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Un nou si remarcabil moment«•

în dezvoltarea tradiționalelor•»

legături de bună vecinătate 

si colaborare frățească• *

româno-bulgare

VIZITA OFICIALĂ DE PRIETENIE A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU 
IN REPUBLICA POPULARA BULGARIA

Primirea sărbătorească, plină de căldură, a tovarășului 
Nicolae Ceausescu si a tovurăsei Elena Ceausescu, 
convorbirile la nivel înalt dau expresie hotăririi comune de a amplifica 
și adinei conlucrarea dintre cele două partide și țări, spre binele 
ambelor popoare, in interesul cauzei socialismului și progresului, 
al păcii și securității in Balcani, in Europa și in lumea intreagă

SOSIREA LA SOFIA
Luni, 5 septembrie. în capitala Repu

blicii Populare Bulgaria au sosit tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secretar general al 
Partidului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, și tovarășa 
Elena Ceaușescu. care, la invitația to
varășului Todor Jivkov, prim-secretar al 
Comitetului Central al Partidului Comu
nist Bulgar, președintele Consiliului de 
Stat al R.P. Bulgaria, efectuează o vizită 
oficială de prietenie in țara vecină și 
prietenă.

Sofia a întimpinat pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pe tovarășa Elena Ceaușescu 

in timpul convorbirilor oficiale

cu cele mai inalte onoruri, cu toată căldu
ra inimilor zecilor de mii de locuitori ai 
capitalei bulgare, care, în această fru
moasă zi de toamnă, au venit să le adre
seze bun venit, să-și exprime sentimen
tele de stimă față de conducătorul Româ
niei socialiste, prieten sincer al poporu
lui bulgar, bucuria de a-1 avea ca oaspete.

Acest nou moment de referință în bo
gata cronică a relațiilor dintre cele două 
popoare vecine și prietene, dintre parti
dele și țările noastre dobîndește, in acest 
an, semnificații deosebite. Este anul cind 
ixjporul român sărbătorește centenarul 

Independenței de stat, cind cele două po
poare aniversează un secol de la victoria 
repurtată prin jertfa de singe comună 
împotriva imperiului otoman — eveniment 
crucial în lupta pentru eliberare naționa
lă și socială, împotriva dominației 
străine.

Aeroportul internațional din capitala 
Bulgariei, unde a avut loc ceremonia 
primirii distinșilor soli aii poporului ro
mân, poartă amprenta momentului sărbă
toresc. Drapelele de stat laie Republicii
(Continuare în pag. a Il-a)

La sosire, pe aeroportul internațional din Sofia

ÎNCEPEREA convorbirilor oficiale
După întilnirea pe care au avut-o în 

cufisul după-amiezii. tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov au continuat dia
logul în prezenta persoanelor oficiale ro
mane și bulgare.

La convorbiri, din partea română, au par
ticipat: tovarășa Elena Ceaușescu, membru 
al Comitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., tovarășii Manea Mănescu. membru 
al Comitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-ministru al guvernului. Leonte 
Răutu. membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., președintele părții 
române în Comisia mixtă guvernamentală 
de colaborare economică și tehnico-științi- 
fică. Ștefan Andrei, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv, secrefar al 
C.C. al P.C.R.. George Macovescu. membru 
al C.C. al P.C.R.. ministrul afacerilor ex
terne. loan Avram, membru al C.C. al 
P.C.R.. ministrul industriei construcțiilor 
de mașini. Trandafir Cocirlă. membru al 
C.C. al P.C.R., ministrul energiei electrice, 
și Trofin Simedrea, ambasadorul Republi
cii Socialiste România la Sofia.

Din partea bulgară au participat tovarășii 
Stanko Todorov, membru al Biroului Poli
tic ai C.C. al P.C. Bulgar,’președintele Con
siliului de Miniștri al R. P. Bulgaria. Petăr 
Mladenov. membru supleant al Biroului 
Politic al C.C. al P.C. Bulgar, ministrul afa
cerilor externe. Dimităr Stanișev, membru 
al Secretariatului C.C. al P.C.B., Andrei 
Lukanov. membru supleant al C.C. al P.C. 
Bulgar, vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, președintele părții bulgare în Comi
sia mixtă guvernamentală de colaborare 
economică și tehnico-științifică. Ludmila 
Jivkova. membru al C.C. al P.C. Bulgar, 
președintele Comitetului pentru cultură, 
Nikola Todoriev. ministrul energeticii, Ton- 
cio Ciakîrov. ministrul construcțiilor de ma
șini și metalurgiei, și Petar Danailov Hris- 
tov. membru al C.C. al P.C. Bulgar, am
basadorul Republicii Populare Bulgaria la 
București.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și Todor 
Jivkov au făcut o largă prezentare a proble
melor actuale ale politicii de construire a 

socialismului în România și Bulgaria. Cei 
doi conducători de partid și de stat s-au in
format asupra activității desfășurate de 
Partidul Comunist Român și de Partidul Co
munist Bulgar, pentru înfăptuirea hotărîrilor 
elaborate de Congresul al Xl-lea al P.C.R., 
și. respectiv, de cel de-al Xl-lea Congres al 
P.C.B., pentru dezvoltarea și modernizarea 
tuturor ramurilor industriei și agriculturii 
socialiste, pentru perfecționarea activității 
ramurilor productive. Tovarășii Nicoțae 
Ceaușescu și Todor Jivkov au scos în evi
dență preocuparea constantă pentru crește
rea continuă a nivelului de viață, material 
și spiritual, al oamenilor muncii.

Secretarul general al Partidului Comunist 
Român și primul secretar al Comite
tului Central al Partidului Comunist Bulgar 
au seos în evidență creșterea continuă a 
rolului conducător al partidului în socie
tate.

(Continuare in pag. a III-a)

Dineu în onoarea tovarășului 
Nicolae Ceausescu si a tovarășei Elena Ceausescu’ » J J

Luni seara, tovarășul Todor Jivkov, 
prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Populare Bulgaria, a oferit, 
in Palatul Boiana din Sofia, un di
neu oficial în onoarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. și a tovarășei Elena Ceaușescu.

La dineu au luat parte membrii 
delegației oficiale române care înso
țesc pe tovarășul Nicolae Ceaușescu 
Si tovarășa Elena Ceaușescu în vizi
ta oficială de prietenie in R. P. Bul
garia — tovarășii Manea Mănescu, 
Leonte Răutu, Ștefan Andrei. Geor
ge Macovescu, loan Avram, Tranda

fir Cocirlă, Trofin Simedrea' amba
sadorul României la Sofia.

Din partea bulgară au participat 
tovarășii Stanko Todorov, Grișa Fi- 
linov. Ivan Mihailov, Pencio Kuba- 
dinski, membri ai Biroului Politic al 
C.C. al P.C. Bulgar, Dobri Djurov, 
Petăr Mladenov, membri suipleanti ai 
Biroului Politic al C.C. al P.C. Bul
gar. Ivan Prămov, secretar al C.C. 
al P.C. Bulgar, membri ai Secreta
riatului C.C. al P.C.B.. ai Consiliu
lui de Stat și Consiliului de Miniș
tri. reprezentanți ai vieții culturale 
Si obștești.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale Republicii Socialiste România și 
Republicii Populare Bulgaria.

în timpul dineului, desfășurat în-

Toastul tovarășului 
Todor Jivkov

Dragă tovarășe Ceaușescu,
Dragă tovarășă Ceaușescu,
Dragi prieteni români,
Tovarășe și tovarăși,
Atunci cînd omul are oaspeți dragi, el folosește 

orice prilej pentru a-și exprima bucuria. Așa și eu 
doresc acum ca, în numele Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bulgar, al Consiliului de Stat și 
al Guvernului Republicii Populare Bulgaria, al po
porului bulgar ospitalier, să vă salut, încă o dată, cu 
„Bine ați venit !“

Intîlnirile și convorbirile noastre constituie o bună 
tradiție, pe care noi o îmbogățim continuu prin ho- 
tărîri în probleme importante ale contemporaneității, 
în cadrul cărora procedăm la un schimb de păreri în 
legătură cu relațiile noastre reciproce, cu colaborarea 
noastră reciprocă.

Ca popoare vecine, noi trăim de atîtea veacuri unii 
lingă alții ; cu aceasta puține popoare europene se pot 
lăuda. Noi ne mîndrim cu secolele de bună vecină
tate. Dar cea mai mare mîndrie a noastră o repre-
(Continuara în pag. a III-a) 

tr-o ambiantă de cordialitate și 
caldă prietenie. tovarășii Todor 
Jivkov si Nicolae Ceaușescu au 
rostit toasturi, urmărite cu o deose
bită atenție de cei prezenți.

După dineu, tovarășul Nicolae 
Ceausescu, tovarășa Elena Ceaușescu, 
tovarășul Todor Jivkov si tovarășa 
Ludmila Jivkova. persoanele oficiale 
române si bulgare au asistat la un 
program artistic. Cunoscuti interpreti 
ai teatrelor lirice din Sofia si for
mații corale au interpretat bucăți de 
muzică cultă si populară aDartinind 
unor mari compozitori bulgari, ro
mâni sau liricii universale. Un co
lectiv de dansatori, purtind pitorești 
costume naționale, au interpretat 
citeva dintre cele mai cunoscute 
jocuri populare bulgare.

Toastul tovarășului 
Nicolae Ceausescu

Scumpe tovarășe Jivkov,
Dragi prieteni bulgari,
Tovarăși și tovarășe,
Aflîndu-ne din nou pe pămîntul Bulgariei socialiste, 

întîlnindu-ne cu prieteni dragi, doresc să vă adresez, 
în numele Coimitetului Central al Partidului Comunist 
Român, al Consiliului de Stat, al Guvernului Republicii 
Socialiste România, precum și al meu personal și al 
tovarășei mele, un salut călduros și cele mai bune urări 
tovărășești. Vă mulțumim, tovarășe Jivkov, pentru cu
vintele de bun venit cu care ne-ați întimpinat astăzi, 
pentru aprecierile tovărășești la adresa poporului ro
mân, a realizărilor sale. Doresc, de asemenea, să ex
prim vii mulțumiri locuitorilor Sofiei, care ne-au făcut 
o primire entuziastă, semnificativă pentru stadiul re
lațiilor de prietenie și colaborare ce există de veacuri 
între popoarele român și bulgar și care, în anii so
cialismului, și-au găsit expresia lor cea mai înaltă.

într-adevăr, prietenia popoarelor noastre este o prie
tenie sinceră și trainică ; ea are adinei rădăcini isto
rice. întotdeauna, românii și bulgarii au conlucrat ca
(Continuare în pag. a III-a) La dineul oficial
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Socialiste România si Republicii 
Populare Bulgaria împodobesc clă
direa aerogării. Frontispiciul ei este 
dominat de portretele tovarășilor 
Nicolae Ceausescu si Todor Jivkov. 
Pe o mare pancartă este înscrisă. în 
limbile română =i bulgară, urarea 
„Bine ati venit, dragi frați români !“.

Ora 11. Aeronava prezidențială, 
purtînd însemnele Republicii Socia
liste România, își face apariția dea
supra aeroportului, fiind escortată, 
de la frontieră, de o formație de 
avioane militare ale armatei popu
lare bulgare.

La coborîrea din avion, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu. celelalte persoane oficiale 
române, sînt salutați cu deosebită 
căldură, cu aleasă stimă, de tovarășul 
Todor Jivkov și de tovarășa Ludmila 
Jivkova, președinte al Comitetului 
pentru cultură al R.P. Bulgaria.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și To
dor Jivkov își string mîinile cu căl
dură, se îmbrățișează.

Cu aceeași prietenie și stimă, to
varășul Todor Jivkov și tovarășa 
Ludmila Jivkova salută pe tovarășa 
Elena Ceaușescu.

Un grup de pionieri oferă tovară
șului Nicolae Ceaușescu. tovarășei 
Elena Ceaușescu, celorlalți oaspeți 
români, buchete de flori.

Tovarășului Todor Jivkov îi sînt 
prezentați membrii delegației ro
mâne care însoțesc pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu în vizita oficială de prie
tenie în R. P. Bulgaria — tovarășii 
Manea Mănescu, membru al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-ministru al guvernului, 
Leonte Răutu, membru al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
președintele părții române în Comisia 
mixtă guvernamentală de colaborare 
economică și tehnico-științifică, Ște
fan Andrei, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., George Macovescu, 
membru al C.C. al P.C.R., ministrul 
afacerilor externe, loan Avram, 
membru al C.C. al P.C.R.. ministrul 
industriei construcțiilor de mașini. 
Trandafir Cocîrlă. membru al C.C. al 
P.C.R., ministrul energiei electrice.

în întîmpinarea înalților soli ai 
poporului român, la aeroport au ve
nit tovarășii Stanko Todorov, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.C.B.. președinte al Consiliului de 
Miniștri. Grișa Filipov, Ivan Mihai
lov. Pencio Kubadinski, membri ai 
Biroului Politic al C.C. al P.C.B., Do- 
bri Djurov, Krăstiu Tricikov. Peko 
Takov, Petăr Mladenov, membri su- 
pleanti ai Biroului Politic al C.C. al 
P.C.B., Ivan Prămov și Ognian Doi- 
nov. secretari ai C.C. al P.C.B.

Sînt prezenți membri ai Consiliu
lui de Stat și ai Consiliului de Mi
niștri. reprezentanți ai organelor 
centrale de stat, organizațiilor de 
masă și obștești.

Pe aeroport sînt prezenți. de ase
menea. ambasadorul României la So
fia. Trofin Simedrea. si ambasadorul 
Bulgariei la București. Petăr Danailov 
Hristov.

Solemnitatea începe prin tradițio
nalul onor prezentat înaltului oaspete 
de garda militară. S&it intonate im
nurile de stat ale Republicii Socialiste 
România și Republicii Populare Bul
garia, in timp ce sînt trase 21 salve 
de artilerie.

Plecarea din Capitală
Luni dimineața, tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român. pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu au plecat în Republica 
Populară Bulgaria, unde vor face o 
vizită oficială de prietenie la invita
ția tovarășului Todor Jivkov, prim- 
secretar al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bulgar. pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Populare Bulgaria.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu este 
însoțit în această vizită de tovarășii 
Manea Mănescu. membru al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-ministru al guvernului, 
Leonte Răutu. membru al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
președintele părții române în Comi
sia mixtă guvernamentală de cola
borare economică și tehnico-științi
fică. Ștefan Andrei, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv. secretar al C.C. al P.C.R.. Geor
ge Macovescu, membru al C.C. al 
P.C.R., ministrul afacerilor externe, 
loan Avram, membru al C.C. al 
P.C.R., ministrul industriei construc
țiilor de mașini. Trandafir Cocîrlă. 
membru al C.C. al P.C.R., ministrul 
energiei electrice, de alte persoane 
oficiale.

La plecare. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost salutați de tova
rășii Emil Bobu. Cornel Burtică, 
Gheorghe Cioară. Lina Ciobanu, Ion 
Dlncă. Ion Ionită. Petre Lupu, Paul

La plecare, pe aeroportul Otopeni

LA SOFIA
Cei doi conducători de partid și de 

stat trec în revistă garda de onoare.
Mulțimea aflată pe aeroport își ex

primă prin aclamații si ovații senti
mentele de bucurie de a-i avea ca 
oaspeți dragi pe înaltii soli ai poporu
lui român.

Uralele devin tot mai puternice. Se 
scandează: „Jivkov — Ceaușescu!", 
„Jivkov — Ceaușescu!", „Vecino druj- 
ba!“, „Trăiască prietenia frățească 
dintre popoarele român și bulgar!". 
Sînt momente semnificative ale pri
mirii entuziaste făcute din primele 
clipe ale vizitei tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. tovarășei Elena Ceaușescu. 
celorlalți oaspeți români.

Aceeași atmosferă o regăsim pe ma
rile artere ale capitalei parcurse în 
drumul de la aeroport spre reședința 
oficială, pusă la dispoziția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu si tovarășei Elena 
Ceaușescu. în întîmpinarea înalților 
oaspeți au ieșit zeci de mii de locui
tori ai capitalei Bulgariei. De-a lun
gul traseului sînt arborate, unul lingă 
altul, drapele de stat ale României si 
Bulgariei. Răsună aplauze, ovații si 
urale adresate celor doi conducători 
de partid și de stat. care, dintr-o ma
șină deschisă, răspund cu prietenie a- 
cestei manifestații sărbătorești. Se 
aud exclamații de bucurie, o bucurie 
pe care o trăiesc deopotrivă popoa
rele român și bulgar, dornice ca, în 
bună vecinătate, să conlucreze pe 
cele două maluri ale Dunării pentru 
propria lor propășire, pentru înflori
rea socialistă a României și Bulga
riei, într-o lume a păcii, progresu
lui și civilizației.

Pe măsură ce coloana oficială de 
mașini se îndreaptă spre centrul ca
pitalei Bulgariei, crește în. intensi
tate atmosfera de sărbătoare din 
această zi de toamnă. La „Po
dul Vulturilor" — aproape de 
centru — un moment cu profunde 
semnificații: președintele consiliului 
popular orășenesc. Ivan Panev. în- 
mînează secretarului general al Par
tidului Comunist Român, președinte
le Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. în 
semn de profundă prietenie și stimă, 
însemnele de aur ale orașului Sofia.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu mul
țumește pentru acest dar simbolic și 
urează locuitorilor Sofiei succese tot 
mai mari în dezvoltarea economico- 
socială a orașului, multă sănătate și 
fericire. O altă oprire în piața „9 
Septembrie". Băieți și fete, îmbrăcați 
în pitorești costume naționale bulga
re, prinși în dansuri vesele, pline de 
ritm și vioiciune, invită pe tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov, 
pe tovarășele Elena Ceaușescu și 
Ludmila Jivkova, la o horă ce sim
bolizează legăturile trainice, de ne
desfăcut, ce leagă popoarele și țările 
noastre. în vasta piață răsună din 
nou numele celor doi conducători de 
partid și de stat, urări de prietenie 
veșnică între România și Bulgaria.

însoțiți de entuziasmul sărbătoresc 
al locuitorilor capitalei Bulgariei so
cialiste. tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu. împreu
nă cu tovarășul Todor Jivkov și to
varășa Ludmila Jivkova se îndreaptă 
spre „Boiana", reședința oficială re
zervată înalților soli ai poporului ro
mân pe timpul șederii lor în Bul
garia vecină. Aici, cei doi conducă
tori de partid și de stat se întrețin 
într-o atmosferă plină de căldură și 
prietenie.

Niculescu. Ion Pățan. Gheorghe Ră- 
dulescu, Iosif Uglar. Ștefan Voitec, 
Ion Coman. Teodor Coman. Mihai 
Dalea. Miu Dobrescu, Mihai Gere, 
Nicolae Giosan. Vasile Patilineț, Ion 
Ursu. Aurel Duma, de membri ai 
C.C. al P.C.R.. ai Consiliului de Stat 
și ai guvernului, de conducători de 
instituții centrale și organizații ob
ștești, de personalități ale vieții ști
ințifice și culturale. Tovarășii din 
conducerea de partid și de stat au 
venit împreună cu soțiile.

Erau prezenți Gheorghi Stoianov. 
însărcinatul cu afaceri ad-interim al 
R.P. Bulgaria la București, si mem
bri ai ambasadei.

Aeroportul Otopeni, unde a avut 
loc ceremonia plecării, era împodo
bit cu drapelele partidului și statu
lui. Pe frontispiciul aerogării se afla 
portretul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu si to
varășa Elena Ceaușescu au fost sa
lutați la plecare, pe aeroport, de 
mii de oameni ai muncii bucureșteni. 
care au aclamat îndelung, cu însufle
țire, pentru partid și secretarul său 
general. Ei au dat glas sentimente
lor de satisfacție pentru noua întîl- 
nire dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov — mo
ment de profundă semnificație în 
dezvoltarea relațiilor de strînsă prie
tenie și colaborare dintre popoarele, 
partidele și țările noastre.

La ora 10. aeronava prezidențială 
a decolat, îndreptîndu-se spre Sofia.

DEPUNEREA UNOR COROANE DE FLORI
Secretarul general al Partidului 

Comunist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. a depus. luni 
după-amiază, o coroană de flori la 
Mausoleul lui Gheorghi Dimitrov.

La ceremonie au luat parte tova
rășa Elena Ceaușescu, tovarășii Ma
nea Mănescu, Leonte Răutu, Ștefan 
Andrei. George Macovescu, loan 
Avram. Trandafir Cocîrlă, Trofin 
Simedrea.

