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a cunoscut ieri un moment sărbătoresc de vibranta intensitate;

MARELE MITING AL PRIETENIEI
ROMÂNO-BULGARE

o puternică 
și Partidul

Programul zilei de miercuri 
al vizitei oficiale de prietenie 
pe care o efectuează în Repu
blica , Populară Bulgaria tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, a cuprins un mo
ment cu semnificații profunde 
pentru raporturile de strinsă 
prietenie frățească și colabo
rare multilaterală dintre Parti
dul Comunist Român și Parti
dul Comunist Bulgar, dintre 
România și Bulgaria, dintre 
popoarele celor două țăn — 
mitingul prieteniei româno- 
bulgare, care s-a desfășurat în 
după-amiaza zilei, in sala 
, .Universiada".

Sosirea in sală a tovarășilor 
Nicolae Ceaușescu și Todor 
Jivkov, a tovarășei Elena 
Ceaușescu, este primită cu 
urale și ovații care nu mai 
contenesc. Este un moment 
sărbătoresc, o vibrantă mani
festare a colaborării frățești 
dintre comuniștii români și 
bulgari, dintre cele două po
poare constructoare ale socia
lismului. Cei peste 3 000 de 
participant — reprezentanți 
ai marilor colective mun
citorești, intelectuali, func
ționari. studenți și elevi 
— scandează: „Drujba, Druj- 
ba !“ („Prietenie, Priete
nie !“), aplaudă îndelung pen
tru prietenia trainică dintre 
P.C.R. și P.C.B., dintre Româ
nia și Bulgaria.

Ropote de aplauze, urale 
prelungite însoțesc apariția în 
prezidiu a tovarășilor Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov, a 
tovarășei Elena Ceaușescu.

In prezidiu au luat loc, de 
asemenea, tovarășii Manea 
Mănescu, Leonte Răutu, Ștefan 
Andrei, George Macovescu,
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CUVINTAREA TOVARĂȘULUI 
TODOR JIVKOV

CUVINTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

Scumpe tovarășe Ceaușescu,
Dragi prieteni români,
Tovarășe și tovarăși,
Cetățene și cetățeni,
Mitingul de astăzi este, consacrat 

prieteniei îndelungate bulgaro-româ- 
ne. Nu este prima oară cind în- 
timpinăm pe cei mai inalți oaspeți 
— soli ai României socialiste, vecine 
și prietene. Dar, de fiecare dată, ca 
și pînă acum, orice nouă întîlnire 
ne aduce noi satisfacții, timpul con- 
firmind cu forțe noi prietenia noas
tră. Fiecare nouă întîlnire repre
zintă încă o treaptă în lărgirea co
laborării dintre Partidul Comunist 
Bulgar și Partidul Comunist Român, 
dintre Republica Populară Bulgaria 
și Republica Socialistă România, 
dintre popoarele bulgar și român. 
De aceea, in numele comuniștilor, al 
tuturor oamenilor muncii bulgari, 
adresez cel mai cordial salut secre
tarului general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, militant de 
seamă al mișcării comuniste și mun
citorești internaționale, prietenul și 
tovarășul nostru apropiat, Nicolae 
Ceaușescu (Aplauze puternice), mult 
stimatei tovarășe Elena Ceaușescu 
(Aplauze) si celorlalte personalități 
de partid si de stat cu munci de răs
pundere ale României frătesti care îi 
însoțesc. (Aplauze).

Vizita dumneavoastră, dragi tova
răși români, în capitala Bulgariei 
socialiste, la obiectivele industriale, 
agrare și culturale constituie o săr
bătoare a prieteniei tradiționale 
bulgaro-române.

Noi trăim și muncim de secole pe 
cele două maluri ale Dunării. De 
seoole, destinele istorice ale popoa
relor noastre se împletesc în modul 
cel mai strins. De secole, năzuințele 
noastre sînt îndreptate atit spre 
binele popoarelor noastre, cit și spre 
binele căminului nostru comun — 
Peninsula Balcanică.

