforturile pentru a asigura trium
ful deplin al nobilei cauze a socia
lismului, pentru care a luptat pre
ședintele Mao 
strâns în junii 
al partidului, 
rea marelui 
tate valoroase în activitatea 
Muncitorii din diferite întreprinderi, 
militarii, lucrătorii din instituții si 
comune populare din capitală și din 
celelalte localități și zone ale țării 
se adună pentru a păstra momente 
de reculegere, pentru a-și exprima 
admirația si respectul fată de ma
rele lor conducător, hotărârea de a 
continua opera de edificare a noii 
orânduiri sociale, căreia președintele 
Mao Tzedun i-a închiriat, cu pasiune 
și devotament, intreaga'viață.

Deosebit de impresionantă a fost 
adunarea care a avut loc în localita
tea natală a președintelui, satul Șao- 
șan, din provincia Hunan, unde, după 
cum relatează agenția China Nouă, 
mii de persoane s-au adunat în fata 
casei unde s-a născut președintele 
Mao Tzedun și au cinstit în mod so
lemn memoria sa.

Oamenii muncii din China, demni 
în tristețea lor, continuă activitatea 
în întreprinderi si instituții, pe ogoa
re. răspunzînd astfel chemării con
ducerii partidului comunist „de a 
transforma durerea în forță", de a 
obține noi realizări în toate sectoa
rele construcției socialiste. în decla
rațiile făcute 
meni de 
revin ca 
„Mao va 
noastre".

în aceste zile de oa- 
mai diverse profesii 
laitmotiv cuvintele : 

de-a pururi în inimile

cele 
un 
trăi

I. TECUȚA
• •

ȚEI, VALERY GISCARD D’ESTAING 
— se stinge un far al gindirii mondia
le. Provenind din adîncurile poporu
lui Chinei, după ce a salvat-o de u- 
milințele trecute, el a reușit ca, prin 
vigoarea actelor sale și prin cute
zanța gindirii sale, să o readucă pe 
un loc central, pe care istoria i-1 re
cunoaște.

PRIMUL MINISTRU AL JAPO
NIEI, TAKEO MIKI, a dat publici
tății o declarație, în care, exprimîn- 
du-și sentimentele de profundă în
tristare. subliniază că „președintele 
Mao Tzedun a fost părintele fonda
tor al Republicii Populare Chineze. 
Nu numai că a fost un mare condu
cător pentru poporul de 800 milioane 
al Chinei, dar el și-a lăsat, de ase
menea. semnul său distinctiv asupra 
istoriei, ca unul dintre cei mai mari 
oameni de stat pe care lumea i-a cu
noscut vreodată".

Știrea privind încetarea din viață 
a președintelui Mao Tzedun a fost 
primită cu mult regret de PRIMUL 
MINISTRU BRITANIC și de colegii 
săi din cadrul guvernului — se a- 
rată într-o declarație a guvernului 
de la Londra. Președintele Mao a 
fost unul din remarcabilii conducă
tori ai acestui secol care s-a consa
crat cu toată inima Chinei și poporu
lui chinez ; el va lăsa amintirea unui 
om înzestrat cu o mare inteligență 
si a unui ginditor cu un profund simț 
al istoriei.

PREȘEDINTELE PARTIDULUI 
SOCIAL-DEMOCRAT DIN R. F. 
GERMANIA, WILLY BRANDT, a 
declarat că președintele Mao Tzedun 
a fost o personalitate de importantă 
istorică, care a scos China din starea 
de înapoiere și a făcut-o să devină 
un factor influent în politica mon
dială.

PRIMUL MINISTRU DANEZ, 
A. JOERGENSEN, a relevat că pre
ședintele Mao Tzedun a transformat 
China într-o țară puternică, încre
zătoare in forțele proprii.