La sosire, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. tovarășa Elena Ceaușescu 
au fost salutați cu deosebit respect 
de tovarășii Gheorghi Iordanov, 
membru al Secretariatului C.C. al 
P.C. Bulgar, prim-secretar al Comi
tetului orășenesc Sofia al P.C.B.. 
Ivan Dukovski. vicepreședinte al 
Consiliului popular al orașului Sofia, 
de generali și ofițeri superiori.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost 
însotit de membrii misiunii de onoa
re bulgare.

O gardă militară a prezentat 
onorul.

Mausoleul, construit în 1949 din 
marmură albă. în piața ,.9 Septem
brie" din centrul Sofiei, eternizează 
memoria marelui fiu al poporului 
bulgar, figură proeminentă a mișcă
rii comuniste și muncitorești inter
naționale — Gheorghi Dimitrov.

Pe panglica coroanei de flori de
pusă la mausoleu stă scris : „Din 
partea secretarului general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu".

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu. membrii 
delegației române au păstrat un mo
ment de reculegere. în timp ce o 
fanfară intona „Internaționala". A 
fost vizitat apoi mausoleul. în care 
se află corpul neînsuflețit al lui 
Gheorghi Dimitrov.

Un mare număr de locuitori ai ca
pitalei Bulgariei aflati în preajma 
mausoleului au salutat cu aplauze 
pe înaltii oaspeți români.

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului Comu

„Mărturie elocventă a unei prietenii trainice, 
a unei tot mai strînse colaborări"

încă în perioada premergătoare vi
zitei oficiale de prietenie pe care 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu o fac 
în Bulgaria, întreaga presă din țara 
vecină și prietenă, posturile de radio 
și televiziune au publicat ample co
mentarii și reportaje, corespondențe 
și informații despre succesele obținu
te de poporul român în îndeplinirea 
hotărîrilor Congresului al XI-lea al 
partidului de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate, des

nist' Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a depus, luni 
după-amiază, o coroană de flori la 
Monumentul eroilor bulgari căzuti în 
lupta de rezistentă.

La ceremonie au luat parte tova
rășa Elena Ceaușescu. tovarășii 
Manea Mănescu. Leonte Răutu, Ște
fan Andrei, George Macovescu, loan 
Avram. Trandafir Cocîrlă si Trofin 
Simedrea.

La sosire, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu 
au fost salutați cu deosebit respect 
de tovarășii Gheorghi Iordanov, 
membru al Secretariatului C.C. al 
P.C. Bulgar, prim-secretar al Comi
tetului orășenesc Sofia al P.C.B.. 
Ivan Dukovski, vicepreședinte al 
Consiliului popular al orașului Sofia, 
de generali și ofițeri superiori.

înaltii oaspeți români au fost în
soțiți de membrii misiunii bulgare de 
onoare.

Situat în Parcul Libertății — unul 
dintre cele mai mari ale Sofiei — 
monumentul a fost ridicat în memo
ria luptătorilor bulgari care și-au 
jertfit viata în lupta împotriva tru
pelor fasciste cotropitoare. Partea 
centrală este dominată de un înalt 
obelisc, iar la bază sînt așezate sta
tuile masive din bronz a doi parti
zani — un bărbat și o femeie. In 
părțile laterale se află basoreliefuri 
înfătișînd momente din lupta arma
tă a poporului bulgar împotriva tru
pelor hitleriste.

O gardă militară, aliniată in fața 
monumentului, a prezentat onorul.

Pe panglica coroanei de flori 
depusă la monument sînt înscrise cu
vintele : „Din partea secretarului ge
neral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România. Nicolae Ceaușescu".

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. tova
rășa Elena Ceaușescu, celelalte per
soane oficiale române au păstrat un 
moment de reculegere.

Numeroși locuitori ai capitalei 
Bulgariei au întimpinat cu puternice 
aplauze pe înaltii soli ai poporului 
român.

pre cursul dinamic, continuu ascen
dent, al relațiilor de prietenie, 
colaborare și solidaritate dintre parti
dele. țările și popoarele noastre.

Toate ziarele apărute luni au pu
blicat pe prima pagină sub titlul 
„Astăzi sosește tovarășul Nicolae 
Ceaușescu" portretul secretarului ge
neral al Partidului Comunist Român, 
președintele republicii. însotit de am
ple date biografice, care înfățișează 
principalele etape ale bogatei sale ac
tivități revoluționare în strînsă legă
tură cu momentele esențiale ale isto
riei poporului român din ultimele pa
tru decenii.

Organul Comitetului Central al

Presa bulgară salută cu căldură vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu, noul dialog' la 

nivel înalt româno-bulgar

Partidului Comunist Bulgar, „RA- 
BOTNICESKO DELO", care consacră 
evenimentului trei coloane în prima 
pagină. însoțește portretul si datele 
biografice cu un amplu comentariu 
intitulat „In interesul colaborării pe 
multiple planuri" și cu o corespon
dență din București.

în comentariu se subliniază că „po
porul bulgar intîmpină această vizită 
cu sentimente de satisfacție fată de 
puternica dezvoltare a relațiilor ro
mâno-bulgare, cu convingerea că a- 
cestea reprezintă o contribuție la 
colaborarea frățească pe multiple 
planuri" intre țările noastre, la întă
rirea unității și forței socialismului, a 
mișcării comuniste și muncitorești, la 
întărirea securității în lume. Relațiile 
de prietenie și întrajutorare dintre 
popoarele bulgar și român — se spu
ne în continuare în articol — au o 
îndelungată tradiție, dar ele au do- 
bîndit noi dimensiuni și au cunoscut 
o puternică dezvoltare în perioada 
care a trecut de la evenimentele is
torice din august și septembrie 1944. 
„Succesele importante obținute în 
construirea socialismului, in dezvol
tarea politică, economică, culturală a

Primirea șefilor misiunilor diplomatice

Secretarul general al Partidului 
Comunist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. a primit, luni 
după-amiază, la Palatul Vrana, pe 
șefii misiunilor diplomatice acredi
tați la Sofia.

La primire au fost de fată tova
rășa Elena Ceaușescu, tovarășii Ma
nea Mănescu, Leonte Răutu. Ștefan 
Andrei, George Macovescu. Ioan A- 
vram. Trandafir Cocîrlă. precum si 
ambasadorul României la Sofia, Tro
fin Simedrea.

Au asistat membrii misiunii bul
gare de onoare — Petăr Mladenov. 
membru supleant al Biroului Politic 
al C.C. al Partidului Comunist Bul
gar, ministrul afaoerilor externe, Di- 
mităr Stanișev, membru al Secreta

La sosire, pe aeroportul internațional din Sofia

Bulgariei și României au la bază fap
tul că acest proces a fost condus cu 
înțelepciune de partidele noastre co
muniste. munca entuziastă a po
poarelor noastre".

Ziarul subliniază în continuare că 
„în ultimii ani, in dezvoltarea rela
țiilor româno-bulgare, a colaborării 
pe multiple planuri între cele două 
tari s-a înregistrat un puternic avint. 
Meritul hotăritor în aceasta revine 
tovarășilor Todor Jivkov și Nicolae 
Ceaușescu. Fiecare nouă intîlnire 
dintre cei doi conducători de partid 
și de stat a avut ca efect deschiderea 
unor noi orizonturi și perspective 
pentru colaborarea bilaterală, a re

prezentat un puternic factor stimu
lator pentru dezvoltarea lor dinamică 
și multilaterală. Nu încape îndoială 
că vizita, convorbirile pe care le va 
prilejui între cei doi conducători de 
partid și de stat vor însemna o nouă 
contribuție importantă la îmbogăți
rea și amplificarea relațiilor româno- 
bulgare, în interesul celor două po
poare, al cauzei păcii, socialismului și 
securității". Relevînd că realizările de 
pînă acum în domeniul colaborării 
româno-bulgare oferă premise solide 
pentru extinderea ei în continuare, 
ziarul citează o serie de exemple 
semnificative ale rodnicei cooperări 
dintre țările noastre în domeniul e- 
conomic, cultural, turistic etc.

„Oamenii muncii bulgari, se spune 
în încheierea comentariului, salută 
pe înaltii oaspeți români cu tradițio
nala urare -Bine ati venit t». Vizi
ta tovarășului Nicolae Ceausescu și a 
tovarășei Elena Ceaușescu în tara 
noastră va reprezenta o nouă dovadă 
elocventă a prieteniei noastre trainice, 
a colaborării noastre tot mai strînse 
în numele marii cauze a socialismu
lui și păcii". 

riatului C.C. al Partidului Comunist 
Bulgar, șeful secției politică externă 
și legături internaționale a C.C. al 
P.C. Bulgar, Ludmila Jivkova, mem
bru el C.C. al Partidului Comunist 
Bulgar, președintele Comitetului pen
tru cultură. Petăr Danailov Hristov. 
membru al C.C. al Partidului Comu
nist Bulgar, ambasadorul R.P. Bul
garia în Republica Socialistă Româ
nia.

în discuțiile purtate cu președintele 
României într-o ambiantă de cor
dialitate, șefii misiunilor diplomatice 
au exprimat, în numele conducători
lor de state pe care îi reprezintă, 
profunda considerație față de poli
tica de colaborare și cooperare mul
tilaterală, de înțelegere între națiuni.

La rîndul său. ziarul „TRUD" re
levă în comentariul consacrat eveni
mentului „că nu există sferă de ac
tivitate care să nu resimtă. în cele 
două țări, influenta binefăcătoare a 
colaborării bilaterale". Ziarul subli
niază în acest context că „existenta 
marilor posibilități de colaborare și 
cooperare economică se datorește im
petuoasei dezvoltări economice a ce
lor două țări". Baza materială pe care 
am reușit să o făurim noi și vecinii 
noștri într-o perioadă istorică relativ 
scurtă, este o dovadă strălucită a po
sibilităților societății socialiste. „Nu 
încape îndoială că vizita în tara noas
tră a secretarului general al Partidu

lui Comunist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, va da un nou 
impuls în direcția intensificării co
laborării".

în continuare, comentariul subli
niază „importanta hotărîtoare pentru 
dezvoltarea relațiilor bulgaro-române 
a întîlnlrilor devenite tradiționale 
dintre conducătorii noștri de partid 
și de stat, tovarășii Todor Jivkov și 
Nicolae Ceaușescu. într-o atmosferă 
prietenească se rezolvă la nivel înalt, 
în mod operativ, probleme ce des
chid astfel noi perspective intensi
ficării cooperării dintre țările noas
tre. în primul rînd în domeniul eco
nomiei. al producției materiale, al 
științei și tehnicii".

„Poporul nostru salută cu toată căl
dura pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
pe tovarășa Elena Ceaușescu cu un 
cordial «Bine ați venit I». Noi acor
dăm o mare însemnătate prieteniei, 
bunei vecinătăți și cooperării tot mai 
active dintre țările noastre și sintem 
gata să contribuim cu toate forțele 
la lărgirea și adîncirea în continuare 
a acesteia. Aceasta corespunde in

promovată cu consecventă de Repu
blica Socialistă România, scotînd in 
evidentă contribuția activă pe care tara 
noastră o aduce la destinderea inter
națională, la asigurarea colaborării și 
securității în Europa și în lume. Am
basadorii au evocat cu satisfacție bu
nele raporturi pe care România le 
are cu țările lor, rolul important al 
șefului statului român în promova
rea și extinderea lor continuă.

Mulțumind pentru sentimentele 
prietenești exprimate, pentru apre
cierile făcute la adresa României, a 
politicii sale, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu le-a adresat un salut și 
i-a rugat să transmită din partea sa 
cele mai bune urări șefilor de stat pe 
care-i reprezintă in R. P. Bulgaria.

tereselor ambelor noastre popoare, 
cauzei luptei pentru socialism și 
pace".

Ziarul „NARODNA MLADEJ" își 
începe comentariul consacrat vizitei 
subliniind că „relațiile româno-bul
gare. legăturile dintre popoarele bul
gar și român au o istorie multisecu
lară și timpul, care este cel mai bun 
criteriu de verificare, a dovedit de 
mult că acestea sînt relații de tra
dițională prietenie, bună vecinătate și 
frăție".

Este neîndoielnic, subliniază zia
rul. că factorul fundamental al dez
voltării și întăririi necontenite 
a tradiționalelor relații de prie
tenie bulgaro-române au fost și 
sînt întîlnirile și convorbirile dintre 
primul secretar al Comitetului Cen
tral al P.C.B., președintele Consi
liului de Stat al R. P. Bulgaria. 
Todor Jivkov, și secretarul general 
al P.C.R., președintele Republicii So
cialiste România, Nicolae Ceaușescu. 
Aceste întîlniri și convorbiri definesc 
perspectivele lărgirii și amplificării 
relațiilor și colaborării dintre ță
rile noastre. „Această prietenie 
este dinamică, ea dezvoltîndu-se 
neîncetat într-un proces neîntrerupt. 
Acestea sînt temeiurile încrederii 
poporului bulgar și a tineretului său 
că actuala vizită a secretarului ge
neral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste Ro
mânia, Nicolae Ceaușescu, va în
semna o nouă contribuție la lărgirea, 
amplificarea și îmbogățirea prieteniei 
noastre frățești" — scrie în încheiere 
ziarul.

Radioteleviziunea bulgară a difu
zat biografia secretarului general al 
Partidului Comunist Român, relevînd 
rolul său important în lupta 
partidului pentru libertate națională 
și socială. în opera de construire a 
socialismului în tara noastră. Au fost 
difuzate, de asemenea, mai multe 
corespondente din București consa
crate realizărilor poporului nostru, 
dezvoltării relațiilor de prietenie și 
colaborare româno-bulgare.

Răspunzînd interesului opiniei pu
blice bulgare față de vizita înalților 
oaspeți români, posturile centrale de 
radio și televiziune din Sofia au 
transmis în direct, luni dimineața, 
ceremonia sosirii tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu.
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VIZITA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU IN REPUBLICA POPULARĂ RULGARIA
NICOLAE

DINEU ÎN ONOAREA TOVARĂȘULUI
CEAUȘESCU ȘI A TOVARĂȘEI ELENA CEAUȘESCU

Toastul tovarășului 
Todor Jivkov

Toastul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

Întîlnirea dintre tovarășul Nîcolae Ceaușescu 
si tovarășul Todor Jivkov

(Urinare din pag. I)

zintă deceniile în care Bulgaria și 
România s-au născut, s-au dezvol
tat și s-au afirmat ca țări socia
liste.

Socialismul, scopurile și obiecti
vele comune care stau în fața Re
publicii Populare Bulgaria și Re
publicii Socialiste România au 
îmbogățit cu un conținut nou prie
tenia tradițională bulgaro-română. 
Noi ne găsim umăr la umăr 
în cadrul comunității socialiste, 
umăr la umăr îndeplinim cu 
succes programul comun privind 
integrarea economică socialistă. Și, 
în acest front comun, economiile 
noastre se dezvoltă în ritmuri ra
pide, înregistrînd zilnic mărturii 
incontestabile despre avantajele 
socialismului.

Prietenia noastră reciprocă se 
bazează astăzi pe colaborarea 
strînsă în toate domeniile cu ță
rile socialiste frățești. Mutualitatea 
noastră se bazează pe suportul 
trainic de nezdruncinat al mar- 
xism-leninismului și internaționa
lismului socialist.

Tovarășe și tovarăși,
înfățișarea contemporană a Bul

gariei socialiste și a României so
cialiste ar fi fost de neînchipuit 
fără influența puternică și favo
rabilă a Marii Revoluții Socialis
te din Octombrie. Acest eveni
ment, cel mai important- al seco
lului nostru, a determinat mersul 
întregii dezvoltări mondiale. Cea 
mai convingătoare confirmare a 
ideilor Revoluției din Octombrie 
este crearea sistemului mondial 
socialist, edificarea socialismului 
real în statele frățești ale comuni
tății noastre, succesele tuturor po
poarelor care luptă pentru liber
tate și independență, triumful po
liticii leniniste de pace, unitatea 
țărilor socialiste în jurul principii
lor acestei politici.

Forțele păcii, socialismului și 
progresului sînt într-o permanen
tă ofensivă. Forța motrice funda
mentală a acestui proces istoric o 
reprezintă comunitatea noastră so
cialistă. Unitatea noastră de gîndi- 
re și acțiune este izvorul princi
pal al energiei care pune în miș
care acest.'proces sprd binele;'îrt-^ 
tregii omeniri. Aceasta este și .<> 
răspundere pentru noi, care ne obli
gă ca la întîlnirea de la Belgrad, 
ce urmează să aibă loc în cu- 
rînd, să menținem și să multipli
căm realizările obținute la Hel
sinki, în ciuda faptului că unele 
cercuri reacționare din Occident 
mai speră încă să poată opri mer
sul ireversibil al istoriei, să reîn
toarcă perioada „războiului rece".

Noi privim în mod realist ase
menea încercări, deoarece știm că, 
împreună cu noi, sînt toți oamenii 
cinstiți din lume, cărora le este 
scumpă pacea și care sînt preo
cupați de soarta copiilor lor.

Nu este necesar să vă asigurăm 
că Republica Populară Bulgaria 
va milita și în viitor cu abne
gație pentru interesele păcii, 
colaborării și securității în Eu
ropa și în lume. Ca partid, 
popor și stat, noi vom de

Tovarășului Nicolae Ceaușescu i se înmînează, în semn de profundă 
prietenie și stimă, însemnele de aur ale orașului Sofia

începerea
(Urmare din pag. 1)

în timpul convoi'birilor s-a consta
tat cu. deplină satisfacție cursul as
cendent al relațiilor de prietenie tra
dițională statornicite între cele două 
țări socialiste, vecine si prietene, si 
s-au exprimat dorința si hotărîrea de a 
Îndeplini acordurile stabilite anterior, 
de a deschide noi si largi, perspective 
de. intensificare a colaborării econo
mice, a schimburilor comerciale., pen

pune toate eforturile pentru con
solidarea colaborării și unității 
de acțiune între țările comunității 
socialiste, între partidele comu
niste și muncitorești, între toate 
detașamentele păcii și progresului 
omenirii.

Dragi oaspeți,
Tovarășe și tovarăși,
Ne bucurăm sincer de realizările 

poporului frate român, care, cu 
munca și talentul său, înfăptuiește 
hotăririle celui de-al XI-lea Con
gres al Partidului Comunist Ro
mân și edifică societatea socialistă 
multilateral dezvoltată. Sentiment 
tele noastre sînt spontane și sin
cere, pentru că prin teritoriul ro
mân trec drumurile libertății noas
tre, al cărei centenar îl vom ani
versa cu recunoștință.

Prietenia noastră este o priete
nie în fapte. Colaborarea econo
mică dintre țările noastre se dez
voltă și se adîncește an de an. în 
ritm rapid cresc schimburile co
merciale bulgaro-române. Se înal
ță întreprinderi comune. Șe am
plifică contactele în domeniile co
laborării politice, ideologice, cul
turale și științifice.

Cu toții sîntem convinși că și a- 
ceastă întîlnire va deschide noi 
posibilități și perspective relațiilor 
noastre multilaterale reciproce. Să 
depunem eforturi necontenite pen
tru ca prietenia noastră să se trans
forme într-un exemplu pentru po
poarele pe care istoria le-a situat 
unul lîngă altul ! Fie ca orice pas 
înainte să reprezinte o nouă măr
turie a marilor avantaje ale socia
lismului, care leagă pe oamenii din 
țările apropiate și îndepărtate, să 
impulsioneze necontenit credința 
într-un viitor mai bun pe pămînt, 
care curmă toate încercările forțe
lor obscure ale incitărilor națio
naliste, ale obscurantismului și 
războiului.

Ridic toastul pentru noi succe
se ale poporului român, care edi
fică societatea socialistă multilate
ral dezvoltată !

Fie ca prietenia dintre Partidul 
Comunist Bulgar și Partidul Co
munist Român, dintre Republica 
Populară Bulgaria și Republica So
cialistă România, dintre popoarele 
Imlgar și ronian să devină tot mai 
trainică !

Fie ca unitatea țărilor din co
munitatea socialistă să devină și 
mai de nezdruncinat!

Să triumfe cauza păcii și pro
gresului în lume !

Toastez
— pentru sănătatea mult stima

tului nostru oaspete, secrețârul ge
neral al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii So
cialiste România, militant de frun
te al mișcării comuniste și munci
torești internaționale, tovarășul 
și prietenul nostru, Nicolae 
Ceaușescu ;

— pentru sănătatea mult stima
tei sale soții, tovarășa Elena 
Ceaușescu ;

— pentru sănătatea tuturor oas
peților români ;

— pentru sănătatea tuturor ce
lor prezenți ;

— noroc ! (Aplauze).

convorbirilor oficiale
tru cooperarea in producție, lărgirea 
și diversificarea relațiilor în domeni
ile științific, tehnic, cultural si al ar
tei. pentru intensificarea schimburi
lor de experiență în toate domeniile 
construcției socialiste, pentru apro
fundarea contactelor dintre oamenii 
muncii din cele mai diverse sectoa
re de activitate. S-a arătat că stadiul 
la care au ajuns si perspectivele de 
dezvoltare a relațiilor româno—bul
gare demonstrează cît de eficientă

(Urmare din pag. I)

buni vecini, s-au întrajutorat în 
lupta împotriva asupririi străine, 
pentru eliberare națională și so
cială, pentru o viață liberă și 
demnă.