Recent, poporul român a sărbătorit 
centenarul proclamării Independenței 
de stat a României. Acest mare eve

niment istoric a avut, un larg ecou 
si in tara noastră. Si aceasta nu în- 
timplător. pentru că cei mai buni fii 
ai Bulgariei si României au luptat 
de multe ori alături in bătăliile grele 
si eroice pentru eliberarea națională 
si sotială. lăsind generațiilor de ieri, 
de astăzi si de miine exemple pline 
de învățăminte ale frăției de, luptă 
si ajutor reciproc. (Aplauze). Nu
meroase! sînt monumentele din Bul
garia care mărturisesc despre lupta 
comună, eroică a rușilor, românilor 
si bulgarilor. Acest îndemn al trecu
tului este un capital inestimabil al 
prieteniei de astăzi dintre cele trei 
poooaire ale noastre. Noi avem dato
ria nu numai de a păstra acest capi
tal. dar si de a-1 imbogăti neîncetat 
pentru a-1 transmite urmașilor noștri.

Noi nu vom uita niciodată că in 
decursul deceniilor popoarele bulgar 
si român au dus aprige lupte de cla
sa împotriva reactiunii. fascismului 
si imperialismului. Conducătorii aces
tor lupte au fost Partidul Comunist 
Bulgar si Partidul Comunist Român, 
care in anii capitalismului si obscu
rantismului fascist au purtat cu dem
nitate steagul nepătat al prieteniei 
bulgaro-române. oferind cele mai lu
minoase exemple de solidaritate co
munistă internațională. Dar a tre
buit să sosească 23 August și 9 Sep
tembrie ale neuitatului an 1944, ca 
cele două ponoare ale noastre să de
vină cu adevărat stăpâne ne desti
nele lor. Sîntem deia în cel de-al 
patrulea deceniu de cind făurim 
prietenia noastră pe baza cuceriri
lor socialismului real, a marxism-le- 
ninismului si internaționalismului 
proletar, socialist.

Și nu este deloc întâmplător că atit 
23 August cit si 9 Septembrie au 
avut loc în același an. Anul 1944 a 
intrat pentru totdeauna în istoria po
poarelor noastre, pentru că tocmai 
atunci cind armata sovietică înfrin- 
gea necruțător mașina de război 
hitleristă. în aîunul victoriei mult 
așteptate asupra fascismului hitlerist, 
au izbucnit și învins insurecția arma

tă antifascistă în România și re
voluția socialistă in Bulgaria. (Aplau
ze). Noi am pornit, in același timp, pe 
calea grea, dar victorioasă, a socia
lismului. Din țări înapoiate și de
pendente de imperialism. Bulgaria și 
România s-au transformat in state 
socialiste dezvoltate, industrial-agra- 
re ; ele sînt membre egale în drep
turi și respectate ale comunității so
cialiste, ale Organizației Tratatului 
de la Varșovia și ale Consiliului de 
Ajutor Economic Reciproc. Si aces
tea sint, rădăcinile succeselor noastre 
multilaterale. Aici sint izvoarele 
prestigiului nostru crescînd. în viața 
internațională. în lupta pentru pace, 
democrație și progres social în lume. 
(Aplauze).

Tovarășe și tovarăși,
Popoarele bulgar și român au a- 

celași proverb : „Ce semeni, culegi !“. 
Popoarele noastre culeg cu bucurie 
și mîndrie roadele muncii lor libere.

Poporul bulgar s-a bucurat întot
deauna in modul cel mai sincer de 
succesele poporului român. întrucit 
ele sînt succesele măreței noastre 
cauze comune.

România socialistă este bine cunos
cută la noi prin realizările mari in 
domenii ale industriei, cum sînt chi
mia. construcțiile de mașini și me
talurgia, prin cuceririle în domeniul 
agriculturii. Fiecare nouă intilnire 
pe pămîntul dumneavoastră ne con
vinge de ritmurile crescînde ale ni
velului de viată al poporului român. 
Fiecare contact ne imprimă respec
tul fată de cultura socialistă din 
tara dumneavoastră. Chiar si în îm
prejurările deosebite ale calamități
lor naturale — cum a fost cutremurul 
din luna martie a acestui an — co
muniștii. oamenii muncii români 
au demonstrat înaltul lor spirit și 
disciplina cetățenească. Uniți în jurul 
partidului lor comunist, oamenii 
muncii români depășesc cu succes
(Continuare in pag. a IlI-a)

Scumpe tovarășe Todor Jivkov,
Dragi prieteni bulgari.
Tovarăși,
Sîntem deosebit de bucuroși să ne 

întilnim astăzi cu reprezentanții oa
menilor muncii din Sofia și să adre
săm încă o dată vii mulțumiri tutu
ror locuitorilor capitalei dumnea
voastră pentru primirea deosebit de 
călduroasă și sentimentele prietenești 
cu care ne-au întimpinat. (Aplauze 
puternice). în timpul vizitei, atît la 
Sofia, cît și la Stara Zagora, în în
treprinderile industriale și unitățile 
agricole vizitate, am fost intîmpinați 
cu sentimente de stimă și prietenie 
fată de poporul român, care, la ria
dul său, este animat de aceleași sen
timente față de poporul bulgar prie
ten. Se poate spune că vizita dele
gației noastre în țara dumneavoastră 
— ca și vizita din 1975 a delegației 
bulgare în România, desele noastre 
întilniri — s-a transformat intr-o pu
ternică manifestare a prieteniei ro- 
mâno-bulgare. (Aplauze puternice, 
îndelungate).