Poporul palestinean — a subliniat 
YASSER ARAFAT. PREȘEDINTELE 
ORGANIZAȚIEI PENTRU ELIBE
RAREA PALESTINEI — nutrește un 
profund respect fată de acest con
ducător. cane, de la bun început, s-a 
situat de partea revoluției. Lumea a 
pierdut pe unul dintre cel mal mari 
conducători care a luptat pentru cu
cerirea libertății.

In Consiliul de Securitate

Examinarea cererii

NAȚIUNILE UNITE 11 (Agerpres). 
— Consiliul de Securitate s-a în
trunit pentru examinarea cererii de 
admitere a R.S. Vietnam în rindul 
membrilor Organizației Națiunilor 
Unite. La propunerea președintelui 
în exercițiu, Mansour Rashid Kikhia 
(Libia), membrii consiliului au ho
tărât să includă problema admiterii 
R.S. Vietnam în O.N.U. ca punct in
dependent pe ordinea de zi a Consi
liului de Securitate. Președintele 
consiliului a făcut cunoscut că, în 
conformitate cu procedura existentă, 
cererea de admitere a R.S. Vietnam 
în O.N.U. va fi transmisă spre 
examinare Comitetului pentru admi
teri al Consiliului de Securitate, care 
se va întruni marți.

Biroul de coordonare al țărilor 
nealiniate a difuzat la sediul din New 
York al O.N.U. o declarație în care 
se exprimă sprijinul față de cererea 
R.S. Vietnam de a fi admisă în 
O.N.U. în declarație se arată că R.S. 
Vietnam întrunește toate condițiile 
cerute de Cartă pentru admiterea de 
noi membri.

Potrivit prevederilor Cartei O.N.U., 
cererile de admitere în organizație 
sînt aprobate de Adunarea Generală, 
pe baza recomandării Consiliului 
Securitate.

de

Apelul electoral 
al Frontului Național 

al R. D. Germane
BERLIN 11 — Corespondentul nos

tru transmite : La Berlin a avut loc 
sesiunea lărgită a Consiliului Națio
nal al Frontului Național al R.D. 
Germane. Albert Norden, mem
bru al Biroului Politic, secretar al 
C.C. al P.S.U.G., membru al Pre
zidiului Consiliului Național al Fron
tului Național, a făcut o prezentare a 
Apelului electoral. El a relevat că 
pregătirea alegerilor pentru Camera 
Populară și adunările districtuale de 
deputați are loc într-o etapă în care 
milioane de oameni ai muncii din 
această țară, mobilizați de hotărîrile 
celui de-al IX-lea Congres al P.S.U.G., 
obțin remarcabile rezultate în între
cerea socialistă.

în încheierea dezbaterilor, sesiunea 
a adoptat Apelul electoral. Documen
tul subliniază că, la 17 octombrie, ce
tățenii din R.D.G., alegînd candidați! 
Frontului Național, vor vota pentru 
alianța tuturor forțelor populare, 
pentru pace și socialism, pentru o po
litică economică și socială pusă in 
slujba bunăstării poporului. Totodată, 
apelul cheamă pe toți cetățenii să în
tâmpine alegerile cu noi succese in 
muncă, să participe la acțiunile de 
înfrumusețare a orașelor și satelor 
R.D. Germane.

0 declarație a P. C. din Chile

de 
spiri- 
că în 
forțe- 
dasa

CIUDAD DE MEXICO 11 (Ager
pres). — într-o declarație a P.C. din 
Chile, dată publicității la Ciudad de 
Mexico, în legătură cu împlinirea a 
trei ani deKla răsturnarea guvernu
lui Unității Populare, se subliniază 
că autoritățile de la Santiago 
Chile nu au reușit să înfrîngă 
tul de luptă al poporului și 
întreaga țară crește rezistenta 
lor democratice, în frunte cu 
muncitoare.

Partidul comunist — se arată în 
declarație — rămîne o forță activă, 
organizată, cu rădăcini în mase. El 
s-a unit strâns cu toți aliații săi din 
coaliția Unității Populare.