întâlnirile noastre, atît în Româ
nia, cît și aici, în Bulgaria, au de
venit tradiționale — ceea ce este 
firesc pentru două popoare anima
te de idealurile nobile ale socialis
mului și care militează activ pen
tru construirea noii orînduiri în 
patriile lor. De fiecare dată, aceste 
întîlniri au dat noi impulsuri cola
borării româno-bulgare. Convorbi
rile pe care le-am început astăzi ne 
oferă posibilitatea de a continua 
schimbul de opinii în legătură cu 
mijloacele și căile de a întări pe 
mai departe conlucrarea dintre ță
rile și partidele noastre, spre bi
nele ambelor popoare, în interesul 
cauzei socialismului, progresului și 
păcii în lume.

Sîntem bucuroși că vizita ne dă 
posibilitatea să cunoaștem noi rea
lizări ale muncii constructive des
fășurate, cu talent și hărnicie, da 
poporul bulgar, pentru propășirea 
sa economică și socială. Ca vecini 
și prieteni, ne bucurăm sincer de 
realizările pe care le dobîndiți și 
vă dorim din toată inima noi și tot 
mai mari succese în înfăptuirea ho- 
tărîrilor Congresului al Xl-iea al 
Partidului Comunist Bulgar, pe ca
lea edificării societății socialiste 
dezvoltate.

Dragi tovarăși și prieteni,
Noua noastră întîlnire are loc în 

anul în care popoarele noastre ani
versează împlinirea unui secol de 
la victoria repurtată prin jertfa de 
sînge pe care ostașii români și vo
luntarii bulgari au dat-o pe cîmpu- 
rile de luptă, împreună cu ostașii 
ruși, împotriva dominației imperiu
lui otoman — dobîndindu-și astfel 
dreptul de a exista ca state de sine 
stătătoare, independente. România 
sărbătorește acest an jubiliar prin- 
tr-o intensă activitate pentru trans
punerea în viață a istoricelor hotă- 
rîri adoptate de cel de-al XI-lea 
Congres al Partidului Comunist 
Român, care a trasat Programul 
'făuririi societății socialiste multila
teral dezvoltate și înaintării spre 
comunism. Succesele pe care le ob
ținem în dezvoltarea industriei -și 
agriculturii, în înflorirea științei, 
artei și culturii, în făurirea omului 
nou întăresc continuu baza orîn- 
duirii noastre, independența pa
triei, asigură împlinirea aspirațiilor 
de progres șl bunăstare ale poporu
lui, ..care, liber și deplin stăpîn pe 
destinele sale, înalță astăzi pe pă- 
mîntul României luminosul edifi
ciu al socialismului.

Noi considerăm că succesele pe 
care România și Bulgaria le obțin 
pe calea făuririi noii societăți con
stituie, alături de realizările celor
lalte țări socialiste, contribuția cea 
mai de preț la întărirea forțelor 
socialismului, la creșterea influen
ței sale pe plan mondial, la cauza 
păcii și colaborării.

Stimați tovarăși,
în cadrul politicii sale externe, 

România pornește ferm de la rea
litățile contemporane — de la pro
fundele schimbări revoluționare 
petrecute în lume, în raportul mon
dial de forțe, ca rezultat al 
luptei și voinței popoarelor de a 
se dezvolta libere, intr-un climat de 
pace și colaborare. Ținem însă sea
ma că în lume mai există încă 
forțe reacționare care pot pune in 
pericol cursul spre destindere, pa
cea și securitatea lumii. De aceea 
apreciem că unirea și conlucrarea 
tot mai strînsă a tuturor popoare
lor, a forțelor înaintate de pretu
tindeni pentru lichidarea vechii 
politici imperialiste și promovarea 
unor relații noi între state consti
tuie imperativul fundamental al 
zilelor noastre.

România acordă și va acorda și 
în viitor o atenție de prim ordin 
întăririi prieteniei și solidarității 
cu toate țările socialiste, cu popoa
rele care edifică noua orinduire, 
militînd ferm pentru întărirea 
continuă a unității și colaborării 
lor. Acționăm, totodată, pentru 
dezvoltarea largă a raporturilor 
noastre cu statele care și-au dobin- 
dit independența și pășesc pe calea 
propășirii de sine stătătoare, cu 
țările în curs de dezvoltare, cu ță
rile nealiniate, sprijinim activ miș
cările de eliberare națională, lupta 
popoarelor împotriva colonialismu

poate fi conlucrarea a două țări prie
tene și vecine, a două popoare care 
edifică noua orinduire socială si care 
își întemeiază relațiile pe stimă si 
respect reciproc, pe principiile avan
tajului comun și întrajutorării tovă
rășești.

Convorbirile s-au desfășurat intr-o 
atmosferă de înțelegere reciprocă, 
cordialitate tovărășească, caracteristi
că raporturilor de prietenie, solidari
tate si colaborare tot mai strînsă in
tre cele două partide, țări si popoare. 

lui și neocolonialismului. In spiri
tul coexistenței pașnice, dezvoltăm 
relații cu toate statele lumii, fără 
deosebire de orinduire socială.

Răspunderile ce revin partidelor 
și țărilor noastre față de propriile 
popoare, față de cauza generală a 
păcii și progresului umanității sînt 
deosebit de mari. Avem în primul 
rînd răspunderea în ce pri
vește pacea și securitatea Europei 
— continentul pe care trăim. Ro
mânia militează activ și este hotă- 
rîtă să-și aducă întreaga contribu
ție la înfăptuirea în viață — ca un 
tot unitar — a documentelor Con
ferinței de la Helsinki, pentru ca 
reuniunea din toamnă, de la Bel
grad, să impulsioneze realizarea 
prevederilor acestor documente, 
îndeosebi în ce privește dezvolta
rea neîngrădită a colaborării in- 
tereuropene și dezangajarea mili
tară.

în același spirit acționăm pen
tru dezvoltarea colaborării dintre 
țările din Balcani, pentru rezolva
rea, pe baza tratativelor directe 
dintre state, a tuturor marilor pro
bleme ale vieții internaționale ac
tuale, soluționarea pe cale pașnică 
a conflictului din Orientul Mijlo
ciu, înfăptuirea dezarmării, și în 
primul rînd a dezarmării nucleare, 
lichidarea subdezvoltării și instau
rarea unei noi ordini economice 
internaționale.

Considerăm că este imperios ne
cesar ca la soluționarea acestor 
mari și complexe probleme să se 
asigure participarea, în condiții de 
deplină egalitate, a tuturor state
lor — indiferent de mărimea lor.

Doresc să exprim, în acest con
text, satisfacția noastră pentru fe
lul cum România și Bulgaria con
lucrează — ca țări socialiste și ca 
țări vecine — pentru soluționarea 
constructivă a problemelor vieții 
internaționale contemporane, pen
tru afirmarea nobilelor idealuri de 
pace și progres ale omenirii, pen
tru făurirea' unei lumi mai bune și 
mai drepte pe planeta noastră.

Dorim, din toată inima ca vizita 
pe care o. facem și înțelegerile la 
care vom ajunge să, .dea noi di
mensiuni acestei rodnice conlu
crări, să se înscrie ca un nou și 
important moment în dezvoltarea 
relațiilor de prietenie și colaborare 
dintre țările și partidele noastre.

Cu această dorință, vă invit să 
toastăm :

— pentru progresul și prosperi
tatea poporului bulgar prieten, 
pentru succesele sale în construi
rea societății socialiste dezvoltate !

— pentru dezvoltarea colaboră
rii dintre țările, popoarele și par
tidele noastre, pentru marea și 
trainica lor prietenie !

— pentru pace, securitate și pro
gres în întreaga lume !

Să toastăm, dragi tovarăși, în 
sănătatea mult stimatei noastre 
gazde, primul secretar al Comite
tului Central al Partidului Comu
nist Bulgar,\ președintele Consiliu
lui de Stat il Republicii Populare 
Bulgaria, militant de seamă al 
mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale, prietenul nostru a- 
propiat, tovarășul Todor Jivkov !

— în sănătatea prietenilor bul
gari, în sănătatea dumneavoastră, 
a tuturor I (Aplauze).

Sârbdtoare ps străzile capitalei bulgare: aplauze, ovații și urale adresate celor doi conducători de partid și de stat

Luni după-amiază. la Sofia a avut 
loc o intilnire intre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. secretar general al Parti
dului Comunist Roman, președintele 
Republicii Socialiste România, și 
tovarășul Todor Jivkov, prim-secre- 
tar al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Bulgar, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Populare Bulgaria.

Tovarășul Nicolae Ceausescu a înmînat tovarășului Todor Jivkov
5 * J

Medalia de aur a centenarului Independenței de stat a României
După încheierea convorbirilor ofi

ciale din prima zi, secretarul general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu. a 
inminat tovarășului Todor Jivkov, 
prim-secretar al. Comitetului Central 
al Partidului Comunist Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Populare Bulgaria, in pre

Hora, simbol al legaturilor prietenești trainice dintre popoarele român și bulgar

Continuind dialogul fructuos purtat 
in toamna anului trecut la Lăpușna 
și Ruse, tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Todor Jivkov și-au manifestat de
plina satisfacție pentru noua intil
nire la nivel înalt româno-bulgarâ, 
pentru cursul ascendent al relațiilor 
pe multiple planuri ce se desfășoară 
cu succes intre cele două partide co
muniste. între România și Bulgaria, 
intre cele două popoare vecine și 

zența membrilor celor două dele
gații. Medalia de aur a centenarului 
Independentei de stat a României.

Adresîndu-se tovarășului Todor 
Jivkov. tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a spus : Vă înminez această medalie 
jubiliară în primul rînd pentru faptul 
că țările noastre au luptat împreună 
și impreu.iă au cucerit independența 
națională, scuturînd jugul otoman, că, 

prietene. în același timp, au fost evi
dențiate noi posibilități de diversifi
care și aprofundare a acestor relații 
spre binele ambelor țări și popoare, 
al cauzei socialismului și păcii.

întîlnirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prietenie tovără
șească, caracteristică relațiilor trai
nice dintre partidele, țările și po
poarele român și bulgar.

de-a lungul secolelor, între popoarele 
noastre a existat o strînsă colaborare, 
iar în anii socialismului aceasta s-a 
ridicat pe o treaptă superioară. Și, 
de asemenea, pentru contribuția dum
neavoastră la dezvoltarea relațiilor 
dintre România și Bulgaria.

Tovarășul Todor Jivkov a mulțu
mit cordial pentru înmînârea acestei 
distincții.
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N-ar putea oare soarele, atît 
de generos cu litoralul româ
nesc, să fie și o sursă de energie 
pentru încălzitul apei de la du
șuri sau din piscine ? O între
bare la care profesorul Emil 
Haivas. de la Școala generală 
nr. 16 din Constanta, a găsit un 
răspuns concret. El a imaginat 
proiectul 
folosește 
absorbție 
corpurile
o rețea de țevi de 4 toii, așe
zate sub un acoperiș de sticlă, 
prin care apa se ridică pînă la 
temperaturi de 50—60 de grade, 
fără nici un alt consum de ener
gie. decît razele soarelui. Insta
lația a fost construită pentru a- 
limentarea cu apă caldă a dușu
rilor de la hotelul ..Belona" din 
Eforie-Nord. Costul ei a fost 
amortizat în numai... cîteva zile 
de funcționare. Cine știe ? Cum 
asemenea instalații se pot face 
și în alte puncte de pe litoral, 
cum soare există din belșug... 

Pe o bancă, 
la o parcare

Șeful miliției județului Mehe
dinți, colonel Lazăr Marin, a tri
mis pe adresa rubricii noastre 
o scrisoare în care se spune : 
„S-au prezentat la noi șotii Ni- 
colae și Angelica Neacșu din 
Lugoj, care veneau de pe lito
ral. Cei doi soți ne-au înmînat 
o poșetă, în care se aflau acte, 
cîteva obiecte de uz personal și 
suma de 3 400 lei. Poșeta fusese 
găsită de ei pe o bancă, la un 
loc de parcare în cartierul Gura 
Văii din municipiul Drobeta- 
Turnu Severin. Am găsit, firește, 
și păgubașul. Nai bine-zis, pă
gubașa: Ileana S. în ce ne pri
vește. dorim să aducem și pe 
această cale un cuvînt de laudă 
pentru gestul celor doi oameni". 

O rugăminte
Ne scrie Elena Mîrza din Aleea 

Trandafirilor nr. 1, orașul Vul
can, județul Hunedoara: „De 
fapt, la naștere mă numeam 
Cosmin Elena. Am văzut lumina 
zilei la Comănești, în anul 1926. 
Mai aveam o soră, pe nume 
Mifa, și un frățior care se che
ma Gelu. Cînd eu aveam numai 
trei ani, părinții noștri au înce
tat din viață. Rămași orfani, pe 
fiecare dintre noi ne-a luat cite 
o familie să ne crească. De a- 
tunci nu mai știu nimic despre 
som și fratele meu. Văzind însă 
că prin rubrica •Faptul divers» 
multi copii și-au regăsit părinții 
sau frații, m-am hotdrît să vă 
scriu, apelînd la bunăvoința ci
titorilor care au auzit sau ț 
ceva despre frații mei". Cine o 
ajută ?
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Intr-o sală 
de așteptare |

I
I
I
i
I

I
I

Sala de așteptare a aării din 
Cimpulung Moldovenesc. Obosit, 
unul din călători. N. Octavian 
din Vatra Dornei, a atipit. Vâ- 
zîndu-l moțăind, un individ din 
Cimpulung, Marcel Dulgheru, 
făcînd-o pe „călătorul" nevoit să 
aștepte și el. chipurile, trenul, 
s-a așezat 
bindu-l:

— Dormi, 
Văzînd că 

de, moțăind 
torul" a început să-i cotrobăie 
prin buzunare, luindu-i banii pe 
care-i avea și ceasul de la mină. 
Deodată, N. O. s-a trezit și l-a 
înșfăcat pe răufăcător 
dar acesta l-a lovit și 
la sănătoasa. Călătorii 
ora aceea în sala de 
au alergat după el. l-au prins 
și l-au predat miliției. Acum se 
află și el. intr-adevăr, în aștep
tare. Așteaptă concluziile anche
tei.

lingă N.O., între-

bădie ?
bădia nu-i răspun- 
mai departe, „călă-

Două cazuri
I
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aceeași
$

cauză
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...Un manevrant de vagoane a 
fost accidentat, în timp ce în
cerca să se urce „din mers 
trenul de persoane 1641 de 
ruta Timișoara — Reșița.

...Un ceferist care pregătea un 
tren de marfă în Simerla-Triaj 
a fost surprins și accidentat de 
un grup de vagoane care se ma
nevrau pe „cqcoașă".

Două întîmplări în care sînt 
implicați doi ceferiști, amîndoi 
de pe raza Regionalei de căi fe
rate Timișoara. în amîndouă ca
zurile. victimelor li s-au ampu
tat picioarele. în amîndouă ca
zurile, aceeași cauză : lipsa de 
atenție. Care lipsă 
surprinde cu atît mai 
cît este vorba de doi 
care știu mai bine ca 
avertismentul „Atenție__ v -

I
I
I

de atenție 
mult, cu 

oameni 
oricine 

la tren".

Nesăbuință»
Fără știrea nimănui, de la au

tobaza Băneasa, Aurică Drăgan 
s-a dus cu camionul 22-B-7925 
la domiciliul său din comuna 
Ciolpani, județul Ilfov. Văzind 
că nu-1 întreabă nimeni ce caută 
el cu ditamai camionul acasă, 
și-a văzut de treabă. Dar și 
autocamionul și-a văzut de 
drum. Nu singur, ci condus de 
un anume Gheorghe Slau. în 
timp ce se afla pe o miriște, 
Slau a pierdut controlul volanu
lui și a intrat cu camion cu tot 
într-o șiră de paie. Paiele au 
luat foc și camionul s-a făcut 
scrum. Pagubă de zeci de mii 

lei.

Rubrică realizată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

noilor apartamente din Craiova

GRĂBIREA RECOLTĂRII
• Ziua de muncă a tuturor locuitorilor de la sate este acum „ziua 
lumină44 • Graficele zilnice - riguros respectate • La recolta
rea florii-soarelui să se evite orice risipă de semințe 
de zahăr strînsă într-o zi - în aceeași zi să ajungă
• Transportul mai operativ al legumelor din grădini

și la fabricile de conserve

Sfecla
ia
la

fabrici
piețe

Din această săplămînă se intensifică lucrările de recoltare a florii- 
soarelui, sfeclei de zahăr, cartofilor, legumelor, iar in sudul țării — și 
culesul porumbului. l)e asemenea, se desfășoară ample acțiuni in ve
derea stringerii și depozitării tuturor resurselor de furaje. Toate acestea 
impun o amplă concentrare de forțe mecanice și umane la stringerea 
și transportul produselor, organizarea temeinică a muncii in fiecare uni
tate agricolă, in fiecare comună, pentru a se lucra din plin din zori și 
pină seara.

PE SCURT

ILFOV

Programele stabilite sint bune; 
esențial este să fie indeplinite

în județul Ilfov, campania de re
coltare se desfășoară din nlin. an- 
trenînd la multele și variatele lu
crări pe toti cooperatorii și mecani
zatorii. practic pe toți locuitorii sa
telor. De altfel, așa cum s-a subli
niat și in ședința operativă de ieri 
dimineață a comandamentului jude
țean. stringerea grabnică si fără pier
deri a recoltei de toamnă este acum 
principala sarcină a tuturor organe
lor și organizațiilor de partid. Aces
tui scop îi sînt subordonate întregul 
potențial uman și tehnic, toate for
țele de care dispun unitățile agricole, 
localitățile rurale. în acest sens au 
fost stabilite programe concrete de 
lucru în unităti. consilii intercoope- 
ratiste și pe ansamblul județului.

Floarea-soarelui a fost strînsă 
pînă acum de pe 1 350 ha în coope
rativele agricole și 450 ha în între
prinderile agricole de stat, la recol
tarea acesteia fiind repartizate peste 
900 de combine C 12, echipate special, 
în multe unităti combinele lucrează 
grupat, avînd asigurate mijloacele de 
transport necesare. Au fost organi
zate grupe de cooperatori care 
string capitulele căzute, pe care com
binele nu le pot treiera, precum și 
pe cele râmase în urma mașinilor, 
pentru a fi însilozate. Se apreciază 
că, prin realizarea vitezei zilnice 
planificate de 4 400 ha, pînă la 20 
septembrie va fi strînsă întreaga 
recoltă de pe cele 50 000 ha care au 
mai rămas în cultură.

De cîteva zile a început si recolta
rea porumbului din grupele de hibrizi 
timpurii. Programul stabilit de orga
nele județene de partid si agricole 
prevede ca din cele aproape 200 000 
ha. 43 000 ha să fie recoltate mecanic, 
in acest scop fiind repartizate 450 dc 
combine echipate cu dispozitive pen
tru boabe si stiuleti. Experiența ani
lor trecuti si necesitatea de a elibe
ra grabnic terenul în vederea însă- 
mîntărilor de toamnă impun ca lu
crarea. mai ales în cooperativele a- 
gricole. să se execute pe tarlale, cu 
toate echipele din fiecare fermă, ast
fel incit în 2—3 zile să se execute în
tregul volum de lucrări, de la recol
tat la eliberarea terenului. în între
prinderile agricole de stat. De lingă 
suprafețele luate in acord global de 
un mare număr de cooperatori, vor 
lucra la recoltare, pe baza unui pro
gram de întrajutorare, aproape 6 000 
de cooperatori. Pentru această cultu
ră vitezele zilnice de recoltare sint. 
stabilite la 1 200 ha în I.A.S. și 3 400 
ha în cooperativele agricole. Potrivit 
programului stabilit de comandamen
tul județean, vor participa zilnic la 
muncă peste 88 000 cooperatori, a- 
proape 16 000 de angajați din rinduri- 
Ie personalului funcționăresc si ale 
angajatilor din comune, alte forte de 
care dispun în această perioadă co-

exemplar!
operativele agricole $1 unitățile de 
stat. Adică, toti locuitorii satelor, cu 
mic cu mare.