Folosesc acest prilej pentru a 
adresa, in numele comuniștilor și 
poporului român, precum și al meu 
personal, un cordial salut tovărășesc 
.primului secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comunist Bul
gar, președintele Consiliului de Stat, 
.militant de frunte al mișcării comu
niste și muncitorești internaționale, 
.prietenul nostru apropiat, tovarășul 
Todor Jivkov (Aplauze puternice), 
celorlalte personalități bulgare pre
zente, tuturor parti cipantilor la acest 
mare miting al prieteniei, întregului 
popor bulgar. (Aplauze îndelungate).

Conviețuind de secole în relații de 
bună vecinătate, de o parte si de alta 
a Dunării, popoarele român si bulgar 
au făcut din prietenie si colaborare 
bunul lor cel mai de preț. Aceste 
strinse relații se întemeiază pe vechi 
si bogate tradiții făurite în lupta 
dusă de-a lungul vremii împotriva 
asupririi străine, pentru împlinirea 
aspirațiilor de libertate, independentă 

si progres social, pentru făurirea 
unei vieți mai bune. (Aplauze pu
ternice). Cucerirea, cu un secol in 
urmă, a independentei de stat a con
stituit un eveniment crucial in isto
riile naționale ale celor două po
poare. Luptele eroice, jertfele și sa
crificiile uriașe pe cîmpul de bătălie, 
sângele vărsat de ostașii români și 
voluntarii bulgari, împreună cu osta
șii ruși, in timpul războiului din 1877, 
au cimentat trainic prietenia dintre 
popoarele noastre. (Vii și puternice 
aplauze). între mișcările muncito
rești și socialiste din România și 
Bulgaria, intre partidele noastre co
muniste s-au format, de asemenea, 
bogate tradiții, de colaborare și so
lidaritate in anii luptelor grele pur
tate pentru lichidarea exploatării, 
împotriva reactiunii și fascismului, 
pentru apărarea intereselor vitale 
ale oamenilor muncii, (Aplauze în
delungate).

în anii edificării noii orînduiri, 
prietenia și colaborarea româno- 
bulgară s-au ridicat pe o treaptă su
perioară, au dobindit noi dimensiuni, 
fundamentindu-se trainic pe princi
piile marxist-leniniste ale deplinei 
egalități în drepturi, respectării in
dependenței și suveranității naționa
le, neamestecului în treburile in
terne, avantajului reciproc și în
trajutorării tovărășești, în spiritul 
Tratatului de prietenie, colaborare 
și asistență mutuală dintre' Repu
blica Socialistă România și Republi
ca Populară Bulgaria. (Aplauze 
puternice).

Este un motiv de satisfacție să con
statăm că. an de an, se intensifică 
contactele si vizitele reciproce pe li
nie de partid si de stat la diferite ni
veluri, se dezvoltă si se amplifică 
schimbul reciproc de experiență in 
construcția noii orînduiri. O amploa
re tot mai mare dobîndesc colabora
rea si schimburile comerciale, care 
urmează să ajungă in actualul cinci
nal la un volum de peste două ori 
mai mare decît în perioada 1970—1975. 
Au fost construite sau urmează a fi 

construite în colaborare obiective e- 
conomiee importante in cele două 
țări. Un exemplu grăitor în această 
privință ii constituie întreprinderea 
comună de mașini și utilaje grele, a 
cărei piatră de temelie am pus-o. 
împreună eu tovarășul Todor Jivkov, 
la Giurgiu și Ruse. (Vii aplauze).

Construirea hidrocentralei Turnu 
Măgurele—Nicopole, ca si. în per
spectivă. a hidrocentralei din zona 
Călărași—Silistra. are o importantă 
deosebită atit pentru asigurarea cu 
energie electrică, cit si pentru dez
voltarea navigației pe Dunăre, precum 
și stabilirea de noi căi. de comunicație 
între țările noastre ceste acest fluviu.