în document se indică necesitatea 
unirii 'tuturor forțelor progresiste 
pentru activizarea luptei pentru de
mocrație.

agențiile de presă transmit
Negocierile intercomu- 

nitare din Cipru. Un purtător 
de cuvînt al O.N.U. a anunțat că re
prezentanții comunităților cipriote 
greacă și turcă au acceptat invitația 
secretarului general al O.N.U., Kurt 
Waldheim, de a se deplasa, săptă- 
mîna viitoare, la sediul din New 
York al organizației. Cu acest prilej, 
K. Waldheim, împreună cu Tassos 
Papadopoulos și Urnit Suleiman 
Onan, vor examina căile de depășire 
a obstacolelor aflate în calea reluării 
negocierilor intercomunitare din Ci
pru.

Președintele Franței, Va- 
lery Giscard d’Estaing, l-a primit pe 
Milos Minici. vicepreședinte al Con
siliului Executiv Federal, secretar 
federal pentru afacerile externe al 
R.S.F. Iugoslavia, care a efectuat o 
scurtă vizită la Paris. A avut loc o 
convorbire cordială privind promo
varea relațiilor bilaterale, precum și 
unele probleme internaționale. în 
cursul vizitei. Milos Minici a avut, 
de asemenea, convorbiri cu ministrul 
francez al afacerilor externe. Louis 
de Guiringaud.

mexicana

externe al Cam-

Convorbiri 
cambodgiene, viceprim-minis- 
trul și ministrul de 
bodgiei Democrate. Ieng Sary, a sosit 
la Ciudad de Mexico, ca invitat spe
cial al guvernului mexican la inau
gurarea Centrului de studii sociale șl 
economice al lumii a treia. El a rele
vat într-o declarație că guvernele 
cambodgian și mexican împărtășesc 
puncte de vedere comune în ceea ce 
privește necesitatea stabilirii unei noi 
ordini economice internaționale. Vi- 
cepremierul cambodgian a arătat, 
totodată, că poporul său luptă — de 
la eliberare, în aprilie 1975 — pentru 
unitate internă și promovarea prin
cipiilor nealinierii.

Guvernul belgian a apr°- 
bat yineri un fond de urgentă în va
loare de 9 miliarde franci belgieni

Plenară a C. C. al P. M. U.P. 
consacrată problemelor agriculturii DE PRETUTINDENI

Raportul prezentat de tovarășul Edward Gierek
VARȘOVIA 11 (Agerpres). — La 

Varșovia a avut loc a 4-a Plenară a 
C.C. al P.M.U.P., la care primul 
secretar al C.C. al P.M.U.P.. Edward 
Gierek, a prezentat raportul Biroului 
Politic al Comitetului Central, inti
tulat „Pentru deplina înfăptuire a 
hotărîrilor Congresului al VII-lea al 
P.M.U.P. cu privire la dezvoltarea 
agriculturii". Plenara a adoptat o ho- 
tărîre privind înfăptuirea respective
lor hotăriri. în raportul prezentat, 
Edward Gierek a relevat că în ulti
mele luni problemele aprovizionării 
pieței și structurii prețurilor frămîn- 
tă întregul popor polonez, ele fiind 
legate nemijlocit de sectorul agricol. 
El a relevat ,că. în cincinalul trecut, 
progresul în dezvoltarea producției 
agricole a fost considerabil, dar foar
te. inegal, ivindu-se necesitatea spo
ririi importurilor costisitoare de ce
reale și diverse furaje, care a avut 
loc paralel cu limitarea exportului de 
produse agroalimentare. în cincinalul 
actual, a spus el, vor fi alocate mij
loace sporite pentru dezvoltarea 
agriculturii și a sectorului alimen
tar. în acest sens, agricultura va 
primi circa 300 000 de tractoare și cu 
80 la sută mai multe mașini agricole, 
va crește considerabil producția de 
îngrășăminte chimice, se vor dezvol
ta lucrările de îmbunătățiri funciare