Planuri concrete au fost stabilite si 
pentru celelalte culturi : soia, sfeclă 
de zahăr, legume, precum si pentru 
activitatea de preluare, prelucrare, 
valorificare și păstrare a recoltei. 
Prevederile lor corespund, deopotri
vă. volumului de recolte, cit si nece
sității de a pune grabnic la adăpost 
toate roadele acestei toamne. Esen
țial este ca toate aceste programe să 
fie exemplar îndeplinite.

Un raid în unitățile din 
intercooperatist Urziceni, în 
urmărit modul în care este 
și transportată sfecla de zahăr, ne-a 
dovedit că există o largă participare 
a oamenilor la muncă. Cu toate a- 
cestea, din cele 560 ha de sfeclă, pină 
simbătă s-a strins recolta doar de pe 
106 ha. Din discuțiile avute cu tova
rășii Constantin Vlad, primarul co
munei Jilavele, și ing. Radu Con
stantin. șef de fermă la C.A.P. Ma- 
nasia. rezultă că recoltarea a fost de 
citeva ori întreruptă de notele telefo
nice primite de la direcția agricolă, 
note care sint în contradicție cu gra
ficele de recoltare și livrare stabi
lite tot de direcția agricolă. Astfel, 
din cele 2128 tone sfeclă recoltată 
pină simbătă trecută, doar 1 391 tone 
au fost transportate spre fabricile de 
zahăr. Adică. în cea mal mare parte, 
sore fabrica, din Urziceni, care din 
motive ce tin de seriozitatea con
structorilor de la Trustul de con- 
Striictii industriale și agrozootehni
ce. de abia simbătă, 3 septembrie, a 
început să prelucreze primele sute 
de tone de sfeclă. în curtea fabricii 
sint peste 3 000 tone sfeclă, pe ram
pele unor gări din județ, în unită
țile din consiliul intercooperatist 
ziceni și în cooperativele Luica, 
neasa. Putineiu, Gostinu ș.a. 
sute si mii de tone, pentru că 
întreprinderea din Giurgiu 
crează încă la capacitate, 
direct, acest fapt obligă 
cooperatiste să nu lucreze 
forțele de care dispun.

întrUcît graficele pentru 
lună prevăd recoltarea și preluarea 
a 145 000 tone sfeclă, este necesar ca 
organele de resort ale Ministerului 
Agriculturii și Industriei Alimentare 
să intervină de urgență, prin măsuri 
hotărite, in sprijinul colectivelor din 
cele două fabrici de zahăr, pentru ca 
activitatea de prelucrare a sfeclei să 
intre cit mai repede pe făgașul nor
mal. Si aceasta pentru a se preîn- 
tîmnina neajunsurile care s-au făcut 
simtite anul trecut, cind însemnate 
cantități de sfeclă s-au depreciat.

consiliul 
care am 
recoltată

Ur- 
Bă- 
alte 
nici 
lu- 

mod
nu 

în 
unitățile 
cu toate

ARGEȘ
Organizațiile comunale de par

tid din județ au mobilizat, du
minică. la strînsul recoltelor de 
sezon sute de lucrători ai ogoa
relor. tn lanurile cooperativei 
agricole din comuna Mozăceni 
s-au aflat, de exemplu, la re
coltatul porumbului, din prime
le ore ale dimineții, cooperatori 
din fermele 3, 4 și 5 și hume- 
roși elevi. Munca fiind bine or
ganizată, ei au recoltat 50 hec
tare cu porumb. De asemenea, 
cu mijloace mecanizate s-a re
coltat floarea-soarelui. in 4 zile 
producția fiind strînsă de pe 
cele 350 hectare. Cu spor s-a 
muncit și în cooperativa agri
colă din Izvoru, unde s-au re
coltat mecanizat 30 hectare cu 
floarea-soarelui ; în urma utila
jelor, 30 cooperatori și 50 șco
lari au strins capitulele căzute. 
Alți săteni au cules însemnate 
cantități de legume. Duminică, 
pe ansamblul județului, floarea- 
soarelui a fost strînsă de pe 200 
ha, iar porumbul — de pe 522 
ha, fruntașe fiind cooperativele 
Birla. Căldăraru. Teiu și Ștefan 
cel Mare. în aceeași zi, in coo
perativele agricole Căteasca, 
Costești, Miroși, Poiana Lacului 
s-au însămînțat 150 hectare cu 
masă verde. (Gheorghe Cîrstea).

VÎLCEA
Aflat intr-o zonă de deal, ju

dețul Vîlcea dispune de însem
nate suprafețe ocupate cu li
vezi și vii. Iată de ce, in aceste 
zile se acționează cu stăruință 
pentru ca toate fructele să fie 
strînse la timp. întreprinderea 
de legume și fructe Vîlcea a a- 
sigurat in fermele pomicole ale 
unităților agricole din județ pes
te 30 000 de lăzi necesare la re
coltatul și transportul merelor, 
lucrări care de fapt au și în
ceput în livezile de pe dealurile 
Topologului și Cemei. La C.A.P. 
Stoiceni, aproape 200 de coope
ratori, cărora li s-au alăturat 
numeroși elevi, culegeau prune
le. „Am și recoltat peste 300 de 
tone de prune — ne spunea 
Gheorghe Iaeobescu, președinte
le cooperativei. Avem o produc
ție superioară anilor precedent!. 
Vom realiza cel puțin 1 000 tone, 
cu 
ne-am 
recoltei 
proaspătă și, în aceste condi
ții. după cum vedeți, lăzile sînt 
încărcate direct în autocamioa
ne și îndreptate spre depozitele 
întreprinderii de legume și 
fructe". Bine se lucrează la re
coltatul fructelor și în unitățile 
agricole din Copăceni, Lăpușa- 
ta, Lădești, Mociuca, Sirineasa 
și altele. Graficele de livrare 
sînt urmărite îndeaproape și 
orice întîrziere — așa cum s-a 
întîmplat la centrul de legume 
Bălcești, care a „omis" să tri
mită mijloacele de transport la 
cooperativele agricole Laloșu și 
Puiești — este sesizată și solu
ționată de comitetele de partid. 
(Stanciu Ion).

300 tone mai mult decît 
planificat. Majoritatea 

o livrăm în stare

de guler, 
a rupt-o 
aflati la 
așteptare Alexandru BRAD 
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Doud dintre imaginile des întîlnite în aceste zile la sate : recoltarea legumelor pe terenurile fermelor de la Movillța, 

județul Ilfov, și a cartofilor la C.A.P. Stupinl, județul Brașov
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cinema
• Unde înfloresc crinii : PALA
TUL SPORTURILOR ȘI CULTU
RII — 18.
• Prețul vieții : TIMPURI NOI— 
9; 11,15: 13.30; 15,45; 18; 20.
• Adevărata glorie (ambele se
rii) : FAVORIT — 9,15: 12,15;
16,15; 19,15, LUCEAFĂRUL — 9; 
12; 16; 19, la grădină — 19.45, VIC
TORIA — 9,15; 12,30; 16; 19,15.
• Corsarul negru (ambele serii) :
PATRIA — 9; 11,45; 14.30; 17,15; 
20.15, FESTIVAL — 8,30; 11,15;
14; 17; 20, MODERN — 9; 11,45; 
14,30: 17,15; 20, la grădină — 19.15, 
GRADINA DINAMO — 19,15,
GRADINA CAPITOL — 19.30.
• Să nu crezi că nu mai exist :
BUZEȘTI — 9; 11.15; 13,30; 16;
18.15: 20.15.
• Cartea junglei — 9.30: 11.30;
13.30; 17,30, Explozia — 15,30; 20: 
DOINA.
• Spaniole la Paris : SCALA — 
9.15; 11,30; 13,45; 16; 18,30; 20,45, 
PARC HOTEL — 19.30.

• Și a venit ziua lămiilor negre : 
AURORA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15, EXCELSIOR — 9: 10,30; 
12,30; 14,30; 16,30; 18,30; 20.30.
• Necunoscutul din noapte : FE
ROVIAR — 9; 11,45; 14,30; 17,15; 
20. GLORIA — 9; 11,30; 14; 16,30; 
19, MELODIA — 9; 11,45; 14,30; 
17,15; 20, GRADINA BUZEȘTI - 
10,15, GRĂDINA TITAN — 20.15.
• Astă-searâ dansam in familie : 
CENTRAL — 9,30; 12; 15; 17,30; 20.
• Din nou... Disney : FLAMURA
— 9.
• Străina (ambele serii) : FLA
MURA — 11; 14; 17; 20, GRIVIȚA
— 9; 12; 16; 19, VOLGA — 9; 12;
16; 19, GRADINA AURORA —
19.30.
• Cronica anilor de foc (ambele 
serii) : COTROCENI — 9; 12,30; 
16; 19.
• Amendamentul (în cadrul „Zi
lelor filmului bulgar") : EFORIE
— 9; 11.15: 13,30; 16; 18.15; 20.30.
• Gloria nu cintâ : GIULEȘT1 — 
9; 11,15; 13,30; 15,30; 17,45; 20.
• Micul vrăjitor și marele cinci : 
FLOREASCA - 9; 11.
• Omul liniștit (ambele serii) :
FLOREASCA — 13; 16; 19, MIO
RIȚĂ — 9; 11,30; 14; 16.30; 19,
GRĂDINA MOȘILOR — 19.45.

15,30;

• Orologiul Kremlinului : PACEA 
— 16; 18; 20.
• Dragoste, mare e puterea ta : 
FLACĂRA — 9,30; 11,30; 13.30; 16; 
18; 20.
• Dincolo de pod : FERENTARI
— 15,30; 17.30; 19.30.
• Inspectorul și fantoma : MUN
CA — 9,30; 11.30; 13,30; 15,30; 17,30; 
19,45.
• Dacii : VIITORUL
17.45; 20.
• Momeala: BUCEGI — 9; 11; 
13; 16: 18; 20.
• Șapte păcate: TOMIS — 9; 
11.15; 13.30; 16; 18.15; 20,30. la gră
dină — 19.30.
• Oaspeți de seară : LIRA — 
15.30: 18; 20,15.
• Cantata pentru Chile : PRO
GRESUL — 15; 17,45: 20.
• Instanța amină pronunțarea : 
POPULAR — 15.45: 18; 20.
• întoarcere tirzie : COSMOS — 
15,45; 18; 20.
• Cum l-a însurat țarul Petru pe 
prințul Ibrahim : DRUMUL SĂ
RII - 16: 18; 20.
« Accident : ARTA — 9; 11.151 
13.30; 15.45; 18; 20.
• Ctdul : GRĂDINA FESTIVAL
— 19,15.

în acest an. județul Dolj 
are prevăzută prin olan 
construcția unui număr de 
5 437 apartamente, cu a- 
proape 70 la sută mai mul
te decît anul trecut — in 
acestea fiind incluse si cele 
aproape 2 000 de aparta
mente aprobate suplimen
tar. ca urmare a seismu
lui de la 4 martie, care, 
asa cum se știe, a afectat 
o bună parte din fondul de 
locuințe. în special din Cra
iova. Această situație a 
determinat, cum e și fi
resc. ca atît comitetul ju
dețean. cit si comitetul mu
nicipal de partid să așeze în 
centrul preocupărilor lor 
problema construcției si re
construcției de locuințe. în 
ultimele șase luni, aoroape 
nu a existat analiză înscrisă 
pe agenda de lucru a comi
tetului județean de partid 
în care să nu figureze și 
modul în care se înfăptu
iește planul de investiții la 
locuințe și în care se des
fășoară repararea celor 
avariate. Prezenta membri
lor biroului comitetului ju
dețean de partid în cele 8 
cartiere, unde se constru
iesc în prezent locuințe, 
completarea formațiunilor 
de constructori cu peste 
1 000 de meseriași de la 
sate, dotarea șantierelor cu 
utilaje noi și moderne, spo
rirea capacității de produc
ție la întreprinderea de 
prefabricate din localitate, 
crearea unui nou poligon 
de prefabricate în cadrul 
Trustului de construcții 
Craiova, urmărirea zilnică 
a graficelor de execuție — 
iată doar o parte din mă
surile inițiate de comitetul 
județean de partid in scopul 
îndeplinirii planului de lo
cuințe pe acest an.

Desigur, trebuie apreciat 
faptul că s-a creat cadrul 
organizatoric adecvat și că 
pînă la această dată a > fost 
..atacată" cea mai mare 
parte din locuințele cu ter
men de dare în folosință in 
1977. Important este însă 
ca si planul fizic la apar
tamente să fie îndeplinit 
ritmic, conform graficelor 
stabilite. Care este situația 
la zi din acest punct de 
vedere ? în periogda celor 
8 luni care au trecut din 
acest an au 1'ost predate 
..la cheie" beneficiarilor 
doar 1 597 apartamente, alte 
250 fiind în curs de recep- 
tionare — realizări cu mult 
sub posibilitățile și buna 
experiență dobindită In cei 
peste 25 de ani de existen
tă a trustului craiovean. 
Numărul de apartamente e- 
xecutate în opt luni din 
1977 este aproape egal cu 
cel realizat în aceeași pe
rioadă din 1976, cu toate 
că — asa cum ne informa 
și conducerea trustului — 
în ac&t ari. dotarea tehni
că a suorit cu incă 10 ma- 
carale-turm 4- automacara
le. 10 buldoexcavatoare, 15 
autobetoniere. 4 excavatoa
re hidraulice și 34 vibratoa
re de adîncime. iar ne șan
tierele trustului au lucrat în 
ultimele 5 luni, asa cum 
precizam la începutul aces
tor rînduri, și un însemnat 
număr de meseriași de Ia 
sate, de angajați din în
treprinderi.

Adevărul este, și nimeni 
nu contestă acest lucru, că 
răminerile în urmă se da- 
toresc si unor cauze obiec
tive (scoaterea din ritm 
prin apariția unui însem
nat volum de lucrări de

consolidare la obiective 
avariate de seism, neres- 
pectarea întocmai a grafice
lor de livrări pe șantiere 
a prefabricatelor de către 
întreprinderea de profil), 
dar la fel de adevărat este 
Si faptul că rezultatele din 
8 luni sînt sub cele 
planificate si datorită unor 
deficiente interne, deloc 
neglijabile și care, din pă
cate, nu se manifestă de 
ieri, de azi. Ne vom referi 
doar la una dintre ele. 
care generează mai multe 
neajunsuri — „existenta u- 
nui grad mare de indisci
plină pe șantiere", ca să 
redăm exact afirmația di
rectorului trustului, ing. 
Ion Botofei.

Am întreprins în acest

urmă cu un nivel la blo
cul P 3 prin insuficienta 
forței de muncă. în car
tierul 
Petre 
rile 9 .
16,20 lucrau cîtiva munci
tori și doi maiștri de la 
șantierul 2. „Avem pro
gram pînă la 18,30. dar lu
crătorii mei au plecat aca
să la 12. deși mie mi-au 
sous că merg la masă“ — 
menționa maistrul Petre 
Didu.

Sint numai citeva din 
numeroasele aspecte de a- 
cest fel care explică de ce. 
în primul semestru al anu
lui. indicele de utilizare a 
fondului de timp maxim 
disponibil a fost numai de 
96.3 la sută. Ne oprim aici

Calea București — 
ISpirescu. la blocu- 
Si 13, simbătă la ora

RĂMINERI IN URMA CARE PRT

îmbunătățirea aprovizio
nării cu prefabricate și alte 
materiale
Extinderea lucrului în
acord global
întărirea ordinii și dis
ciplinei la fiecare loc de 
muncă

la

scop, simbătă 3 septembrie, 
un raid pe cîteva din cele 
8 șantiere de locuințe ale 
Craiovei. Pornind de 
realitatea că prezenta la
program și participarea e- 
fectivă la muncă constituie 
a.b.c.-ul disciplinei de pro
ducție. am urmărit, prin
tre altele, tocmai aceste as
pecte esențiale. Am reținut 
și lucruri bune. Bunăoară, 
în cartierul Craiovita Nouă, 
unde de la începutul anu
lui au fost predate cele 
mai multe apartamente 
(689), o parte chiar in de- 
vans, am remarcat o bună 
mobilizarețde (forte, rt--- ...

...La ora 15,50 ne-am o- 
Wil. P.e Calqa București, 
unde se construiesc blocu
rile P 3 și P 4. „Cu ce e- 
fectiv lucrați la această 
oră" ? — il întrebăm pe 
șeful de lot. ing. Ion Roșu. 
„Cu 24 de zidari. 11 dul
gheri. 10 betoniști, 4 sudori, 
7 faiantari. pe verifica
te" — ne spune el. Urmînd 
îndemnul lui și al maistru
lui Mircea Pascu. urcăm 
pe schele, unde găsim nu
mai... 6 zidari, 3 sudori, 3 
betoniști și citiva faiantari 
și dulgheri care.........sint
pe-aici“. Și să mai preci
zăm că pe șantier, șel'ul 
lotului motiva răminerea în

cu exemplele concrete ale 
încălcării disciplinei, adău
gind — așa cum de fapt s-a 
arătat deschis, cu puțin 
timp în urmă, și în adu
narea generală a oamenilor 
muncii de la 
construcții — 
și alte neajunsuri ce 
determinat răminerile 
urmă în realizarea 
pe apartamente.

Ceea ce retine 
deosebit atentia in 
cu neroalizările de pe unele 
șantiere de locuințe craio- 
vene este faptul că facto
rii de răspundere — maiștri, 
șefi de lot — deși cunosc 
"foarte exact neajunsurile, 
neregulile, manifestă, in u- 
nele cazuri, o atitudine ne
firească. fie de îhgăduintă. 
fie de cedare în fata unor 
stări de lucruri necorespun
zătoare. Așa cum s-a des
prins din aspectele aminti
te. ori din altele constatate 
pe șantiere, există situații 
cind maiștrii — oameni care 
conduc și răspund de acti
vitatea constructorilor — se 
plîng de manifestările de 
indisciplină, prezent.îndu-le 
drept o ..greutate persona
lă" în îndeplinirea sarcini
lor de plan, cînd in mod 
norma! cei chemați să pună 
ordine în muncă sînt ei in-

trustul de 
că mai sînt 

au 
în 

planului

în mod 
le sătura

șiși. Există, de asemenea, 
situații cind organizațiile de 
partid de pc șantiere nu ac
ționează ferm pentru întă
rirea ordinii si disciplinei, 
nu intervin — prin munca 
politică — pentru înlătura
rea neajunsurilor, prin dis
cuții cu oamenii, prin ana
lizarea promptă si luarea de 
măsuri corespunzătoare în 
scopul eliminării deficien
telor.
poate 
zolve 
decit 
tid. conducerile de șantiere. 
Și sînt multe asemenea pro
bleme. care au fost subli
niate în adunarea generală 
a oamenilor muncii din ca
drul trustului de construc
ții. probleme care se referă 
la necesitatea folosirii in
tensive a utilajelor din do
tare (în 8 luni, indicele de 
utilizare a mijloacelor teh
nice din dotare nu a fost 
realizat decît la macaralele 
turn), la obligația privind 
extinderea acordului global 
(în prezent, procentul de 
cuprindere a lucrătorilor în 
acordul global este de 71 la 
sută), la aplicarea consec
ventă in practică a progra
mului de creștere suplimen
tară a productivității muncii 
(în 7 luni s-a înregistrat o 
nerealizare de 11 783 lei pe 
angajat). în preocuparea or
ganizațiilor 
conducerilor 
trebuie să
combaterea unor practici — 
este drept, la putini dintre 
meseriași — care contravin 
intereselor constructorilor 
și care constau în angajarea 
unor lucrări particulare la 
cetățeni, ce se execută 
chiar în timpul programului 
de lucru. Aceste practici 
trebuie curmate cu toată 
stăruința, aduse la cunoș
tința opiniei publice a con
structorilor. pentru ca el 
înșiși să nu tolereze sub nici 
un motiv neindeulinirea 
planului la construcția de 
lcțcuinte din cauza unor in
terese înguste, meschine, in 
detrimentul asigurării noi
lor apartamente.

Iată și primele măsuri 1- 
nițiate in scopul recuperării 
restantelor si realizării nu
mărului de apartamente 
planificat, prezentate de di
rectorul trustului de con
strucții : „Aducerea din 
comune a încă 510 mese
riași. repartizarea către li
nele întreprinderi, printre 
care ..Electroputere". com
binatul chimic. I.M.M.R., 
I.T.M.A., a unui număr de 

■24 de blocuri pentru a fi fi
nisate. extinderea turnării 
butoanelor la fundația 
blocurilor numai in cofraie 
motalice. intrarea în func
țiune la capacitate a unui 
poligon propriu de prefabri
cate. prganizarea lucrului in 
două • schimburi Ta turnarea 
beioanelor și montarea pre
fabricatelor. extinderea pină 
la finele anului a acordului 
global la întreaga masă de 
constructori. întărirea disci
plinei si ordinii în produc
ție. prin prezenta perma
nentă a cadrelor de condu
cere si a specialiștilor 
șantiere".