Aș dori să relev încă o dată, si cu 
acest prilej. însemnătatea deosebită 
pe care au avut-o pentru progresul 
susținut al relațiilor' româno-bulga
re întâlnirile și convorbirile — de
venite tradiționale — dintre noi. sti
mate tovarășe Jivkov. traducerea in 
viată a hotăririlor si acțiunilor pe 
care le-am convenit. Fiecare întîlnire 
a noastră a deschis noi orizonturi si 
a dat noi impulsuri marii si rodnicei 
prietenii și colaborări româno-bulga- 
re. (Vii si puternice aplauze).

Si in cadrul convorbirilor pe care 
le-am avut in aceste zi.le am ajuns 
la noi înțelegeri privind creșterea si 
mai puternică a schimburilor econo
mice ; dezvoltarea cooperării si spe
cializării în producție. extinderea 
conlucrării tehnico-stiintifice. cultu
rale și în alte domenii.

Am făcut, totodată, un schimb de 
păreri în probleme actuale ale vieții 
internaționale și ale mișcării comu
niste și muncitorești, relevînd posibi
litățile întăririi conlucrării noastre și 
pe acest tărîm. Se poate spune deci, 
cu deplin temei, că, din toate punctele 
de vedere, vizita a fost deosebit de 
rodnică. Rezultatele convorbirilor 
noastre, concluziile și înțelegerile la 
care am ajuns își găsesc reflectarea 
în Declarația comună pe care o vom 
semna mîine. (Vii aplauze). Trebuie
(Continuare în pag. a IÎI-a)
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Continuarea convorbirilor 
oficiale

Moment însuflețit înaintea începerii convorbirilor oficiale

La Sofia au continuat, miercuri, 
convorbirile oficiale între tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și tovarășul Todor Jivkov, prim- 
secretar al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Stat al R.P. 
Bulgaria.

La convorbiri au participat :
Din partea română — tovarășa 

Elena Ceaușescu, membru al Comi
tetului Politie (Executiv al C.C. al 
P.C.R., tovarășii Manea Mănescu, 
membru al Comitetului ..Politic Exe
cutiv al C.C. SI'P.C.R.; "pfiin-mihis- 
tru al guvernului, Leonte Răutu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., președintele 
părții române în Comisia mixtă gu
vernamentală româno—bulgară de 
colaborare economică și tehni- 
co-științifică, Ștefan Andrei, mem
bru supleant al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., George Macovescu, mem
bru al C.C. al P.C.R., ministrul afa
cerilor externe, loan Avram, mem
bru al C.C. al P.C.R., ministrul in
dustriei construcțiilor de mașini, 
Trandafir Cocîrlă, membru al C.C. al 
P.C.R., ministrul energiei electrice, și 
Trofin Simedrea, ambasadorul 
României la Sofia.

Din partea bulgară — tovarășii 
Stanko Todorov, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C. Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 

Republicii Populare Bulgaria, Petăr 
Mladenov, membru supleant al Bi
roului Politic al C.C. al P.C. Bulgar, 
ministrul afacerilor externe, Dimităr 
Stanișev, membru al Secretariatului 
C.C. al P.C. Bulgar, Andrei Lukanov, 
membru supleant al C.C. al P.C. Bul
gar, vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, președintele părții bulgare 
în Comisia mixtă guvernamenta
lă româno-bulgară de colaborare 
economică și tehnico-științificâ, 
Ludmila Jivkova, membru al C.C. 
al P. C. Bulgar, președintele Co
mitetului pentru Cultură, Nikola To- 
doriev. ministrul energeticii. Toneio 
Ciakîrov, ministrul construcțiilor de 
mașini și metalurgiei, și Petăr Danai- 
lov. membru al C.C. al P. C. Bulgar, 
ambasadorul Republicii Populare Bul
garia la București.

înaintea începerii convorbirilor, to
varășul Nicolae Ceausescu a adresat 
calde felicitări, urări de sănătate, 
succese si fericire personală tovară
șului Todor Jivkov cu ocazia zilei 
sale de naștere. Cei doi conducători 
de partid si de stat, si-au strîns mîi- 
nile. s-au îmbrățișat cu prietenie.

Tovarășul Todor Jivkov a fost feli
citat. de asemenea, de tovarășa Elena 
Ceausescu, de membrii delegației 
române.