SPANIA

Proiectul guvernamental de reforme politice 
nu satisface exigențele opoziției democratice

u •
MADRID 11 (Agerpres). — într-o 

declarație transmisă de posturile de 
radio și televiziune, primul ministru 
spaniol, Adolfo Suarez, a anunțat că 
guvernul său a aprobat proiectul 
unei reforme politice, potrivit căreia 
Cortesurile ar urma să devină un 
parlament bicameral, ales prin vot 
direct, universal și secret. Premierul 
Suarez a precizat că, potrivit pro
iectului, reforma politică preconiza
tă prevede, pentru moment, numai 
organizarea alegerilor generale, care 
urmează să aibă loc cel mai tîrziu 
pînă în - iunie 1977. După alegerea 
noului parlament, a declarat el, ar 
urma să fie soluționate marile pro
bleme politice ale Spaniei, mențio
nând în acest sens „instituționaliza- 
rea regiunilor, în contextul menți
nerii unității țării, reforma sindicală, 
reforma fiscală și definitivarea re
lațiilor dintre guvern și noile ca
mere legislative".

Abondînd problema situației econo
mice din Spania, Adolfo Suarez a 
subliniat că „în momentul de față 
este nevoie de o mai mare austeri
tate la toate nivelurile, particulare șl 
publice".

Opoziția democratică din Spania a 
primit cu rezervă proiectul de re
forme politice, prezentat de premie
rul Suarez — informează agențiile 
de presă. Comisia Executivă 
dului Socialist Muncitoresc

a Parti- 
Spaniol

Acord privind formarea 
unui grup sindical unitar

Principalele trei organizații sin
dicale din Spania care acționează în 
ilegalitate — Comisiile Muncitorești» 
Uniunea Sindicală Muncitorească și 
Uniunea Generală a Muncitorilor — 
au anunțat încheierea unui acord de 
principiu asupra formării unui grup

COPENHAGA 11 (Agerpres). — La 
Copenhaga se desfășoară lucrările u- 
nei reuniuni a Comitetului monetar 
al C.E.E., din care fac parte guver
natorii băncilor centrale și directorii 
trezoreriilor din cele nouă țări mem
bre. Reuniunea este consacrată exa
minării unor probleme legate de ac
tualele fluctuații monetare, care au 
afectat grav unele monede vest-eu- 
ronene.

în prima ședință, participantii au 
ajuns la un consens asupra unei pro- 

destinat acordării de ajutoare eres, 
cătorilor de vite afectați de grava se
cetă care bîntuie în tară.

Un acord privind amina- 
rCa grevei celor 38 000 de mari
nari, anunțată, pentru sîmbătă. a fost 
realizat în urma negocierilor dintre 
conducerea Congresului sindicatelor 
britanioe (T.U.C.) și liderii Uniunii 
Naționale a marinarilor de pe nave
le comerciale (N.U.S.). După nego
cierile cu conducerea T.U.C.. Comi
tetul executiv al sindicatului mari
narilor a hotărât să amine cu 15 zile 
declanșarea grevei, urmînd ca în 
acest răstimp să fie creat un. grup 
comun de lucru. însărcinat cu exa
minarea revendicărilor personalului 
de' pe navele comerciale.

Specialiști în problemele 
aprovizionării cu apă din 27 
de state în curs de dezvoltare, reu
niți la Amsterdam pentru a pregăti 
cel de-al Xl-lea Congres al Asocia
ției internaționale pentru aprovizio
narea cu apă. au adoptat o rezoluție 
în care, după ce se relevă situația 
foarte îngrijorătoare în ce privește 
aprovizionarea cu apă în statele lor. 
cer tuturor guvernelor să acorde prio
ritate acestei probleme, precum și a- 
jutor din partea țărilor industriali
zate pentru soluționarea ei.

Mexicul și Laosul au con_ 
venit să stabilească relații diploma
tice la rang de ambasadă.