Vom reveni pentru a 
dea cum și cînd se va 
registra revirimentul 
construcția de locuințe 
Craiova și din județul Dolj.

Nimeni din afară nu 
si nu trebuie să re- 

propriile probleme 
organizațiile de par-

de partid, a 
de șantiere 

se situeze si

pe

ve- 
în- 
in 

din
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PROGRAMUL 1

9,0G Teleșcoală
Antologia filmului pentru copii și 
tinerei : Stan și Bran... în trei 
reprize
Primii pași. Reportaj TV.
Patrie de cintece și flori — pre
lucrări folclorice
File de istorie — Capldava 
Telex
închiderea programului
Telex

16,05 Trofeul Tomis la volei masculin : 
România — Polonia. Transmisiune 
directă de la Constanța
La volan — emisiune pentru con
ducătorii auto
Pe urmele Mioriței... Creații ale 
compozitorilor noștri, inspirate 
din poezia populară
Lecții TV. pentru lucrătorii din 
agricultură
Biografii contemporane 
1001 de seri
Telejurnal
La ordinea zilei în economie 
Republica XXX. Azi, județul Arad. 
Reportaj monografic
Teatru TV : „Prețul succesului" 
(după romanul lui Hans Helmut 
Kirst). Premieră pe țară 
Un eîntec pentru țara mea 
Telejurnal
PROGRAMUL 2
Film serial pentru copii : Robin 
Hood. Episodul 6
Viața economică a Capitalei
Tineretul Capitalei
Telex
De la Bach la Enescu — o istorie 
a capodoperelor muzicii de ca
meră
Inscripții pe celuloid

• Timidul : GRADINA UNIREA 
— 19.15.
• Rocky : GRADINA LIRA — 
20.15.
• Frații mei, păsări călătoare : 
GRADINA FLACĂRA — 19.30.
• Minie rece : GRĂDINA BU- 
CEGI - 19,15.
• Comedie mută .’77 : GRĂDINA 
ARTA — 20,15.

teatre
• A.R.I.A.
Herăstrău) : _ .
nar susținut de Ansamblul . 
ționa) de dansuri din Sri Lanka 
— 20.
• Teatrul evreiesc de stat : Alma
nah muzical estival — 19,30.
• Teatrul satiric-musical „C. Tă- 
nase" : Camping Boema — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia
română" : Bucuroși de oaspeți
— 18,30.

(la Teatrul de vară
Spectacol extraordi- 

na-

înaltă virtuozitate artistică
Spectacolele ansamblului de cîntece 

și dansuri al armatei sovietice 
„A. V. Aleksandrov44

O desfășurare artis
tică antrenantă, de un 
contaminant entuziasm, 
virtuozitate de excep
ție în etalarea valori
lor ciutului și dansului 
rus, o coeziune de an
samblu și un spirit de 
echipă care funcțio
nează la nivelul tutu
ror compartimentelor 
— acestea sînt impre
siile pe care le-a stîr- 
nit, în rîndurile publi
cului bucureștean, pre
zența artiștilor An
samblului de cîntece și 
dansuri al armatei so
vietice, ansamblu con
dus de generalul maior 
Boris Aleksandrov.

Indiscutabil, realiză
rile actuale ale acestui 
numeros ansamblu — 
ce cuprinde în compo
nența sa corul bărbă
tesc de 100 de persoa
ne condus de dirijorii 
Iurii Petrov și Vitali 
Tuseev, orchestra con
dusă și pregătită de 
Viaceslav Korobko, Ev
ghenii Tîteanko, an
samblul de dansatori 
îndrumați de Aleksan
drov Hmelnițki și 
Gheorghi Farmaneant, 
precum și un grup re
prezentativ de soliști 
vocali, instrumentiști 
și dansatori — realiză
rile deci ale acestui 
amplu ansamblu se 
sprijină pe o tradiție 
de aproape jumătate 
de veac a cîntecului 
dansului ostășesc; 
tradiție de cîntec

Si 
o 
Și

luptă realizată pe front 
in diferitele regiuni ale 
tării, o tradiție care 
i-a înfrățit prin vers, 
muzică și dans pe ar
tiști, ei inșiși luptători, 
masele de soldați, în
treaga populație. Aci 
pot fi căutate rădăci
nile acestei inegalabi
le spontaneități, a a- 
dfesării directe față 
de public atît de sin
cere și contaminante. 
Este o tradiție în cir
cuitul căreia — in re
lația fierbinte angajată 
intre artiști și public 
— Valorile cîntecului și 
dansului popular de
vin Valori unicat, 
șlefuite aidoma unor 
nestemate, in timp ce 
creații culte, aparți- 
nind unor apreciat! 
compozitori de muzică 
de estradă sau corală, 
sint preluate, intr-un 
circuit quasi folcloric. 
Așa se 
cintecele 
rile" de 
Sedoi, în 
devenită tradițională a 
lui E. Beliaiev, „Fata 
cazacă" de M. Blanter 
sau „Oacheșa" de A. 
Novicov; de asemenea, 
cîntecele populare de
venite celebre în în
treaga lume, 
ka“, 
sau „Vînzătorii ambu
lanți", acesta din urmă 
susținut cu impresio
nantă strălucire vocală 
de tenorul Vasili 
Stefuta.

întîmplă cu 
„Privlgheto- 

V. Soloviov- 
interpretarea

„Kalin-
„Kamarinskaia"

A apărut

Desigur, organismul 
cel mai important al 
întregului ansamblu îl 
constituie corul de 
bărbați, cu realizări 
aproape unice privind 
tehnica corală a acestui 
gen de formație, de la 
rafinamentul cel mai 
subtil coloristic reali
zat în nuanțe scăzute 
pînă la masivități co
rale ample, cutremu
rătoare; sint cintece 
precum „Treceau sol- 
dații", „Se vede satul" 
sau „în stepa întinsă", 
care au stîmit entu
ziasmul unanim al pu
blicului. în mod cu 
totul meritoriu pre
zența artiștilor sovie
tici nu s-a realizat 
doar la nivelul unei 
succesiuni de numere 
muzical-coregrafice, ci 
s-a împlinit intr-un 
armonios spectacol bine 
sudat și echilibrat, pig
mentat cu multă bună 
dispoziție și mult, 
foarte mult umor de 
bună calitate scenică, 
prezent in special în 
pitorești tablouri 
regrafice „Soldatul 
sel“, „Zaporojenii" 
„Dans căzăcesc de 
valerie".

De un specific a- 
parte, arta interpreți- 
lor acestui minunat 
ansamblu a îneîntat 
publicul bucureștean.

CO- 
ve- 
sau 
ca-

D. AVAKIAN

„Era socialistă44 nr. 17/1977
Revista se deschide cu articolul 

„Stilul comunist de conducere". La 
rubrica „Dezbateri" este inserat arti
colul „Eficiență economică superioară 
în activitatea de investiții". în con
tinuare sînt publicate articolele : 
„Creșterea productivității muncii so
ciale — factor esențial al progresu
lui economic și bunăstării poporului" 
de Gh. Șică, „Participarea maselor 
la activitatea educativă, la înfăp-

socialiste" de Georgetuirea justiției
Antoniu și „Renunțarea la folosirea 
forței și la amenințarea cu forța — 
condiție majoră a înfăptuirii unei 
securități reale, trainice în Europa" 
de Romulus Neagu. Din sumarul re
vistei mai spicuim articolele : „Statul 
și democrația — instituții politice aie 
societății". ..Să sporim rolul stiintei 
la toate nivelurile conducerii sociale" 
ș.a.
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Excelenței Sale Domnului SPYROS KYPRIANOU
Președintele Republicii Cipru

NICOSIA
Cu ocazia învestirii dumneavoastră în funcția de președinte al Republicii 

Cipru, am plăcerea de a vă adresa felicitările mele cordiale.
îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie dintre țările noastre se 

vor dezvolta în continuare în folosul reciproc al colaborării și înțelegerii in
ternaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Ieri, în Capitală, au fost inaugurate 

„Zilele economiei și tehnicii 
cehoslovace"

Cronica zilei

La Palatul Sporturilor și Culturii 
din Capitală s-a inaugurat luni a 
doua ediție a „Zilelor economiei și 
tehnicii cehoslovace", organizată de 
Camera de Comerț și Industrie a Re
publicii Socialiste România și Came
ra de Comerț cehoslovacă.

In alocuțiunile rostite cu acest pri
lej, tovarășii Ion Pățan. viceprim- 
ministru al guvernului, ministrul co
merțului exterior și cooperării econo
mice internaționale, și Stanislav 
Râzi, vicepreședinte al Guvernului 
Republicii Socialiste Cehe, președin
tele Comisiei cehe de planificare, 
conducătorul delegației cehoslovace 
la această manifestare, au subliniat 
importanta hotărîtoare a întîlnirilor 
dintre tovarășii Nicolae Ceausescu și 
Gustav Husak in dezvoltarea rela
țiilor economice, științifice si tehnice, 
a schimburilor comerciale, a colabo
rării și cooperării dintre cele două 
țări pe multiple planuri.

în cadrul manifestării, avînd ca 
scop cunoașterea mai îndeaproape a 
realizărilor și perspectivelor econo
miilor celor două țări, vor fi prezen
tate expuneri privind realizările 
Cehoslovaciei, îndeosebi în industriile 
metalurgică, construcțiilor de mașini.

Sosirea unei delegații parlamentare belgiene
Luni a sosit în Capitală delega

ția parlamentară belgiană, condusă 
de Edmond Leburton, președintele 
Camerei Reprezentanților, și Robert 
Vanderkerckhove, președintele Sena
tului. care efectuează o vizită în 
tara noastră la invitația Marii Adu
nări Naționale.

Din delegație fac parte Armand 
Theophile De Rore, președintele Co
misiei senatoriale pentru muncă și 
prevederi sociale (Partidul Socialist 
Belgian), Pierre Havelange, pre
ședintele Grupului Frontului Demo
cratic Francofon și Adunării Valone, 
din Camera Reprezentanților, Oswald 
Herman Van Ooteghem, președinte
le Comisiei senatoriale pentru petiții 
(Uniunea Populară Flamandă). Fer
nand Colla, chestor în Camera Re
prezentanților (Partidul Liberal). Ce
cile Fanny Marie Goor-Eyben, sena
tor (Partidul Social Creștin Valon), 
Adhemar Deneir, membru al Comi
siilor Camerei Reprezentanților pen
tru afacerile economice si mun
că (Partidul Social-Creștin Fla
mand), Gaston Bruyneel, secretar 
general al Camerei Reprezentanților.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
oaspeții au fost salutați de Nicolae 
Giosan, președintele Marii Adunări 
Naționale. Virgil Teodorescu. vice
președinte al M.A.N., Ion Pop D. 
Popa, președintele Comisiei pentru 
sănătate, muncă, asigurări sociale și 
protecția mediului, Vasile Potop, vi
cepreședinte al Grupului parlamen
tar de prietenie România—Belgia, 
Margareta Hauser, secretar al 
M.A.N., de deputati. 

energetică, electronică și electroteh
nică. de utilaj chimic, petrolier, ale 
industriei textile etc. Această mani
festare la care participă un număr 
mare de specialiști români si ceho
slovaci este menită să contribuie la 
stabilirea unor noi acțiuni concrete de 
colaborare cu influențe pozitive în 
preocuparea comună de sporire a vo
lumului de schimburi de mărfuri 
dintre România și Cehoslovacia, 
pentru realizarea de noi acțiuni de 
colaborare, cooperare și specializare 
in producție între țările noastre.

★
Luni, tovarășul Mihai Marinescu, 

viceprim-ministru al guvernului, 
președintele Comitetului de Stat al 
Planificării, a primit delegația gu
vernamentală cehoslovacă, condusă 
de Stanislav Râzi, vicepreședinte al 
Guvernului R. S. Cehe, președintele 
Comisiei cehe pentru planificare, 
care face o vizită în tara noastră cu 
prilejul inaugurării „Zilelor econo
miei și tehnicii cehoslovace". Cu 
acest prilej s-a făcut un schimb de 
opinii în probleme privind relațiile 
dintre România si Cehoslovacia.

(Agerpres)

Au fost prezent! însărcinatul cu 
afaceri ad-interim al Belgiei în țara 
noastră. Paul A. Taverniers, și 
membri ai ambasadei.

★
în cursul după-amiezil, delegația 

parlamentară belgiană a avut o în
trevedere cu președintele Marii 
Adunări Naționale Nicolae Giosan.

în timpul convorbirii care a avut 
loc s-a făcut un scnimb de infor
mații în legătură cu modul de orga
nizare si activitatea celor două parla
mente. s-a subliniat contribuția lor si 
a grupurilor parlamentare de prie
tenie la dezvoltarea relațiilor româ- 
no-belgiene. precum si rolul crescînd 
al acestor foruri în ansamblul 
eforturilor ce se depun pentru reali
zarea securității ne continentul euro
pean. pentru edificarea unei lumi a 
păcii și colaborării.

★
în aceeași zi. președintele Marii 

Adunări Naționale a oferit un dineu 
în onoarea oaspeților belgieni.

Au luat parte Virgil Teodorescu. 
vicepreședinte al M.A.N.. Mihail Flo- 
rescu. ministrul industriei chimice, 
loan Ceterchi. președintele Consiliu
lui legislativ, președinți de comisii 
permanente ale M.A.N., membri ai 
Grupului parlamentar de prietenie 
România—Belgia, deputati.

A participat însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al Belgiei la București.

în timpul dineului. Nicolae Giosan 
și Edmond Leburton au toastat pen
tru extinderea pe multiple Planuri si 
adîncirea colaborării dintre cele două 
țări și popoare.

(Agerpres)

Președintele Consiliului Național 
pentru Știință și Tehnologie, prof. 
Ion Ursu. a primit, luni dimineață, 
pe prof. Ivan Jeludev. director ge
neral adjunct al Agenției internațio
nale pentru energie atomică — Viena, 
care se află în țara noastră la invi
tația C.N.S.T. și Comitetului de Stat 
pentru Energia Nucleară.

Cu acest prilej au fost abordate as
pecte ale cooperării în domeniul nu
clear dintre institutele de specialitate 
din țara noastră și Agenția interna
țională pentru energia atomică.

La primire a participat Emilian 
Rodean, vicepreședinte al Comitetu
lui de Stat pentru Energia Nucleară.

★

Luni a părăsit Capitala sir Ronald 
Mc Intosh. directorul general al Ofi
ciului național de dezvoltare econo- 
mică a Marii Britanii, care a făcut o 
vizită în țara noastră. împreună cu 
soția, la invitația Consiliului Națio
nal al Frontului Unității Socialiste.

în cadrul vizitei, oaspeții au fost 
primiți la Consiliul Național al 
F.U.S. de către tovarășul Mihai Da- 
lea, vicepreședinte, au avut convor
biri la Comitetul de Stat al Planifi
cării. MInisțerul Comerțului Exterior 
și Cooperării Economice Internațio
nale. Banca Română de Comerț Ex
terior și Consiliul Central al U.G.S.R.. 
au vizitat obiective economice si de 
interes cultural din Capitală și din 
municipiul Brașov.

în încheierea vizitei, sir Ronald 
Mc Intosh a fost primit de tovarășul 
Gheorghe Rădulescu. viceprim-mi
nistru al guvernului.

★

La cooperativa agricolă de pro
ducție „Ho Și Min" din comuna Dor 
Mărunt, județul Ialomița, a avut loc 
duminică o adunare festivă consa
crată celei de-a XXXII-a aniversări 
a Zilei naționale a Republicii So
cialiste Vietnam.

Au participat reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Externe, ai 
organelor locale de partid și de stat, 
Uniunii județene a cooperativelor 
agricole de producție, numeroși co
operatori din localitate. Au luat cu- 
vîntul Constantin Toma. Erou al 
Muncii Socialiste, președintele coo
perativei agricole din localitate, și 
ambasadorul Republicii Socialiste 
Vietnam în țara noastră, Tran Thuan.

★

Cu prilejul Zilei naționale a Bra
ziliei — a 155-a aniversare a inde

v rem e a
Ier! tn țara. Vremea a fost tn gene

ral călduroasă. Cerul a fost variabil, cu 
tnnorări mai accentuate în nordul și 
vestul Moldovei, în Transilvania. Ma
ramureș, estul Olteniei, nordul, vestul 
șl centrul Munteniei, precum șl în 
sud-estul Banatului, unde pe alocuri 
au căzut averse de ploaie și s-au sem
nalat descărcări electrice. Vintul a 
suflat slab pînă la potrivit. Tempera
tura aerului la ora 14 era cuprinsă în
tre 17 grade la Rădăuți și 30 de grade 
■la Drobeta-Turnu Severin, Calafat șl 

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

TRICOLORI PE PODIUM DUPĂ MONDIALELE DE CAIAC-CANOE
Charles de Coqueaumont:

pendentei — luni după-amiază a a- 
vut loc. în Capitală, o manifestare 
culturală organizată de Institutul ro
mân pentru relațiile culturale cu 
străinătatea.

Au participat membri ai conduce
rii I.R.R.C.S.. reprezentanți ai Mi
nisterul Afacerilor Externe, oameni 
de artă Si cultură, un numeros pu
blic.

Au luat parte Carlos Norberto de 
Oliviera Pares. însărcinat cu afa
ceri a.i. al Republicii Federative a 
Braziliei la București, membri ai 
ambasadei,

în cadrul manifestării a vorbit zia
ristul Aurel Neagu. care a împăr
tășit impresii de călătorie în Brazi
lia. în încheiere a fost prezentat un 
film documentar brazilian.

★

Luni s-au deschis Ia București 
cursurile celui de-al IV-lea Program 
de perfecționare în domeniul indus
trie! petrochimice destinat cadrelor 
tehnice cu pregătire superioară din 
țări în curs de dezvoltare, or
ganizat de Oficiul centrului comun 
O.N.U.D.I.—România în colaborare 
cu Centrul de perfecționare a lucră
torilor din industria chimică.

în acest an. la Programul de 
perfecționare participă bursieri 
O.N.U.D.I. din Ecuador, Egipt. India, 
Indonezia, Irak, Iran, Malayezia, Pa
kistan. Turcia și Iugoslavia. El cu
prinde o serie de cursuri teoretice ur
mate de o practică în producție în 
diferite unități ale industriei petro
chimice românești, precum si un curs 
intensiv în probleme de conducere 
la Centrul internațional de perfec
ționare a cadrelor de conducere 
— CEPECA — din cadrul Academiei 
„Ștefan Gheorghiu".

Programul de perfecționare, orga
nizat în conformitate cu acordul în
cheiat în acest an între Guvernul 
Republicii Socialiste România și Or
ganizația Națiunilor Unite pentru 
dezvoltare industrială se înscrie în 
politica statului nostru de sprijinire 
și promovare a relațiilor de colabo
rare cu țările în curs de dezvoltare.

★

La București a început luni dimi
neață ședința Biroului Federației In
ternaționale a Rezistenților (F.I.R.), 
la care participă delegați din 19 țări.

Pe agenda reuniunii sînt înscrise 
dezbateri în legătură cu organizarea 
celui de-al VIII-lea congres al F.I.R., 
care va avea loc anul viitor la Minsk 
(U.R.S.S.).

Bănești. In București : Vremea • fost 
călduroasă, cu cerul variabil. Vîntul a 
suflat slab. Temperatura maximă a 
fost de 29 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 7, « 
șl 9 septembrie. în țară : Vremea se 
va răci mai ales în regiunile nordice. 
Cerul va fi variabil cu înnorări mai 
accentuate la începutul intervalului, 
cind izolat va ploua. Vint slab pînă la 
potrivit. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între 8 șl 18 grade, mai co- 
borîte în estul Transilvaniei, iar ma
ximele între 18 și 28 grade. In 
București : După o răcire trecătoare, 
vremea se va încălzi din nou. Cerul va 
fi variabil, favorabil ploii slabe la în
ceputul intervalului.

Lucrările au fost deschise de pre
ședintele Federației Internaționale a 
Rezistenților, Arialdo Banfi (Italia).

în continuare, Nicolae Guină. pre
ședintele Comitetului foștilor luptă
tori antifasciști din Republica Socia
listă România, a adresat un salut 
participanților.

în cadrul primei părți a lucrărilor, 
secretarul general al federației, Alix 
Lhote (Franța), a prezentat raportul 
de activitate al F.I.R. în perioada 
care a trecut de la precedenta șe
dință.

In aceeaș! zi, participants la șe
dința Biroului Federației Internațio
nale a Rezistenților au depus coroane 
de flori la Monumentul eroilor luptei 
pentru libertatea poporului și a pa
triei, pentru socialism, la Monumen
tul eroilor patriei, la Monumentul 
eroilor sovietici, precum și la Cimi
tirul militarilor britanici.