Primul secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comunist Bul
gar, președintele Consiliului de Stat 
al R.P. Bulgaria, tovarășul Todor 
Jivkov. a mulțumit cordial pentru 
felicitări.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu si To
dor Jivkov au efectuat. în cadrul 
convorbirilor, un larg schimb de pă
reri cu privire la unele probleme ale 
situației internaționale, ale mișcării 
comuniste si muncitorești. A fost re
liefată necesitatea unirii eforturilor 
tuturor popoarelor, ale forțelor îna
intate de pretutindeni pentru con
solidarea cursului spre destindere, 
pentru promovarea fermă în viata 
internațională a politicii noi. pentru 
instaurarea unui climat de pace și 
colaborare. A fost reafirmată .voința 
partidelor si țărilor noastre de a con
lucra în sfera vieții internaționale: de 
a depune, pe mai departe, eforturi 
susținute în vederea consolidării 
cursului spre destindere si coope
rare. pentru ca acest proces să de
vină ireversibil, pentru a se asigura 
o securitate reală pe continentul eu
ropean. prin aplicarea integrală a 
principiilor si prevederilor cuprinse 
în Actul final de la Helsinki. în 
cursul convorbirilor a fost subliniată 
hotărârea celor două state si parti
de de a acționa. în continuare, pentru 
completarea destinderii politice cu 
măsuri concrete de dezarmare, in 
primul rînd de dezarmare nucleară.

S-a exprimat hotărîrea de a se ac
ționa pentru ca reuniunea de la 
Belgrad din toamna acestui an să 
creeze condiții pentru înfăptuirea 
tuturor prevederilor convenite la 
Conferința pentru securitate și coo
perare în Europa care a avut loc în 
capitala Finlandei.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Todor Jivkov au exprimat hotărîrea 
celor două țări de a acționa pentru 
dezvoltarea relațiilor de colaborare, 
prietenie și bună vecinătate dintre 
toate statele balcanice, pentru sti
mularea conlucrării țărilor balcanice 
în probleme de interes comun.

Secretarul general al Partidului 
Comunist Român și primul secretar 
al Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Bulgar au reînnoit ho
tărîrea celor două partide de a-și 

' gduce‘îiițrbagșț. contribuție la întă- 
_ rirea unității "Si colaborării țărilor 
Socialist!^ 'Tți'Tntărirea solidarității și 

‘prii't'ehiei 'difrtre partidele comuniste 
“$i 'fhuncitbfești, dintre toate forțele 

revoluționare, muncitorești, democra
tice. progresiste în lupta pentru pace, 
libertate, colaborare, progres social, 
pentru socialism.

Tovarășii - Nicolae Ceausescu și 
Todor Jivkov au convenit intensifi
carea consultărilor între partidele și 
țările noastre în vederea întăririi 
conlucrării dintre ele pe arena inter
națională, participării lor mal active 
la soluționarea principalelor proble
me ale lumii contemporane. în in
teresul popoarelor, al cauzei păcii și 
socialismului.

Convorbirile s-au desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prietenie tovără
șească, caracteristică relațiilor dintre 
cele două partide, țări și popoare.

„în numele prieteniei frățești44
Presa bulgară despre atmosfera plină de căldură în care se desfășoară vizita 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, despre 
perspectivele dezvoltării continue a relațiilor de colaborare multilaterală româno- 

bulgare pe care le deschide noul dialog la nivel înalt

întreaga presă centrală din Republica Populară Bulgaria continuă să in
formeze pe larg despre desfășurarea vizitei oficiale de prietenie pe care 
tovarășul Nicolae Ceausescu, secretarul general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii Socialiste România, împreună cu tovarășa 
Elena Ceausescu, o efectuează in țara vecină si prietenă, la invitația 
tovarășului Todor Jivkov, prim-secretar al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Bulgar, președintele Consiliului de Stat al Republicii 
Populare Bulgaria.

Ziarele centrale care au apărut 
miercuri dimineața la Sofia — „Ra- 
botniceșko Delo“, „Trud“, ,,Zemc- 
delsko Zname", „Narodna Mladej“, 
„Otecestven Front" — publică, înce- 
pind din prima pagină, un amplu 
reportaj ilustrat cu imagini fotogra
fice consacrat vizitei efectuate în 
ajun de înalții oaspeți români în 
orașul și județul Stara Zagora.

Relatările sînt inserate sub titluri 
mari, semnificative pentru atmosfera 
plină de căldură in care se desfă
șoară vizita : „în numele prieteniei 
frățești și al colaborării pe multiple 
planuri" („Rabotnicesko Delo"), „Noi 
perspective pentru dezvoltarea cola
borării bulgaro-române" („Otecestven 
Front"), „Uniți — spre țelul comun : 
comunismul" (,,Trud“), „Noi posibili
tăți pentru amplificarea relațiilor 
noastre pe multiple planuri" („Ve- 
cerni Novini", apărut in seara zilei 
precedente).