Efectivele bazelor ame
ricane în Japonia. După cum 
relatează agenția niponă Kyodo, re- 
luînd un comunicat al Ministerului 
Apărării al S.U.A., la bazele ameri
cane aflate pe teritoriul Japoniei, in
clusiv la Okinawa, se aflau în luna 
iulie 1976 un număr de 45 300 soldați 
și ofițeri ai forțelor armate ale Sta
telor Unite. în prezent, pe teritoriul 
Japoniei se află peste 140 de baze, 
poligoane și alte instalații militare 
americane.

• •

crescut de două ori 
în ansamblul agri-

și construirea de obiective zootehni
ce, scopul urmărit fiind crearea unei 
agriculturi moderne, de înaltă pro
ductivitate. Arătind că sint create 
condiții favorabile pentru dezvol
tarea atît a sectorului socialist, cît și 
a celui al producătorilor individuali, 
Edward Gierek a relevat că. în 
cincinalul trecut, producția în secto
rul socialist a 
mai repede decît 
culturii.

în continuare, 
C.C. al P.M.U.P. 
tatea modificării 
lor, arătind că îndoielile, propunerile 
și observațiile exprimate în cursul 
consultării populației au fost luate în 
considerare, fapt care a determinat 
alegerea unei căi de rezolvare trep
tată a acestei probleme. El a decla
rat că se prevede importul de carne, 
dar că acesta nu va satisface in 
întregime cererea.

Primul secretar al C.C. al P.M.U.P. 
a subliniat, totodată, că linia gene
rală a P.M.U.P. este justă, iar prin
cipalul rezultat al înfăptuirii liniei 
congreselor al VI-lea și al VII-lea 
ale partidului constă in stabilirea 
unei legături indisolubile între dez
voltarea economică și îmbunătățirea 
condițiilor de trai ale oamenilor 
muncii.

primul secretar al 
a subliniat necesi- 
structurii prețuri-

arată. înt.r-un comunicat dat publici
tății la Madrid, că, pentru elabora
rea acestui proiect, guvernul s-a fo
losit de „metodele autocratice tradi
ționale ale regimului". Șeful guver
nului. arată comunicatul, „a declarat 
că s-a consultat cu reprezentanții 
cîtorva partide politice, dar el nu a 
satisfăcut exigențele opoziției demo
cratice care reclamă libertate pentru 
toate organizațiile politice din țară 
și ^pentru toate sindicatele".

Marcelino Camacho, unul din li
derii Comisiilor muncitorești (sindi
catele interzise de guvern), a apre
ciat că declarația primului ministru 
este de fapt „o continuare a politi
cii vechiului guvern, îmbrăcată în 
cuvinte noi. Nu ne putem aștepta să 
obținem libertatea în cadrul menți
nerii regimului franchist" — a su
bliniat el.

Enrique Tierno Galvan, președin
tele Partidului Socialist Popular, a 
arătat, de asemenea, că opoziția de
mocratică trebuie invitată să colabo
reze la elaborarea proiectului de re
formă politică. „în caz contrar, a 
spus el. vom avea de înfruntat riscul 
de a vedea tara dînd înapoi. în loc 
să progreseze".

Eugenio Martin-More, din partea 
Partidului Social Democrat, a ară
tat că „prin acest proiect, Suarez în
cearcă să dea o imagine nouă a gu
vernului său și să ciștige timp".

sindical unitar, însărcinat cu coordo
narea organizațiilor sindicale. Cu 
același prilej, la Madrid a fost dat 
publicității un manifest adresat tutu
ror oamenilor muncii și un program 
comun de revendicări cu caracter 
economic și politic.

puneri italiene, prin care se solicită 
Fondului Monetar Internațional o în
cetinire a ritmului de vînzare a unei 
părți a rezervelor sale de aur. Aceste 
vînzări se realizează în vederea ob
ținerii de fonduri destinate ajutoră
rii țărilor în curs de dezvoltare, dar 
Italia, ca și alte țări din C.E.E., apre
ciază 
cat o 
tului 
beră.

că această operațiune a provo- 
scădere prea accentuată a pre- 
metalului prețios pe piața li-

Ia 
că 
de 
la

ZIUA ROMÂNIEI 
EA TÎRGUL 

INTERNAȚIONAL 
DE LA SALONIC

SALONIC 11 — Coresponden
tul Agerpres transmite : La Tir- 
gul international de la Salonic 
a fost organizată, sîmbătă, ziua 
României. Cu acest prilej, la 
pavilionul țării noastre a avut 
loc o intilnire cu reprezen
tanți ai cercurilor economice și 
de afaceri elene și conducerea 
tirgului. A fost prezent Ion 
Brad, ambasadorul României în 
Grecia.