★

La Centrul național de fizică din 
București s-au deschis, luni, lucră
rile Conferinței internaționale de 
Spectroscopie Mdssbauer, importantă 
manifestare științifică organizată sub 
egida Consiliului Național pentru 
Știință si Tehnologie și a Comite
tului de Stat pentru Energia Nu
cleară. Timp de 5 zile, conferința, 
care reunește peste 200 de specia
liști din 30 de țări — U.R.S.S.,
S.U.A.. Japonia, R.D. Germană, R.F. 
Germania. Franța, R.P. Polonă. R.P. 
Ungară și altele — își propune să 
releve stadiul actual al dezvoltării 
spectroscopiei Mossbauer. precum și 
diversificarea continuă a aplicării a- 
cestui efect la rezolvarea unor pro
bleme complexe din domeniile chi
miei. biologiei, metalurgiei, geofizicii 
și arheologiei.

în cadrul ședinței inaugurale au 
luat cuvîntul prof. dr. Dănilă Barb, 
președintele Comitetului internațio
nal de organizare, dr. Emilian Ro- 
deanu. vicepreședinte al Comitetului 
de Stat pentru Energia Nucleară, și 
Vitali Goldanski. membra corespon
dent al Academiei de științe a Uniu
nii Sovietice.

Participants au fost salutați de 
acad. prof. Ion Ursu, președintele 
Consiliului Național pentru Știință și 
Tehnologie, președintele Societății 
Europene de Fizică, care a relevat 
că organizarea în capitala țării 
noastre a acestei reuniuni științifi
ce constituie o recunoaștere a con
tribuției școlii românești. de spec
troscopie M&ssbauer la dezvoltarea 
acestui domeniu.

★

Frumusețea și originalitatea dan
surilor specifice poporului din Sri 
Lanka au putut fi admirate. luni 
seara, de publicul bucureștean pre
zent în sala ansamblului „Rapsodia 
română", cu prilejul spectacolului o- 
ferit de Ansamblul național de dan
suri din Sri Lanka. în cadrul turneu
lui pe care îl întreprind în țara 
noastră, artiștii oaspeți au mai fost 
aplaudați de spectatorii din Cîmpina 
și stațiunile de pe litoral. în Capita
lă. membrii ansamblului din Sri 
Lanka vor mai susține, marți seara, 
un spectacol pe scena teatrului de 
vară din parcul Herăstrău cu care 
își vor încheia turneul în România.

(Agerpres)

Manifestări consacrate celei 
de-a XXXIII-a aniversări a victoriei 

revoluției socialiste in Bulgaria
Conferința

Ambasada Republicii Populare Bul
garia la București a organizat luni o 
conferință de presă consacrată celei 
de-a 33-a aniversări a victoriei re
voluției socialiste în Bulgaria.

Au participat reprezentanți ai zia
relor centrale. Agenției române de 
presă — Agerpres. Radioteleviziunii 
si ai altor publicații, ai Ministeru
lui Afacerilor Externe, corespondenți 
ai presei străine acreditați în tara 
noastră.

Vorbind despre însemnătatea isto
rică a evenimentului aniversat. însăr
cinatul cu afaceri ad-interim al R. P. 
Bulgaria la București. Gheorghi Sto- 
ianov. a evidențiat schimbările fun
damentale petrecute în anii construc
ției socialiste in Bulgaria, care a de
venit astăzi un stat socialist modern, 
cu o economie puternică și diversifi
cată. înregistrînd în continuare un 
ritm susținut de dezvoltare, fant. ce 
a contribuit nemijlocit la creșterea 
continuă a nivelului de trai al po
porului. Succesele deosebite repurtate

Deschiderea „Zilelor filmului bulgar44
Sub auspiciile Consiliului Culturii 

și Educației Socialiste, luni seara a 
avut loc, la cinematograful „Eforie" 
din Capitală, deschiderea „Zilelor fil
mului bulgar", manifestare organizată 
cu prilejul celei de-a 33-a aniversări 
a victoriei revoluției socialiste în 
Bulgaria. în spectacolul de gală a 
fost prezentat filmul „Chirurgii", 
după care, în același cadru. în zilele 
următoare vor mai rula pe ecrane 
producțiile cinematografice „Amen
dament la legea siguranței statului" 
și „Nora". „Zilele filmului bulgar" se 
vor desfășura, de asemenea, la Iași 
și Vaslui.

înaintea spectacolului de gală au 
luat cuvîntul Dumitru Fernoagă. di

Întîlnirea prietenească dintre reprezentanți 
ai tineretului român și ai tineretului iugoslav
Luni au început în Capitală ma

nifestările prilejuite de întîlnirea 
prietenească dintre reprezentanți ai 
tineretului român și ai tineretului 
iugoslav, la care participă o delega
ție a Uniunii Tineretului Socialist 
din Iugoslavia condusă de Ibrahim 
Spahici, membru al Secretariatului 
Președinției U.T.S.I.

Cu acest prilej a avut loc o masă 
rotundă în cadrul căreia s-a realizat 
un larg schimb de experiență, evi- 
dențiindu-se participarea tot mai 
activă a tineretului, a U.T.C. și 
U.T.S.I. la progresul multilateral al 
celor două țări.

în cursul zilei, din partea U.T.C. și 
U.T.S.I. au fost depuse coroane de 
flori ia Monumentul eroilor luptei 
pentru libertatea poporului și a pa
triei, pentru socialism. în aceeași zi, 
lectori ai U.T.S.I, au prezentat la în
treprinderea „Electronica" și la Uni
versitatea din București expuneri 
asupra unor probleme actuale ale 
vieții și activității tineretului iu
goslav.

de presă
de oamenii muncii bulgari în toate 
domeniile de activitate. în întîmpi- 
narea sărbătorii naționale, oglindesc 
elocvent traducerea în viată a hotărâ
rilor Congresului al XI-lea al P. C. 
Bulgar.

Referindu-se la cursul mereu as
cendent al relațiilor prietenești din
tre Bulgaria și România, la acțiunile 
întreprinse de ambele părți pentru 
continua lor întărire si diversificare, 
vorbitorul a relevat că întîlnirile si 
convorbirile periodice dintre tova
rășii Todor Jivkov si Nicolae 
Ceausescu constituie momente de 
cea mai mare importantă pentru dez
voltarea generală a legăturilor fră
țești bulgaro-romfine. ele impulsio
nează conlucrarea pe multiple planuri 
dintre țările noastre, conlucrare ce 
capătă an de an noi dimensiuni și 
un conținut tot mai bogat. în folosul 
ambelor popoare, al cauzei socialis
mului. al edificării unui climat de 
pace. înțelegere si colaborare in Bal
cani si în întreaga lume. (Agerpres) 

rectorul Casei de filme nr. 5. și ac
trița bulgară Ludmila Ceșmegeva. in
terpretă în filmul „Chirurgii".

în asistență se aflau Tamara Do- 
brin. vicepreședinte al Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste. Con
stantin Oancea. adjunct al ministru
lui afacerilor externe. loan Botar, 
secretar al Institutului român pentru 
relațiile culturale cu străinătatea, oa
meni de artă și cultură, un numeros 
public.

Au fost prezenți Gheorghi Stoia- 
nov, însărcinatul cu afaceri ad-in
terim al R.P. Bulgaria la București, 
șefi de misiuni diplomatice acredi
tați în tara noastră, membri ai cor
pului diplomatic. (Agerpres)

Delegația Uniunii Tineretului So
cialist din Iugoslavia s-a întîlnit la 
C.C. al U.T.C. cu tovarășii Ion 
Traian Ștefănescu, prim-secretar al 
C.C. al U.T.C.. ministru pentru pro
blemele tineretului, Nicu Ceaușescu 
și Radu Enache. secretari ai C.C. al 
U.T.C. Desfășurate într-o atmosferă 
de caldă prietenie, discuțiile au pri
lejuit un fructuos schimb de infor
mații și opinii cu privire la preocu
pările actuale ale U.T C. și U.T.S.I., 
ale tineretului din cele două țări.

Seara, după inaugurarea unei ex
poziții de fotografii din viața și acti
vitatea tineretului iugoslav, la Casa 
de cultură a tineretului din sectorul 
7 au avut loc o întîlnire a delegației 
U.T.S.I. cu tineri din Capitală și un 
.spectacol prezentat, în cinstea oaspe
ților, de Ansamblul artistic al U.T.C.

întîlnirea prietenească dintre re
prezentanți ai tineretului român și 
tineretului iugoslav continuă.

5 1 (Agerpres)'

și tehnică între
Tovarășul Ion Pățan. viceprim- 

ministru al guvernului, ministrul co
merțului exterior si cooperării eco
nomice internaționale, si Soriba 
Toure, ministrul comerțului exterior 
al Republicii Guineea, au semnat, 
duminică seara. Protocolul celei 
de-a IV-a sesiuni a Comisiei mixte 
româno-guineeze de cooperare eco
nomică si tehnică, ale cărei lucrări 
s-au desfășurat în aceste zile la 
București.

Protocolul consemnează evoluția 
ascendentă a relațiilor economice 
româno-guineeze. desfășurate în di
recția transpunerii în viată a preve
derilor documentelor încheiate cu 
prilejul întîlnirilor dintre președin
tele Nicolae Ceaușescu și președin
tele Ahmed Sekou Toure. Sînt sta
bilite. totodată. căi și modalități 
practice de extindere si diversificare 
a cooperării economice între țările

Prima sesiune a Comisiei mixte 
româno-nigeriene de cooperare eco
nomică și tehnică si-a încheiat du
minică lucrările prin semnarea unui 
protocol în care sînt menționate 
măsuri concrete de impulsionare a 
conlucrării româno-nigeriene în do
meniul economic. în spiritul înțele
gerilor la nivel înalt convenite cu 
prilejul vizitei efectuate în acest an

Cooperația
Pentru turiștii care vizitează ju

dețul Galați, cooperația de consum 
a amenajat citeva plăcute locuri de 
odihnă și recreare. Una dintre uni
tățile reprezentative este HANUL 
CONCHI, amplasat pe drumul na
țional 25 (Galați — Tecuci), la 
km 47, în decorul pitoresc al unei 
păduri de stejari. Gazdă ospitalieră 
in orice anotimp al anului, hanul 
oferă condiții bune de cazare in 
camere cu confort modern și încăl
zire centrală, precum și în căsuțe 
tin camping. Restaurantul servește 
o gamă bogată de preparate culi
nare, printre care și „specialitățile 
casei" — tochitură țărănească la 
ceaun și frigărui haiducești.

Alte unități ale cooperației de 
consum gălățene, apreciate de vizi
tatori. sînt Si popasul turistic „Pri
vighetoarea" (situat la marginea lo
calității Priponești, pe drumul na
țional 24, Tecuci — Bîrlad. în apro
pierea unor eleștee cu pește), hanul 
„La răscruce" (de lingă localitatea 
Foltești, pe drumul național Galați 
— Bîrlad), popasul turistic „Trei 
Stejari" (pe aceeași rută, lingă Tg.

Interes recl- 
schimburilor

condusă de

noastre în domenii de 
proc. de intensificare a 
comerciale bilaterale.

★
Delegația economică

Soriba Toure, ministrul comerțului 
exterior al Republicii Guineea, care 
a participat la lucrările celei de-a 
IV-a sesiuni a Comisiei mixte 
româno-guineeze de cooperare eco
nomică și tehnică, a părăsit luni 
Capitala.

La plecare, pe aeroportul Otopeni. 
delegația a fost salutată de tovarășul 
Ion Pățan, viceprim-ministru al gu
vernului, ministrul comerțului exte
rior și cooperării economice interna
ționale, de alte persoane oficiale.

Erau prezenți Bakari Diabate, 
însărcinatul cu afaceri a.i. al Repu
blicii Guineea în țara noastră, și 
membri ai ambasadei.

(Agerpres)

tn

româno-nigeriene de cooperare economică și tehnică
de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
Republica Federală Nigeria.

Documentul a fost semnat de Ion 
Pățan, viceprim-ministru al guver
nului. ministrul comerțului exterior 
și cooperării economice internațio
nale. și de dr. A. Adewoye. minis
trul federal al dezvoltării economiei, 

în aceeași zi. delegația economică 
nigeriană a părăsit Capitala. <

c/e consum din județul Galați în sprijinul turismului
Bujor) și popasul turistic „Zăvoiul" 
(amplasat lingă podul de peste Și
ret, pe șoseaua Mărășești — Tecuci 
km 5).

Totodată. în ultimii ani, coopera
ția de consum din județul Galați 
și-a sporit considerabil rețeaua co
mercială și de prestări servicii din 
mediul rural. Dar mai important 
poate decit numărul considerabil de 
magazine este gradul de funcționa
litate al noilor unități organizate pe 
principiul formelor moderne de 
vînzare. Astfel, la Berești și Tg. 
Bujor, cooperația de consum deține 
magazine universale spațioase 
(1 800 mp și 1 400 mp), dotate cu 
mobilier și utilaje moderne, cuprin- 
zînd raioane specializate cu produse 
alimentare, textile, încălțăminte, 
articole de menaj, electrotehnice 
etc., iar in comunele Șendreni, 
Independența. Tudor Vladimirescu, 
Șerbănești (Liești), Ivești, Borcea, 
Cozmești, Tulucești, Frumușița au 
fost date, de asemenea, in folosință 
magazine cu suprafețe de peste 
600 mp, care desfac o gamă largă 
de mărfuri industriale.

Un sezon bun pentru reprezentanții sportului românesc! • Ștafeta 
lor Universiadei preluată de caiaciști și canoiști: alte patru medalii 
cinci de argint și una de bronz! • Vasile Dîba, Ivan Patzaichin 
Varabiev 
lăreților români • Printre

medalii- 
de aur, 
Și Lipat 

campioni mondiali • Succese internaționale ale trăgătorilor și că- 
campionii naționali la lupte greco-romane, aceiași 

glorioși performeri
Spre sfîrșitul Universiadei, la Sofia 

apăruseră afișe anunțînd apropiatele 
întreceri mondiale ale canoiștilor și 
caiaciștilor, pe străzi se vedeau auto
camioane masive transportând am
barcațiunile diferitelor formații, iar 
în paginile ziarelor se puteau citi co
mentarii despre șansele viitorilor con- 
curenți la titluri și medalii.; dintre 
reprezentanții României, campionii 
olimpici și mondiali, Vasile Dîba — 
la caiac, și Ivan Patzaichin — la canoe, 
erau adesea citați printre favoriții 
respectivelor probe. Vasile Dîba și 
Ivan Patzaichin, în fruntea membri
lor flotilei noastre de renume, sosi
seră la Sofia chiar în ziua în care 
lotul studențesc al României, au
reolat de atîtea victorii la turneele 
Universiadei, pleca spre patrie. Se 
poate spune că în acea zi s-a predat 
și s-a preluat ștafeta medaliilor de 
aur. Alexandru, Draica, Păun, spa
dasinii și poloiștii, proaspeți printre 
campionii mondiali universitari, au 
conectat atunci releul sufletesc al 
marilor ambiții sportive, de repre
zentare cu cinste 
la voința de fier

. iaciștilor. Astăzi „__ ________
de răsunet: celor II medalii de aur, 
10 de argint și 14 de bronz pe cimpul 
de întrecere al Universiadei li s-au 
prins in șirag medaliile elevilor lui 
Navasart și Radu Huțan — patru de 
aur, cinci de argint și una de bronz! 
Vasile Dîba fusese și altădată cam
pion mondial sau olimpic la una 

a culorilor noastre, 
a canoiștilor și ca- 

știm și rezultatul

Hanul Conachi

dintre probele „scurte" de caiac; la 
Pancearevo s-a întrecut pe sine și 
pe redutabilii adversari, cucerind 
medaliile de aur atît la 500 m. cît șl 
la 1 000 m — el este de-acum dublul 
campion mondial âl caiacului! în 
vara anului trecut, chiar în ziua in 
care se întorsese de la Olimpiadă, 
Vasile Dîba plecase mai departe din 
București spre lacul Vidraru, spre a 
fi de față împreună cu antrenorul 
emerit Radu Huțan la campionatele 
naționale ale juniorilor. Proaspătul 
pe atunci laureat al Jocurilor de la 
Montreal — în mijlocul celor foarte 
tineri, iată un exemplu de respon
sabilitate față de evoluția generală 
a caiacului românesc, o pildă de 
comportament din viața de muncă 
fără preget a aceluia care astăzi re
prezintă cu atîta cinste capacitatea de 
înaltă performanță a sportului româ
nesc. Un deceniu întreg în slujba 
culorilor sportului nostru, un deceniu 
presărat cu rezultate de prim răsu
net la regatele olimpice, mondiale și 
europene — aceasta este performanța 
globală, care va fi foarte dificil de 
egalat, a vestitului nostru canoist 
Ivan Patzaichin! înalta clasă tehnică 
și munca ambițioasă au atîrnat mai 
greu în balanță decit traumele an
trenamentelor și competițiilor vechi 
de un deceniu. Să-1 felicităm pe 
Vasile Dîba, să-i strîngem mina lui 
Patzaichin pentru atitudinea sa 
bărbătească prin care a recucerit su
premația ; de asemenea, să-l îmbră-

dorim 
me-

țișăm cu căldură pe noul sosit la 
titlul de campion mondial în canoe 
— Lipat Varabiev. Numai cinci sutimi 
de secundă au despărțit-o pe Maria 
Cozma de medalia de aur în proba 
de caiac — 500 m! Să-i 
Măriei, ca și celorlalți cu 
daliile vicecampionilor mondiali pe 
piepturi — Agafia Orlov, Nastasia 
Nichitov, Cuprian Macarencu, Nicolae 
Ticu. Ion Dragulschi, Benjamin 
Borbandi, Mihai Zafiu, Vasile Si- 
miocenco și Pavel Cozlov — noi 
succese și revanșe sportive pe calea 
spre culmi. Să-i felicităm pe antre
norii emeriti Radu Huțan și Nicolae 
Navasart, pe ceilalți tehnicieni pen
tru contribuția lor decisivă ia renu- 
mele școlii românești de caiac-canoe, 
cluburile bucureștene Dinamo și 
Steaua, asociațiile din Deltă care dau 
la iveală atîția tineri talentați, și să 
le cerem tuturora aceeași activitate 
competentă pentru gloria internațio
nală a sportului nostru.

Notînd unele realizări ale trăgă
torilor români la recentele campio
nate europene — cu deosebire per
formanta lui Ion Corneliu în cadrul 
probei de pistol viteză — să reținem 
și necesitatea ca federația de specia
litate, cluburile fruntașe, ceilalți fac
tori cu responsabilități în acest sport 
să sporească nivelul pregătirilor pen
tru redobîndirea unor rezultate in
ternaționale stabile la toate armele. 
De asemenea, se cuvine remarcată 
performanta de ansamblu a călăre
ților români la întrecerile Balcania
dei. ca si excelentul cadru de des
fășurare a acestei competiții, pus la 
punct de vrednicii organizatori și 
gospodari din Sibiu.

Fără răgaz pare a fi activitatea 
competiționalâ a luptătorilor noștri 
de la stilul greco-roman. Laureați ai 
campionatelor europene și ai Uni
versiadei, la o săptămînă după în
cheierea turneului mondial universi
tar, s-au reunit în sala de sport a 
Piteștiului pentru a-și disputa titlu
rile naționale I Pe lista noilor cam
pioni al țării îi redescoperim pe 
Draica și Păun, pe Nicu Gingă, Ște
fan Rusu și Victor Dolipschi. alături 
de renumitul Gheorghe Berceanu și 
de veșnic tînărul Nicolae Martinescu. 
Cu siguranță trebuie să ai drept 
punct de plecare o formidabilă pre
gătire fizică șl psihică spre a-ți fi 
posibil Să lupți la nivel înalt atîtea 
turnee dificile la rind 1 Totuși, să nu 
exagerăm : după cum ne declara 
destul de recent antrenorul emerit 
Ion Corneanu — se face simțită ne
cesitatea programării raționale a 
luptătorilor fruntași, astfel ca uzura 
să nu-și facă loc. iar talentații noștri 
sportivi să fie capabili de perfor
mantă la momentele de virf. Com
petenta tehnică în această privință 
a judicioasei programări O dețin de 
altfel federația respectivă și repu
tații ei tehnicieni.