Ziarele sînt unanime in a sublinia 
primirea plină de căldură făcută 
înalților oaspeți de locuitorii orașului 
și județului Stara Zagora. semnifi
cativă pentru sentimentele de prie
tenie pe care poporul bulgar le nu
trește fată de poporul nostru. „Ra- 
botnicesco Delo". de pildă, ca de 
altfel și celelalte ziare, relevă faptul 
că mii și mii de cetățeni i-au salutat 
pe oaspeți, cu cordialitate, cu flori, 
cintece și dansuri, pe străzile orașu
lui. aclamînd și ovaționînd pentru 
prietenia dintre popoarele bulgar și 
român, dintre Partidul Comunist 
Bulgar si Partidul Comunist Roman.

în reportajul vizitei de la Stara 
Zagora se menționează, între altele, 
că „colectivele de muncă din oraș 
își aduc și ele contribuția la dezvol
tarea relațiilor economice dintre Re
publica Populară Bulgaria și Repu
blica Socialistă România. în folosul 
prieteniei noastre frățești, al colabo
rării noastre pe multiple planuri".

Toate ziarele publică, de asemenea, 
corespondente din București, inclu- 
zind revista presei române, consa
crate acestui eveniment de maximă 
importantă.

Anunțînd rezultatele Tîrgului de la 
Plovdiv, ziarele informează, de ase
menea. că două dintre produsele ro
mânești prezentate la această pres
tigioasă confruntare internațională a 
tehnicii contemporane au obținut 
medalii de aur. „Otecestven Fronț" 
consacră, de altfel, un articol pavi
lionului românesc, intitulat „Vitrina 
României contemporane". „Vorbind 
despre dezvoltarea fructuoasă a re
lațiilor frățești dintre cele două țări 
socialiste vecine — se spune. între 
altele, în articol — trebuie să sub
liniem contribuția hotărîtoare a în- 
tilnirilor și convorbirilor dintre pri
mul secretar al C.C. al Partidului 
Comunist Bulgar, președintele Con
siliului de Stat al Republicii Populare 
Bulgaria, tovarășul Todor Jivkov. și 
secretarul general al Partidului Co
munist Român, președintele Republi
cii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu". Prezentînd pro
dusele românești, dezvoltarea puter
nică și perspectivele relațiilor eco
nomice, articolul subliniază, totodată, 
marea afluență de vizitatori la pa
vilionul românesc.

Muncă spornică, bune rezultate 
în dezvoltarea economiei

Prin creșterea 
productivității muncii

• Recentele măsuri luate pen
tru creșterea mai accentuată a nive
lului de trai al poporului stimulează 
puternic entuziasmul cu care minerii, 
constructorii de utilaje miniere, side- 
rurgiștii și ceilalți oameni ai muncii 
din județul Hunedoara acționează 
pentru eporirea producției materiale 
și eficientei economice. Astfel, 
colectivele unităților economice din 
orașul Brad au raportat înde
plinirea. încă de pe acum, a 
planului de producție revenit pe pri
mele trei trimestre ale anului în curs. 
Eforturile depuse pentru ridicarea 
indicilor de utilizare a capacităților 
de producție, pentru folosirea cu 
eficientă superioară a forței de 
muncă șl a fondului de timp produc
tiv se concretizează în depășirea ni
velului planificat al productivității 
muncii cu 6179 lei pe un lucrător, 
ceea ce dă posibilitate minerilor de 
la întreprinderea minieră Barza, 
constructorilor de la Uzina de utilaje 
miniere și reparații Criscior și ce
lorlalte colective din unitățile orașu
lui Brad ca. pînă la sfîrșitul lunii 
septembrie, să realizeze peste pre
vederile primelor trei trimestre o 
producție industrială în valoare da 
aproape 55 milioane lei. (Sabin Io- 
nescu)

• Oamenii muncii din industria ju
dețului Iași au încheiat cele 8 luni care 
au trecut din acest an cu o producție 
globală peste prevederi în valoare 
de 440 milioane lei. între altele. B-au 
produs, suplimentar, 3 812 tone pro
file din otel formate la rece. 2 300 
tone fibre și fire sintetice. 1 370 tone 
metanol. 1.8 milioane bucăți cără
mizi și blocuri ceramice. 1.5 mili
oane mp țesături diverse. 910 tone 
ulei comestibil, medicamente în va
loare de 108 milioane lei. mobilă și 
mobilier în valoare de 2,5 milioane 
lei f.a. Este important de menționat 
că peste 75 la sută din această pro
ducție peste plan a fost realizată pe 
seama creșterii productivității mun
cii. (Manole Corcaci)