Prezentă pentru a 23-a oară 
această manifestare economi
st comercială internațională 
prestigiu, România expune 

tirg o gamă largă de mașini-
unelte, aparataj electronic și e- 
lectrotehnic, autovehicule, pro
duse chimice, textile, articole de 
uz casnic.

Capriciile vremii. In AlpiI 
elvețieni a început vineri să ningă 
abundent. Turmele de oi au fost, ast
fel, silite să se retragă spre locuri 
de mai mică altitudine.

Ca urmare a unor explo- 
gjj în incinta celei mai mari în
treprinderi de montaj a automobile
lor din Irlanda de Nord au izbucnit 
incendii, care au provocat însemnate 
pagube materiale. Astfel de explozii 
au avut loc destul de des în ulti
mele zile, poliția apreciind că aces
tea constituie aplicarea în practică a 
unui plan al „aripii provizorii" a I.R.A. 
de a provoca un adevărat „război 
economic" în provincie. Polițiștii bri
tanici au reușit să aresteze două 
persoane după ce amplasaseră ex
plozibil la o întreprindere.

© MUZEU AL CĂR
ȚILOR RARE. 400 000 d« 
volume din secția „cărți rare" a 
Bibliotecii Lenin din Moscova 
alcătuiesc fondul de bază pen
tru un muzeu editorial ce ur
mează să fie deschis în capi- 
tala sovietică. Printre —r*

timpul vieții lor. O

tăia "sovietică. Printre rarități 
se numără lucrări ale lui Marx 
și Engels, apărute încă în 
timpul vieții lor. O deosebită 
valoare reprezintă două broșuri 
ale lui Lenin, apărute în Elve
ția, in limbile franceză și ger
mană, cuprinzînd lucrarea „Sar
cinile, imediate ale puterii so
vietice".

cu 13.9 
cu anul

REME- 
CAN-

• NICI PUNE, NICI 
CIOCOLATĂ. Drama mun
citorului străin în Elveția, ca și 
în celelalte țări occidentale, atît 
de sugestiv zugrăvită în cunos
cutul film italian „Pîine și cio
colată" (care a rulat și pe ecra
nele noastre), se reeditează la 
proporții tot mai mari. După 
cum anunță ultimul număr al 
Buletinului Societății pentru 
încurajarea economiei elvețiene, 
în 1975 peste 130 000 , de munci
tori străini au fost nevoiți să 
părăsească Elveția. în mai mul
te cantoane au fost concediați 
pină la 25 la sută din nurr ’tl 
total al acestei categorir *.â  
muncitori. Numai la Ziirich, 
17 400 de muncitori străini și-au 
pierdut locurile de muncă. Con
comitent, în 1975, numărul noi
lor imigranți a scăzut 
la sută în comparație 
precedent

© LAPTELE, 
DIU ÎMPOTRIVA
CERULUI ? Consumul silnic 
a două pahare de lapte dimi
nuează riscurile de apariție a 
cancerului la stomac, a decla
rat doctorul Takeshi Hirayama 
de la Institutul național de cer
cetări în problema cancerului 
din Tokio. într-o comunicară 
prezentată in cadrul unei con
ferințe ’ ' 7 ’ . "
cauzelor acestei maladii, desfă
șurată 
Spring 
York), 
niat că. a ajuns la această con
cluzie pe baza unor date statis
tice în rândul populației japo
neze care consumă zilnic lapte. 
Este știut că această formă da 
cancer era deosebit de răspîn- 
dită în arhipelagul nipon, nu
mărul îmbolnăvirilor reducîn- 
du-se însă cu aproximativ o 
treime după anul 1955, cînd a 
fost consemnată o creștere sub
stanțială a consumului de lapta 
și produse lactate.