Valeriu M1RONESCU

„Felicit pe sportivii români, care 
au demonstrat o pregătire excepțională66

La sfîrșitul campionatelor mondiale 
de caiac-canoe de la Pancearevo. 
Charles de Coqueaumont (Franța), 
președintele forului internațional, a 
declarat, printre altele: „România, 
prezentă statornică în fruntea acestui 
snort, si-a confirmat forța de ansam
blu. Nu văd în viitorul apropiat un 
alt sportiv din lume care ar putea 
să-1 întreacă pe excepționalul caiacist 
Vasile Diba. Am fost plăcut impre
sionat de revenirea lui Ivan Patzai
chin. Felicit pe sportivii români, care 
au demonstrat la Pancearevo o pre
gătire excepțională". La rîndul său. 
Pablo Stock (Mexic), membru în co
mitetul executiv al federației inter
naționale, a declarat: „Sportivii din 
România au contribuit din plin la 
succesul competiției recent încheiate 
în Bulgaria. Ei au oferit întreceri pa
sionante, de inaltă valoare tehnică, cu
cerind in total 10 medalii, dintre care 
4 de aur. Fără îndoială, o performan
ță excepțională, care scoate din nou 
în evidentă valoarea scolii românești 
de caiac-canoe".

★
In comentariile ne marginea cam

pionatelor mondiale de caiac-canoe. 
încheiate duminică pe lacul Pancea
revo. agențiile internaționale de

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• Competiția internațională mas

culină de volei „Trofeul Tomis" a 
continuat luni în sala sporturilor din 
Constanța. Iată rezultatele înregis
trate : România — Cuba (tineret) 
3—0 ; Ungaria — R.D. Germană 3—2 ; 
Polonia — U.R.S.S. 3—0. Astăzi, de 
la ora 16,00, au loc ultimele partide: 
România — Polonia și Ungaria — 
România (tineret).

• După cum s-a mai anunțat. în tu
rul trei al probei de simplu femei 
din cadrul turneului international de 
tenis de la Forest Hills, jucătoarea 
româncă Virginia Ruzici a învin
s-o cu 6—2, 6—1 pe Patricia Bostrom 
(S.U.A.). în urma acestei victorii. 
Virginia Ruzici s-a calificat in opti
mile de finală, unde o va întilni pe 
tînăra tenismană americană Tracy 
Austin, care a eliminat-o cu 6—1, 
6—4 pe Sue Barker (Anglia). Alte re
zultate din turul III : Kathy Kuyken
dall (S.U.A.)—Florența Mihai (Româ
nia) 6—3. 6—1; Betty Stove (Olan
da) — Laura Dupont (S.U.A.) 7—5, 
6—4 ; Chris Evert (S.U.A.) — Hele
na Anliot (Suedia) 6—2. 6—2; Billie 
Jean King (S.U.A.) — Sheila Mc
Inerney (S.U.A.) 6—1. 2—6. 6—1.

In proba de simplu bărbați, printre 
cei care au obținut calificarea în op
timile de finală se numără și princi
palii favoriți ai turneului : suedezul 
Bjorn Borg și americanul Jimmy 
Connors. Primul l-a întrecut cu 6—1. 
6—3 pe neozeelandezul Onny Parun, 
iar cel de-al doilea a dispus cu 6—1. 
6—4 de compatriotul său Dan Guerry.

• Tradiționalul concurs internațional 
de maraton organizat de ziarul „Try- 
buna Ludu" a fost cîștigat la actuala 

presă continuă să elogieze frumoasa 
comportare a sportivilor români.

Astfel, sub titlul „Patru medalii 
de aur pentru sportivii români", 
agenția Ă.D.N. (Berlin) subliniază 
remarcabila evoluție a concurenți- 
lor români în general, precum și ex
cepționala performanță realizată de 
campionul olimpic Vasile Diba, cîști- 
gător a două titluri mondiale.

Comentariul agenției „Reuter" (Lon
dra) scoate în evidență marile succese 
obținute pe lacul Pancearevo de caia- 
cistii si canoistii din România. 
U.R.S.S., Ungaria si R.D. Germană, 
țări ai căror reprezentanți au cucerit 
cele mai multe medalii.

★

Cele 18 medalii de aur care au fost 
decernate la această ediție a campio
natelor mondiale au fost obținute 
după cum urmează : România si 
U.R.S.S. cîte 4. Ungaria si R.D. Ger
mană — cîte 3. Polonia — 2. Bulga
ria si Italia — cite 1. Sportivii din 
România si U.R.S.S. au cîstigat cele 
mai multe medalii de aur si de ar
gint. cîte 4 de aur si 5 de argint. 
Anul viitor, campionatele mondiale 
de caiac-canoie vor avea loc în luna 
august. în Iugoslavia.

(Agerpres)

ediție de atletul polonez Ryszard 
Marczak, cronometrat pe clasica dis
tanță de 42.195 km cu timpul de 
2hl9’57”5/10.

• Intre 21 și 24 septembrie se vor 
desfășura la Barcelona campionatele 
mondiale de judo. Și-au anunțat par
ticiparea peste 200 de sportivi din 49 
de țări, printre care România, 
U.R.S.S. R.D. Germană, Franța, Ja
ponia, Bulgaria. Olanda. R.P. Mon
golă, Iugoslavia, Argentina. Cuba. 
S.U.A., Mexic, Iran, Australia. Nige
ria, Maroc și Republica Arabă Egipt

• Campionatele mondiale de ciclism 
s-au încheiat cu proba de fond re
zervată profesioniștilor, desfășurată 
pe circuit la San Cristobal (Vene
zuela) în condiții atmosferice nepriel
nice (ploaie persistentă și vînt pu
ternic). Titlul de campion al lumii a 
fost cucerit de rutierul italian Fran
cesco Moser, care l-a întrecut la 
sprint pe vest-germanul Dietrich 
Thurau — ambii cicliști fiind cro
nometrați pe distanța de 225 km cu 
timpul de 6h36’24”. Belgianul Freddy 
Maertens, cotat printre marii favo- 
riți ai cursei, a abandonat în ultimul 
tur, în timp ce compatriotul șău 
Eddy Merckx a ocupat locul 33 la 
2’32” de învingător.

• Astăzi și joi, de la ora 17,00, în 
grădina „Timpuri Noi" din Capitală 
vor avea loc ultimele două reuniuni 
ale campionatului de box al munici
piului București. învingătorii se vor 
califica pentru faza zonală de la 
Bacău din cadrul campionatului na
țional.
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ÎN FAVOAREA INSTAURĂRII 
UNEI NOI ORDINI ECONOMICE 

INTERNAȚIONALE 
Intervenții 

ale delegației române 
la Congresul mondial 

al Asociației internaționale 
a economiștilor

TOKIO 5 (Agerpres). — La Tokio 
s-au încheiat lucrările celui de-al 
cincilea Congres mondial al Asocia
ției Internationale a economiștilor, la 
care au participat peste 1 400 de cer
cetători si cadre universitare din 80 
de țări.

Lucrările congresului — care au 
durat 6 zile — au fost axate pe tema 
„Creșterea economică și resursele". 
O deosebită atenție a fost acordată 
problemelor edificării unei noi or
dini economice internaționale.

Delegația română a prezentat co
municări si intervenții în care a în
fățișat experiența tării noastre în 
realizarea unei creșteri economice e- 
chilibrate și în ritm înalt, poziția 
României în problemele instaurării 
unei noi ordini economice interna
ționale. reliefînd contribuția pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu la dez
voltarea gindirii economice contem
porane.

Viitorul congres va avea loc în 
1980 la Ciudad de Mexico cu tema 
„Resursele umane și creșterea eco
nomică".

★

GENEVA. — Viitoarea sesiune 
U.N.C.T.A.D. (Conferința Națiuni
lor Unite pentru Comerț si Dezvolta
re) care va dezbate probleme privind 
crearea unei noi ordini economice 
internaționale, va avea loc la Manila, 
în perioada 7 mai — 1 iunie 1978 — 
s-a anunțat într-un comunicat dat 
publicității simbătă Ia Geneva. O re
zoluție în acest sens a fost adoptată 
de Consiliul U.N.C.T.A.D.. la sfîrsitul 
primei părți a lucrărilor.

PAKISTAN

Noi măsuri
adoptate de autoritățile 

militare in sectoarele 
politic și economic

ISLAMABAD 5 (Agerpres). — Ad
ministratorul șef al legii marțiale din 
Pakistan, generalul Mohammad Ziaul 
Haq, a anunțat, duminică, noi mă
suri restrictive în sectoarele politic 
și economic din această tară. Astfel, 
un decret adoptat in baza legii mar
țiale, cere tuturor parlamentarilor 
să-și declare in răstimp de 15 zile 
veniturile pe câte le-ati obținut din 
1970 și pînă in prezent. De'creiul pre
cizează că toți membrii parlamentu
lui și ai adunărilor provinciale care 
au dobindit, în această perioadă, 
averi ilicite nu vor avea dreptul să-și 
depună candidatura in alegerile ge
nerale programate pentru luna oc
tombrie. Refuzul de a îndeplini pre
vederile acestui deqret va fi pedepsit 
cu închisoare sau amendă.

Un alt decret precizează că la ju
mătatea lunii septembrie va fi auto
rizată inceperea campaniei .electorale, 
dar demonstrațiile de stradă vor ră- 
mîne interzise. De asemenea, întru
nirile politice vor fi permise numai 
cu condiția notificării lor, cu 24 ore 
înainte de organizare, în fata auto
rităților militare.

TRIPOLI Convorbiri româno-libiene AFRICA AUSTRALĂ
TRIPOLI 5 (Agerpres). — Tovară

șul Ion Stănescu. secretar al C.C. al 
P.C.R.. viceorim-ministru al gu
vernului. care a participat în frun
tea unei delegații la festivitățile ce 
au avut loc la Tripoli cu prilejul 
aniversării Zilei naționale a Jamahi- 
riei Arabe Libiene Populare Socia
liste. a fost primit de Abdel Salam 
Jalloud. membru al Secretariatului 
general al Congresului general 
popular al acestei țări. La întreve
dere a participat Ezzidine Mabrouk. 
secretar pentru problemele petrolului 
și președinte al părții libiene în Co
misia mixtă de cooperare româno- 
libiană.

Cu acest prilej, au fost transmise 
salutul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. președintele Republicii 
Socialiste România, adresat colonelu
lui Moammer El Geddafi. conducă-

torul Marii Revoluții de la 1 septem
brie si al Jamahiriei Arabe Libiene 
Populare Socialiste, cu prilejul Zile: 
naționale si urări de prosperitate si 
fericire adresate poporului prieten 
libian.

La rîndul său. Abdel Salam Jalloud 
a transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. din partea colonelului 
Moammer El Geddafi. sincere mul
țumiri pentru salutul si urările 
primite cu prilejul Zilei naționale a 
tării sale si a adresat urări de fe
ricire si bunăstare poporului român 
prieten.

A avut loc un schimb de păreri în 
probleme bilaterale, evidentiindu-se 
evoluția ascendentă a relațiilor ro
mâno-libiene. dorința ambelor părți 
privind intensificarea și diversifi
carea relațiilor de cooperare dintre 
cele două țări.

MANIFESTĂRI CONSACRATE SĂRBĂTORII 
NAȚIONALE Șl CENTENARULUI INDEPENDENȚEI 

DE STAT A ROMÂNIEI
în diferite țări ale lumii au con

tinuat manifestările dedicate zilei 
de 23 August și centenarului Inde
pendenței de stat a României.

Prestigioasa publicație poloneză 
„Poezja" a .consacrat liricii româ
nești numărul său din luna august, 
realizat în colaborare ou revista 
..Steaua". Sînt publicate numeroase 
poezii, precum și studii dedicate 
liricii românești.

în orașul olandez Zutphen, înfrățit 
cu municipiul Satu Mare, s-a deschis 
o expoziție de grafică și tapiserie 
românească. La vernisaj a participat 
o delegație din Satu Mare.

în orașul finlandez Revaiemi s-a 
deschis o expoziție dedicată cente
narului Independenței de stat a 
României. Cu acest prilej, ambasa
dorul României in Finlanda, Con
stantin Vlad, a vorbit despre semni
ficația dobîndirii independenței de 
stat în istoria României, iar Terttu 
Karkainen, vicepreședintă a Consi
liului municipal, s-a referit la unele 
aspecte privind dezvoltarea relații
lor dintre Finlanda și România.

Sub auspiciile Asociației de prie
tenie și relații culturale peruano- 
romăne, la Muzeul de artă populară 
peruană s-a deschis o expoziție de 
artă populară românească.

Prof. dr. Julio Castro Franco, pre
ședintele Asociației de prietenie și 
relații culturale peruano-române, a 
vorbit despre valorile artei populare 
românești, iar Augustin Berindean,

Președintele Ciprului 
se pronunță pentru 

reinstaurarea prieteniei 
și încrederii intre 

comunitățile greacă și turcă
NICOSIA 5 (A’gerpres). — 'Noul 

președinte al Ciprului. Spyros Ky- 
prianou. s-a pronunțat pentru rein
staurarea prieteniei și încrederii in
tre comunitățile greacă și turcă din 
Cipru. într-un interviu acordat zia
rului „To Vima", care apare la Atena, 
președintele Ciprului a subliniat fap
tul că cele două comunități au trăit 
timp de secole în înțelegere și. in 
pofida evenimentelor din ultimul 
timp, prietenia și bunăvoința care le 
animă nu au fost complet nimicite. 
Aceasta dă posibilitatea adoptării de 
măsuri pentru restabilirea completă 
a încrederii dintre grecii și turcii din 
Cipru. El a subliniat că în cazul re
zolvării situației din Cipru în spiritul 
păstrării unui stat unitar, guvernul 
cipriot va face tot ce-i stă în putintă 
pentru restabilirea relațiilor armo
nioase dintre cele două comunități.

Capitala țării noastre a găzduit, zilele trecute, lucrările Conferinței 
internaționale „Viitorul Europei — stadiul cercetărilor", organizată sub 
egida Federației mondiale de studiere a viitorului și Academiei de științe 
sociale și politice a Republicii Socialiste România. Reunind oameni de 
știință din 20 de țări din Europa și de pe alte continente, conferința se 
înscrie în spiritul preocupărilor tot mai largi pentru destinele continen
tului nostru, pentru asigurarea unui climat de destindere, de rodnică 
conlucrare între state. în conformitate cu dezideratele înscrise în Actul 
final de la Helsinki. Prezent in țara noastră cu acest prilej prof. Mahdi 
Elmandjra. președintele federației, a răspuns cu amabilitate solicitării 
de a acorda un interviu ziarului „Scinteia".

— V-am ruga să vă referiți la con
cluziile principale desprinse in ca
drul dezbaterilor conferinței de la 
București.

— Aș dori să subliniez că reuniu
nea a prilejuit un sincer și rodnic 
schimb de vederi în probleme ma
jore ale dezvoltării colaborării euro
pene pe plan politic, economic, știin
țific și cultural. în centrul dezbate
rilor s-au aflat aspecte fundamentale 
ale asigurării securității europene, ca 
unul din imperativele epocii con
temporane. Au fost examinate sar
cinile decurgind din Actul final al 
Conferinței general-europene de la 
Helsinki, măsurile concrete ce se im
pun pe linia edificării securității șl 
dezvoltării largi a cooperării econo
mice si tehnico-știintifice. în perspec
tiva apropiatei reuniuni de la Belgrad.

Un amplu schimb de păreri a sus
citat problema dezarmării in Europa 
și pe plan mondial. Reuniunea a 
pus în lumină una din anomaliile 
flagrante ale epocii noastre, și anu
me. accelerarea cursei înarmărilor, 
in condițiile agravării decalajelor 
economice. Ce poate fi mai aberant 
decît faptul că în lume, se irosește, 
în fiecare an. pen.ru fabricarea și 
perfecționarea armamentului. în sco
puri distructive, suma astronomică 
de 350 miliarde dolari, în timp ce 
un miliard de locuitori ai planetei 
suferă de foamete, iar peste două 
treimi din omenire poartă stigmatele 
subdezvoltării. De aceea, orice mă
sură pe linia opririi cursei înarmă
rilor va contribui la eliberarea unor 
fonduri necesare dezvoltării, promo
vării progresului. în interesul tutu
ror popoarelor și al păcii interna
ționale.

Toate aceste probleme de bază ale 
viitorului nu se pot soluționa — așa 
cum au arătat numeroși vorbitori — 
printr-o lovitură de baghetă magică, 
ci necesită eforturi susținute din 
partea tuturor statelor în direcția 
schimbării radicale a vechii ordini 
economice și politice mondiale, oare 
nu mai răspunde „sfidărilor" epocii 
contemporane.

— In acest sens, cum vedeți ra
portul dintre viitorul Europei, al în

tregii lumi și vasta problematică- a 
decalajelor economice ?

— într-adevăr, și la actuala reu
niune de la București numeroși par

însărcinat cu afaceri a.i. al Româ
niei la Lima, a subliniat însemnă
tatea istorică a zilei de 23 August 
în viața poporului român.

Radiodifuziunea japoneză a trans
mis filmul „Patria lui George 
Enescu", realizat de o echipă de 
reporteri niponi care au vizitat 
România in luna iunie.

Sprijin pentru 
mișcările de eliberare

MAPUTO. — în cadrul convorbiri
lor dintre președintele Republicii 
Populare Mozambic, Samora Machel, 
și președintele guvernului federal 
nigerian, Obasanjo Olusegun, a fost 
reafirmată hotărîrea celor două țări 
de a acorda întregul lor sprijin miș
cărilor de eliberare din sudul Afri
cii. Cu prilejul etapei anterioare a 
turneului, la Dar Es Salaam a fost 
publicat un comunicat similar.

Șeful statului nigerian a sosit la 
Lusaka, cea de-a treia etapă a tur
neului său prin mai multe capitale 
africane.

LUSAKA. — Olof Palme, șeful de
legației Internaționalei socialiste, so
sită în vizită oficială în Zambia, â 
condamnat, într-o declarație, politica 
de apartheid practicată de regimurile 
minoritare din sudul Africii și a a- 
râtat că organizația pe care o repre
zintă sprijină pe deplin mișcările de 
eliberare africane.

SALISBURY. — Un purtător de cu- 
vînt al guvernului minori tar rhode- 
sian a confirmat relatările săptămî- 
nalului britanic „Observer" privind 
arestarea de către autoritățile rasiste 
de la Salisbury a celor patru mem
bri ai Comisiei catolice „Justiție și 
pace", care au alcătuit un raport pri
vind torturile la care sînt supuși ci
vilii negri de către serviciile secrete 
ale regimului lui Ian Smith.

Tîrgul de toamnă de la Leipzig

Tovarășul Erich Honecker 
a vizitat standul României

BERLIN (Agerpres). — Tovarășul 
Erich Honecker, secretar general a! 
C.C. al P.S.U.G., președintele Consi
liului de Stat al R.D. Germane, în
soțit de conducători de partid și de 
stat, a vizitat duminică standul 
României la Tîrgul de toamnă de la 
Leipzig. Oaspeții au fost întimpinati 
și salutați de însărcinatul cu afaceri 
a.i. al României la Berlin, Constantin 
Georgescu.

Tovarășul Erich Honecker și cei
lalți tovarăși din conducerea de par
tid și de stat a R.D. Germane au dat

o înaltă apreciere exponatelor și mo
dului de prezentare a acestora, inte- 
resîndu-se îndeaproape de caracteris
ticile tehnice ale produselor româ
nești aflate în stand.

Tovarășul Erich Honecker a evi
dențiat relațiile de colaborare fruc
tuoasă dintre partidele, popoarele și 
țările noastre, relații care se dez
voltă pe baza înțelegerilor conveni
te cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu 
prilejul vizitei în R.D. Germană, în 
luna iunie anul acesta.

ORIENTUL MIJLOCIU
• Sesiunea Consiliului Ligii Arabe • Yasser Arafat la Cairo

CAIRO 5 (Agerpres). — Consiliul 
Ligii Arabe a hotărit să convoace o 
nouă sesiune la 12 noiembrie, la Tu
nis. la nivelul miniștrilor de externe 
pentru a examina pregătirile in ve
derea celei de-a 8-a conferințe arabe 
la nivel înalt, inclusiv stabilirea da
tei si locului acesteia.

De asemenea. Comitetul Politic a! 
Ligii a adoptat o’ rezoluție în care 
îsi exprimă îngrijorarea în legătură 
cu continuarea conflictului in estul 
Africii si cere secretarului general 
al Ligii Arabe să ia urgent contactul

cu secretarul general al Organizației 
Unității Africane pentru a examina 
modalitățile de a contribui la solu
ționarea acestei dispute.

în cadrul actualei reuniuni de la 
Cairo. Republica Djibuti a fost ad
misă ca membru cu drepturi depline 
al Ligii Arabe, devenind cel de-al 
22-lea stat membru al organizației.