Produse siderurgice 
peste plan

în perioada ce a trecut de la în
ceputul anului, colectivele marilor 
combinate si întreprinderi speciali

zate ale siderurgiei și metalurgiei 
neferoaselor au realizat peste preve
derile de plan produse în valoare de 
aproape 1,1 miliarde lei. La baza a- 
cestui succes stau măsurile complexe 
inițiate în fiecare sector de muncă, 
la fiecare cuptor sau agregat pentru 
ridicarea productivității muncii, indi
cator de plan care a înregistrat pînă 
acum o creștere suplimentară de 1,6 
la sută.

Potrivit datelor centralizate la mi
nisterul de resort, la ora actuală 
producția de fontă a înregistrat o de
pășire de peste 150 000 tone, cea de 
oțel aliat — de 28 200 tone, iar cea 
de laminate finite — de 16 000 tone. 
De asemenea, uzinele de țevi au pro
dus peste plan mai mult de 4 700 tone 
țevi, iar unitățile metalurgiei nefe
roase au înscris în grafice o depășire 
a prevederilor de plan cu peste 14 500 
tone alumină și 722 tone aluminiu. 
(Agerpres).

în plus — 27 000 tone 
de minereu

Extrăgînd 27 000 tone de minereu 
peste sarcinile de plan la zi, minerii, 
maiștrii și inginerii Exploatării mi
niere Herja din bazinul maramu
reșean și-au onorat, cu patru luni mai 
devreme, prevederile angajamentului 
anual asumat In întrecerea socialistă. 
Modernizarea tehnologiilor de extrac
ție, automatizarea și mecanizarea 
unor operații — în subteran, în 
special în sectorul transporturi — 
extinderea retribuirii muncii in acord 
global și alte măsuri au contribuit la 
creșterea productivității muncii pe 
baza căreia s-a realizat acest succes 
de prestigiu (Agerpres).

Cantități sporite 
de energie electrică

Colectivul întreprinderii Electrocen- 
trale din Borzești a ridicat la 173 mi
lioane kWh cantitatea de energie fur
nizată suplimentar. în acest an. siste
mului național. Folosirea intensivă a 
mașinilor de forță, creșterea siguran
ței în exploatarea utilajelor, evitarea 
avariilor și incidentelor din centrale 
și de pe liniile de transport și distri
buție sînt factorii care au permis 
muncitorilor si specialiștilor din Bor
zești să livreze. In plus, beneficiari

lor o cantitate de energie echivalen
tă cu producția pe 12 zile a Termo
centralei de pe Trotus. colectivul de- 
pășindu-și. astfel, de peste 4 ori an
gajamentele asumate pe 1977. Per
spectivele imediate ale unității : aici 
se montează un nou grup energetic 
de 50 MW și alte 3 capacități, care 
vor funcționa cu cărbune, asigurînd 
termocentralei o creștere de o treime 
a potențialului ei productiv. (Ager
pres).

Angajamentul 
anual îndeplinit

Harnicul colectiv al siderurgiștilor 
din Roman, care începînd cu 1 sep
tembrie beneficiază de o creștere a 
retribuției tarifare în medie cu 17 la 
sută, a ținut să răspundă grijii con
stante a partidului nostru pentru spo
rirea substanțială a veniturilor lor 
prin noi succese in muncă. Ei au 
realizat, peste prevederile planului la 
zi, cea de-a 10 000-a tonă de țevi 
din oțel fără sudură. „Acest rezultat 
— ne spunea ing. Vasile Sav. directo
rul întreprinderii — coincide cu reali
zarea de către colectivul nostru a 
angajamentului asumat în întrecerea 
socialistă pe întregul an 1977. Pro
ducția de țevi obținută pînă acum 
peste plan este rodul preocupării 
constante pentru creșterea productivi
tății muncii și este suficientă pentru 
construirea unei conducte de aduc- 
țlune pe distanta București — Ro
man". (Ion Manea).