internaționale asupra
Cold 
New

în localitatea 
Harbor (Statul 

medicul nipon a subli-

® PE ARIPILE VINTU- 
LUI... Uriașul uragan dezlăn
țuit zilele trecute în portul in
dian Bhanwagar (statul Guja
rat) nu numai că nu a pricinuit 
pagube instalațiilor de coastă, 
dar a fost., binevenit. în numai 
cîteva secunde, uraganul a ri
dicat mii de tone de nisip, pie
tre și mîl de pe fundul golfu
lui. transportîndu-Ie „pe calea 
aerului" în ocean. în consecin
ță, bazinul acvatic al portului 
s-a lărgit cu o sută de metri 
pătrați, devenind, totodată, cu 
trei metri mai adînc. Specia
liștii au calculat că pentru efec
tuarea unui asemenea volum da 
muncă, pentru curățirea și lăr
girea portului ar fi fost nevoia 
de cel puțin doi ani.

• ȘAHIȘTI DIN TATA 
IN FIU. în satul Strebek, dis- I 
trictul Magdeburg (R. D. Ger
mană), aproape toți cei 1 300 d« 
locuitori joacă șah. După spu-L 
șele localnicilor, jocul are în ' 
satul lor o tradiție de aproape 
400 de ani. ‘ 77, __ '7 77.
Strebek fac cunoștință cu acest 
joc încă de pe băncile 
în programa analitică sînt pre
văzute ore speciale de șah.

Astăzi, copiii din
școlii.

• „ATLAS" AL INTE
LIGENȚEI DELFINILOR. 
Pe baza studierii creierului del
finilor, oamenii de știință ame
ricani vor să întocmească un 
„atlas" al inteligenței acestor 
mamifere acvatice. Cercetările 
se vor face pe. animale narcoti
zate și ele urmează a evidenția 
cărei regiuni de pe creier îi co
respund anumite funcții și reac
ții. „Atlasul" va permite efec
tuarea unor studii comparativa 
între capacitatea intelectuală a 
delfinilor, considerate animalele 
cele mai inteligente, și cea a 
omului.

• TREI LUNI IN EPO
CA DE PIATRĂ. Up 
de 14 olandezi, în fruntea că
rora s-a aflat biologul Horreus 
de Haas. s-au supus unui difi
cil experiment, cu interesante 
implicații psihologice, accep- 
tind să trăiască timp de trei 
luni în condițiile epocii de pia
tră. Printre ei s-au aflat două 
familii cu cîte doi copii. Auto
ritățile le-au pus la dispoziția 
un teren nelocuit, de 12 hec
tare, din polderul Siidflevoland, 
una din zonele smulse apelor 
mării. Orice contact cu lumea a 
fost întrerupt, singura excepție 
făcînd-o o conductă de apă po
tabilă. deoarece în rezervația 
destinată experimentului nu se 
găsea decît apă sărată. Grupul 
și-a confecționat unelte de pia
tră și a cultivat soiuri primi
tive de legume, hrana princi- 

totuși, ce- 
ei. Partici- 

destul de
pală constituind-o, 
realele aduse cu 
panții au suportat 
greu trecerea celor trei luni, în 
special datorită lipsei medica
mentelor.

• IN UNDIȚA... UN 
RECHIN I A durat 5 ore și 
jumătate pînă cînd un pescar 
din Newcastle (Australia) și-a 
scos cu lanseta captura din apă. 
în acest răstimp, barca în care 
se afla a parcurs 24 
De cîrlig era agățat 
chin-tigru". Greutatea 
kg. Este, pînă acum, 
sezonului la pescuit 
presa australiană.

kilometri, 
un... „re- 
lui : 300
recordul 

— afirmă