Președintele Comitetului executiv 
al Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei, Yasser Arafat, a sosit dumi
nică seara la Cairo.

agențiile
Cea de-a opta Conferință 

a Partidului Comunist din 
Venezuela, la care particiPă pes* 
te 400 delegați, si-a început lucră
rile la Caracas. în sedi.nta de deschi
dere a luat cuvintul Gustavo Macha
do. președintele Partidului Comunist 
din Venezuela, care s-a pronunțat 
pentru întărirea unității forțelor pro
gresiste de stingă din tară. A fost a- 
probată, de asemenea. candidatura 
lui Hector Mujica în alegerile prezi
dențiale din decembrie 1978.

lntîlnire J. Kâdăr — 0. 
Dorticos. Jănos Kâdâr> prim- 
secretar al C.C. al P.M.S.U.. l-a 
primit luni pe Osvaldo Dorticos 
Torrado. membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.C. din Cuba, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
care se află în vizită în R.P. Ungară.

Convorbiri bulgaro-turce. 
Președintele Consiliului de Miniștri 
al R.P. Bulgaria. Stanko Todorov, l-a 
primit luni la Sofia Pe Agah Oktay 
Guner. ministrul comerțului al Tur
ciei, președintele părții turce în Co
mitetul bulgaro-turc pentru colabora
re economică, industrială și tehnico- 
Stiințil'ică. în cadrril convorbirii au 
fost examinate probleme ale extin
derii continue a colaborării econo
mice dintre Bulgaria și Turcia, pre
cum și posibilitățile de sporire a 
schimburilor comerciale.

întrevedere Gromîko — 
Waldheim. Aflat în vizită oficia
lă in U.R.S.S.. secretarul general al 
Organizației Națiunilor Unite. Kurt 
Waldheim, a avut luni o intrevede- 

k re cu Andrei Gromîko, ministrul a- 
facerilor externe ăl Uniunii Sovie
tice. în timpul convorbirii care a a- 
vut loc cu acest prilej, relatează a- 
gentia T.A.S.S., s-a procedat la un 
schimb de păreri referitoare la ac
tivitatea O.N.U., precum și asupra 
unor probleme internaționale ac
tuale.

tării o reprezintă prioritatea efortu
lui national. Iar experiența țărilor 
socialiste in acest domeniu, care au 
obținut rezultate remarcabile ne 
plan economic, social-cultural, pre
zintă un deosebit interes pentru țările 
în curs de dezvoltare.

în același timp, rezolvarea proble
melor dezvoltării presupune promo
varea unei largi colaborări interna
ționale. Este necesară o redistribuire 
a resurselor la nivel mondial, care 
să asigure fiecărui popor dreptul la 
progres, la bunăstare, la cuceririle 
civilizației. Un asemenea deziderat

DE PRETUTINDENI

de presă
Printr-o decizie a Băncii 

naționale, in Angola vor fi retrase 
din circulație îneepînd cu 10 noiem
brie ultimele monede datind din pe
rioada colonială, informează agenția 
angoleză de presă. Hotărirea mar
chează sfîrsitul procesului de reali
zare a independentei monetare, ini
țiat la începutul acestui an. în cadrul 
căruia escudo-ul perioadei coloniale 
a fost înlocuit cu noua, monedă na
țională angoleză — kwanza.

Conferința anuală a T.U.C. 
(Congresul Sindicatelor Britanice) la 
care participă 1 080 de delegați, re- 
prezentînd 115 uniuni sindicale cu un 
număr de 11.5 milioane membri, s-a 
deschis luni la Blackpool. în centrul 
dezbaterilor se situează atitudinea 
pe care T.U.C. o va adopta față de 
politica guvernului laburist în pro
blemele salariilor.

Congresul internațional 
al lingviștilor de la Viena și’a 
încheiat lucrările. Din România au 
fost prezenti academicienii Iorgu 
Iordan. Alexandru Rosetti, Alexan
dru Graur și alti lingviști. Prof. univ. 
dr. Emanuel Vasiliu de la Universi
tatea București a tost ales membru 
al Comitetului internațional perma
nent al lingviștilor.

Constituirea unei noi for
mațiuni politice a fost anunța
tă la Atena. Denumită Noul partid 
liberal, al cărui lider este Constantin 
Mitsotakis. noua formațiune îsi pro
pune. pentru moment, să urmeze un 
program care poate fi situat între 
linia politică promovată de guvernul 
Karamănlis si cea a principalei orga
nizații de opoziție. Uniunea Centru
lui Democratic, condusă de Gheor- 
ghios Mavros.

La Bagdad s a că 
toți membrii Conducerii Regionale a 
Partidului Socialist Arab (Baas) au 
devenit membri ai Consiliului Co
mandamentului Revoluției din Irak 
— cea mai inaltă instanță legisla-

la îndemină exemplu îl reprezintă 
insăși reuniunea aqiuală din capitala 
României. Participantii au stabilit 
prin consens ca concluziile si propu
nerile dezbaterilor să fie sintetizate 
de Academia de științe sociale si po
litice din România și înaintate sub 
forma unui document oficial Confe
rinței general-europene de la Bel
grad. Am dori în acest fel ca „mo
mentul București" să marcheze în 
activitatea Federației mondiale de 
studiere a viitorului o nouă etapă in 
direcția sensibilizării tot mai pu
ternice a factorilor politici responsa
bili din țările Europei și de oe alte

înalta menire a oamenilor de stiintă
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in edificarea unui viitor de securitate 
și cooperare in Europa și in întreaga lume

ticipant) au pus în evidență legătura 
nemijlocită dintre problemele viito
rului Europei, al întregii lumi și 
cele ale subdezvoltării. Nu cred că 
există, așa cum s-ar părea la prima 
vedere, o contradicție intre aceste 
două obiective, pentru că trăim in
tr-o epocă a interdependentelor tot 
mai accentuate, cînd problemele îm
bracă un caracter tot mai global. 
Fenomenele subdezvoltării, dezechi
librele economiei mondiale, prin 
gravele lor implicații economice și 
politice, periclitează dezvoltarea în 
general. însăși pacea întregii lumi. 
S-a spus nu o dată, și pe bună drep
tate, că toate popoarele se află pe 
aceeași corabie, pentru a se sublinia 
metaforic comunitatea lor de destin. 
Fiind dintr-o tară în curs de 
dezvoltare, am fost impresionat să 
constat, și la reuniunea de la Bucu
rești. cît de mult europenii care pri
vesc și studiază viitorul sînt con- 
știenti de unitatea lumii, de indivi
zibilitatea calității umane. Iată de ce 
bătălia pentru dezvoltare se extinde 
treptat la scară planetară.

După părerea mea. cheia de boltă 
a unei strategii eficiente a dezvol

Convorbire cu
Mahdi ELMANDJRA, 

președintele Federației mondiale 
de studiere a viitorului

vital nu se poate înfăptui decît prin 
instaurarea unor relații noi între sta
te. bazate pe principiile echității și 
avantajului reciproc. în spiritul 
calitativ nou al unei asemenea 
colaborări internaționale, este firesc 
ca orice progres înregistrat pe calea 
destinderii europene să contribuie, 
totodată, la îmbunătățirea climatului 
dintre Nord și Sud. adică dintre țările 
bogate si țările sărace, la crearea de 
premise favorabile pentru rezolvarea 
problemelor din aria dezvoltării.

— Se spune tot mai frecvent că 
viitorologia se transformă treptat din
tr-o știință a contemplației si 
prospecției, intr-o știință tot mai 
activă, pusă in slujba deciziei poli
tice. Cu ce argumente ați putea de
monstra această tendință ?

— Cred că cel mai ilustrativ si mai

continente în legătură cu rezultatele 
cercetărilor noastre. în acest spirit, 
am susținut ideea ca la orice confe
rință regională sau cu o largă parti
cipare internațională unde sînt tra
tate problemele Europei să încercăm, 
prin toate mijloacele de care dispu
nem, să aducem în dezbatere stu
diile prospective, să supunem în mod 
expres atenției conducătorilor politici 
concluziile muncii noastre. Se deschi
de astfel posibilitatea demarării unui 
amplu program international de cer
cetări asupra viitorului, la care să 
contribuie toti cei interesați —"insti
tuții la nivel national, regional, inter
national. guvernamentale sau negu
vernamentale s.a.m.d.

•— Cum priviți viitorul... științei 
viitorului in legătură cu prospectarea 
problemelor continentului nostru ?

— Cred că viitorul Europei trebuie 
abordat din două unghiuri de vedere. 
Adică, pe de o parte, este nevoie de 
o viziune politică asupra destinelor 
continentului, ceea ce înseamnă de
finirea ne termen lung a aspirațiilor 
si voinței popoarelor europene in co
relație cu preocupările si opțiunile

transmit:
tivă și executivă din tară — în baza 
unei hotărîri a consiliului dată pu
blicității la Bagdad, duminică seara, 
transmite agenția irakiană de știri 
I.N.A. în baza acestei decizii, numă
rul membrilor consiliului a sporit de 
la 5 la 22.

Un document al comitetului 
executiv national al Partidului Labu
rist din Marea Britanie cuprinde o 
serie de propuneri de modificare a

actualului sistem parlamentar, prin
tre care se detașează cea privind 
desființarea Camerei Lorzilor.

Cancelarul R.F.G., Helmut
Schmidt, si-a manifestat dezapro
barea fată de evadarea fostu
lui șef al Gestapoului din Roma, 
Herbert Kappler, din spitalul militar 
italian Celio, subliniind că după 30 
de ani, uciderea din ordinul acestuia 
a 335 de ostateci italieni la Roma 
este un act de oroare care nu a 
pierdut nimic din semnificația sa. 
Helmut Schmidt și-a exprimat, tot
odată, speranța că evadarea crimina
lului de război nazist nu va avea 
consecințe durabile asupra relațiilor 
dintre Italia și R.F.G.

Anzahl dar Arbaitslosen 
(Durchschnitt Januar-Juni)

1,45Millionen

Westeuropas Arbeitslose 1977 hO/o
dar Arbaltnahma»

1.34Millionen

1,08Millionen

Frankreich

Spanien

Belgien

Niederlande200300

152600

114100

Schweden69200
Osterreich

Norwegen

Schweiz

558001

R 17400

477500

1,01 Millionen

Graficul de mai sus, apărut la rubrica de actualități a suplimentului 
economic editat de ziarul „Die Welt", prezintă situația șomajului în 
țările vest-europene în 1977. „O armată de peste 6 milioane de șo
meri, nediminuată de șase ani, împovărează -Europa occidentală" — 
constată ziarul. în stînga desenului sînt inserate, în cifre absolute, 
datele medii privind proporțiile șomajului în perioada lunilor ianuarie— 
iunie 1977, în Italia, Anglia, R.F.G., Franța, Spania, Belgia, Olanda, Da
nemarca, Irlanda, Suedia, Austria, Norvegia, Elveția. în dreapta — nu
mărul celor fără slujbe este raportat, în procente, la totalul forței 

de muncă din fiecare țară în parte

factorilor de decizie din țările respec
tive. Pe de altă parte, este vorba de 
prognoza propriu-zisă, în plan știin
țific și metodologic. Europa are meri
tul unei pogate tradiții in prospecta
rea viitorului. Cercetarea științifică, 
problema finalității s-au impus de 
multă vreme în cultura europeană. 
Nu întimplător. unele dintre primele 
studii prospective în sens filozofic 
ale secolului nostru au apărut în 
Europa. Ca să nu mai vorbim despre 
tradiția cercetării marxiste, care a 
impus, de asemenea, o viziune asupra 
viitorului si o nouă concepție despre 
om. Pe aceste baze socio-culturale 
s-a născut și o metodologie corespun
zătoare. în cursul ultimilor 15 ani. 
mai ales în ultimul deceniu, s-au 
constituit in țările europene nume
roase institute si centre specializate 
care se ocupă de studierea viitorului. 
La București, de pildă, de cîtiva ani 
funcționează cu bune rezultate un 
centru international de metodologie 
a studiilor viitorului si dezvoltării. 
Se poate spune că există premise 
favorabile pentru lărgirea studiilor 
viitorologice.

— Ce ne puteți spune despre acti
vitatea viitorologilor români ?

— România se numără printre ță
rile unde cercetările asupra viitoru
lui au cunoscut un puternic avint. 
Cunoaștem cu toții interesul pe 
care președintele României, Nicolae 
Ceaușescu. îl acordă activităților 
prospective, îndemnurile domniei sale 
adresate oamenilor de stiintă de a 
aprofunda problemele vitale ale con
tinentului. ale lumii contemporane. 
Aceasta se reflectă în locul impor
tant pe care il ocupă studiile viitoru
lui în cadrul activității comunității 
științifice românești si. în ultimă in
stanță. în înseși rezultatele remarca
bile obținute în activitatea de pla
nificare. în acțiunea de construire a 
noii societăți in România. De aseme
nea. este semnificativ că Bucurestiul 
nu este pentru prima dată gazdă a 
unor -importante dezbateri interna
ționale asupra viitorului. Cu cîtiva 
ani în urmă. în capitala dv. s-au 
desfășurat lucrările celei de-a treia 
Conferințe mondiale de cercetare a 
viitorului, iar acum sesiunea fede
rației noastre. Am fost foarte impre
sionat de înaltul nivel științific al 
comunicărilor și intervențiilor pre
zentate de România, care au influen
țat în mod pozitiv spiritul dezbate
rilor și înseși concluziile sesiunii.

încetarea din viată 
a lui John Gollan

LONDRA 5 (Agerpres). — într-un 
comunicat al P.C. din Marea Brita
nie se anunță că luni a încetat din 
viată, după o îndelungată suferință. 
John Gollan. fost secretar general al 
Partidului Comunist din Marea Bri- 
tanie în perioada 1956—1975.

Convorbire realizată de 
Viorel POPESCU

Lansarea sondei 
„Voyager-1"

Luni dimineața a fost lansată 
sonda ,,Voyager—1“ de la cen
trul spațial Cape Kennedy, în 
direcția planetelor Jupiter și 
Saturn. Lansarea a fost efec
tuată cu ajutorul unei rachete 
„Titan-Centaur". Operațiunea 
s-a desfășurat în condiții bune 
— a declarat un purtător de 
cuvint al N.A.S.A. — iar sonda, 
cea de-a doua a misiunii „Vo
yager". se va îndrepta spre 
Jupiter pe o traiectorie mai 
directă decît predecesoarea sa, 
lansată la 20 august, urmînd, 
deci, să atingă planeta mai cu
ring decît „Voyager—2“.

Responsabilii misiunii „Voya
ger—2“ au fost nevoiți să amine 
lansarea lui „Voyager—1", pre
văzută inițial pentru 1 septem
brie. pentru a modifica sonda. 
Astfel, brațului ce poartă ca
merele de ’ televiziune . și unele 
instrumente științifice i s-au 
adăugat resorturi care să asi
gure desfășurarea in bune con
diții a mișcărilor sale încă de 
la începutul zborului. Aceasta, 
deoarece, după cum se știe, bra
țul lui „Voyager—2“ nu s-a ex
tins complet.. fiind necesare re
parații ce au fost dirijate prin 
radio.

Sonda „Voyager—1“ va trece 
în apropiere de Jupiter în luna 
martie 1979. iar în apropiere de 
Saturn — în noiembrie 1980. In
strumentele științifice vor înre
gistra informații asupra atmos
ferei, ca și a compoziției corpu
rilor cerești, iar camerele de 
televiziune vor lua fotografii 
foarte precise, care vor fi trans
mise pe Pămînt.

• FORAJ LA MARE 
ADÎNCIME. Un. foraj care 
se efectuează în prezent în pe
ninsula Kola (U.R.S.S.) urmează 
să atingă la sfîrșitul anului 1980 
adincimea de 10 500 metri, iar in 
final — de 15 000 metri. Pînă 
acum s-a ajuns la 7 900 metri in 
interiorul Pămintului. Cu acest 
prilej, s-a constatat că la adin
cimea de 7 000 metri este 
o temperatură de plus 110 gra
de Celsius : la 10 000 metri se 
presupune o temperatură de 
plus 200—220 grade Celsius. Ast
fel de forări pun la dispoziția 
cercetătorilor date prețioase 
pentru elucidarea proceselor de 
formare a minereurilor. De a- 
semenea, vor putea fi mai bine 
cercetate caracteristicile fizice și 
chimice ale rocilor supuse unei 
extreme presiuni din partea 
masivilor muntoși.

• CENTRU SIDERUR
GIC PREISTORIC, unu) 
din cele mai vechi „centre si
derurgice" din Europa a fost de
pistat de arheologii polonezi la 
aproximativ 30 km sud-vest de 
Varșovia. Săpături efectuate in. 
ultimii ani în așezările de pe 
riul Utrata au scos la iveală ră
mășițe de cuptoare de topit 
pentru obținerea de fier datind 
din perioada anilor 5 000 i.e.n. 
Alte săpături recente efectuate 
la Biskupice au dus la descope
rirea unui „centru siderurgic" 
întins pe o suprafață de peste 
șase hectare, datind din secolul 
I î.eji. Deși lucrările se află la 
început, au fost deja găsite ur
mele a nu mai puțin de 900 cup
toare de topit, trei cuptoare de 
calcar, resturile unor fierării și 
mai multe sute de gropi în care 
se depozita minereu de fier.

• BATERII SOLARE. 
Mai multe modele de baterii e- 
lectrice destinate să înmagazi
neze energia solară au fost ela
borate de specialiștii Institutu
lui de cercetări științifice și 
tehnice pentru zonele sudice ale 
Vietnamului. Bateriile vor fur
niza energia necesară în gospo
dăriile agricole din delta Me- 
kongului, contribuind, totodată, 
la extinderea mecanizării agri
culturii în. această parte a R.S. 
Vietnam.

• CEA MAI MICĂ 
VIOARĂ realizată pînă acum 
se păstrează la Muzeul de in
strumente muzicale din Mark- 
neukirechen, R.D. Germană. Ea 
are o lățime de numai 2 cm. 
Vizitatorii acestui muzeu se pot 
documenta asupra măiestriei lu- 
tierilor din localitate, unde meș
teșugul acesta se practică de 
trei secole, precum și asupra 
evoluției instrumentelor muzi
cale în general.

• UN DETECTOR 
BOTANIC. Specialiști sovie
tici și francezi au construit in 
comun un aparat care servește 
la identificarea conținutului de 
azot, fosfor, potasiu, clor, mag
neziu și siliciu din plante. El 
tratează 250 pînă la.500 eșan
tioane în decurs de 8 ore. Cu 
același aparat se pot efectua a- 
nalize ale îngrășămintelor mine
rale, nutrețurilor uscate, conți
nutului de proteine în griu ș.a.

• „PAZNICI" ÎNARI
PAȚI. Pentru combaterea șoa
recilor, administrația orașului 
Satellite Beach (S.U.A. — statul 
Florida) a dispus folosirea 
șoimilor și bufnițelor. Primii doi 
șoimi dresați și-au început „ac
tivitatea". Pe timpul nopții vi- 
nătoarea urmează să fie pre
luată de bufnițe.

• DESCOPERIREA 
UNOR FRESCE DE AN
DREI RUBLIOV. Importan
te fresce aparținînd celebrului 
pictor rus de icoane Andrei Ru
bliov, care a trăit în secolul al 
XV-lea, au fost descoperite în 
catedrala din Vladimir în timpul 
unor lucrări de restaurare. Ope
rele pictate de marele artist și 
de colaboratorul său Daniel cel 
Negru erau acoperite de un 
strat de vopsea și de alte fres
ce din secolul XIX. La sfîrșitul 
lucrărilor de restaurare, 210 me
tri pătrați de frescă pictată de 
Andrei Rubliov, din care pînă 
acum jumătate erau necunoscu
te, vor fi prezentate vizitatori
lor.

• „NOUL OM SI 
MAREA" este titlul unei cărți 
apărute la Paris, în care oceanul 
planetar este prezentat drept cea 
mai mare speranță a viitorului 
în ce privește alimentația și 
asigurarea cu materii prime. 
Alături de alte cârti apărute in 
ultima vreme, ca „Aventura o- 
mului în mare", „Cu picioarele 
în. mare", „Să protejăm marea" 
etc., „Noul om și marea" se 
distinge prin faptul că, incepind 
cu titlul, ea constituie opusul 
vestitei cărți „Bătrînul și ma
rea" a lui Hemingway, in care 
se arăta cît de vitregă este ma
rea cu oamenii, cît de greu îi 
pot smulge aceștia comorile. 
Pentru că omul poate stăpîni 
marea și valorifica bogățiile ei.

• FURTUNA TROPI
CALĂ „BABE", declanșată 
simbătă în Golful Mexic, s-a 
transformat într-un adevărat 
uragan și se îndreaptă spre li
toralul statului Louisiana. In 
prezent, viteza vîntului depă
șește 120 km pe oră, față de 
numai 70 km în prima fază de 
evoluție a frontului de furtună. 
A fost instituită starea de aler
tă în mai multe state din sudul 
S.U.A., din Alabama și pină 
în Texas.
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