Importante sporuri 
de producție

Colectivele de oameni al muncii 
din industria județului Sibiu — ro
mâni. germani, maghiari — au obți
nut In perioada care a trecut din a- 
cest an un prestigios succes : 
realizarea peste plan a unei pro
ducții globale industriale In va
loare de 410 milioane lei, concretiza
tă. printre altele, în 338 ton?, oțel 
aliat, 69 tone utilaj tehnologic pen
tru minerit și industria lemnului, 
produse ale industriei electrotehnice 
și de mecanică fină în valoare de 
15 milioane lei, 483 autobasculante, 
246 000 mp geamuri, 236 000 mp țesă
turi, 405 000 bucăți tricotaje și altele. 
(Nicolae Brujan).

„LA RETRIBUȚIILE SPORITE VOM RĂSPUNDE 
PRIN PRODUCȚII SPORITE, DE CALITATE SUPERIOARĂ"

Oamenii muncii de la Combina
tul siderurgic din Hunedoara — 
colectiv distins cu titlul de „Erou al 
Muncii Socialiste" — au primit cu 
vie satisfacție măsurile de majorare 
a retribuției personalului muncitor 
din industria metalurgiei feroase și 
cocsochimice. O satisfacție pe care 
o înțelegi și mai bine stînd de vor
bă cu oamenii acestui puternic 
centru siderurgic al țării. Iar oame
nii acestui colectiv și-au făcut și 
știu să-și facă întotdeauna în mod 
exemplar datoria. Cea mai recentă 
dovadă : în primele 8 luni, siderur- 
giștii hunedoreni au realizat peste 
plan 86 000 tone fontă. 43 984 tone 
oțel, 33 000 tone laminate finite, 
19 000 tone cocs.

Am ținut să consemnăm la în
ceput cuvintele rostite de prim- 
topitorul Ion Baștea. de la cupto
rul 4 al Oțelăriei Martin II. De mai 
bine de două decenii, acest brav 
oțelar își pune toată priceperea și 
puterea de muncă în slujba ridică
rii metalului hunedorean la cote 
cît mai înalte de calitate. „Noi. si- 
derurgiștii — ne-a spus interlocu
torul — ne bucurăm că munca 
noastră este prețuită cum se cu
vine. Majorarea retribuțiilor o do
vedește din plin. Ramura noastră 
se situează printre ramurile care 
beneficiază de cea mai substanțială 
majorare. în ce mâ privește, re
tribuția tarifară netă crește cu 
peste 450 lei lunar. Dar, pe lingă 
retribuția tarifară, eu voi mai cîs- 
tiga — prin cumularea tuturor spo
rurilor — un venit suplimentar de 
circa 200 lei lunar. In total deci 
aproape 650 Iei in plus, in 
fiecare lună. Sînt bani buni cu 
care se pot realiza multe. Numai 
cu veniturile pe care le realizez în 
plus, după 1 septembrie, pe două 
luni și jumătate — ca să dau un 
exemplu — pot achita chiria con
fortabilului apartament in care lo
cuiesc pe Întregul an. E ceva, nu ?“

La cuptorul nr. 1 — „cuptorul 
tineretului" — îl căutăm pe otela- 

rul Ion Băncescu care. împreună 
cu ortacii săi a lansat binecunos
cuta inițiativă hunedoreană : „Fie
care echipă de la fiecare cuptor să 
realizeze zilnic cel puțin două tone 
otel peste plan". Nu l-am găsit. 
Colegii din schimbul lui ne spun 
că de circa o lună de zile Băncescu 
se află la Balș. E nevoie acolo de 
cadre. „Foștii săi colegi însă — 
Gheorghe Chimpău. Dumitru Gar- 
tușnic și Constantin Botoșneanu — 
îl suplinesc cu succes, ne spune

Siderurgiștii hunedoreni despre măsurile 
privind majorarea, de la 1 septembrie, 

a retribuției lucrătorilor din industria 
metalurgiei feroase și cocsochimice

maistrul de schimb Cornel Ar- 
deleanu. Dovadă: depășirile de 
plan obținute pînă acum la cupto
rul nr. 1 au ajuns la peste 4 000 
tone otel ! Și cum inițiativa de la 
„cuptorul tineretului" a fost gene
ralizată la toate cele 8 cuptoare, 
colectivul secției noastre a realizat 
suplimentar în primele 8 luni ale 
anului peste 31000 tone otel. Noi 
considerăm că acesta este răspunsul 
pe care trebuie să-1 dăm grijii per
manente a partidului, a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. pentru bună
starea noastră. Așa gindim noi și 
așa e drept".

Maistrul Nicolae Avramescu de 
la oțelăria electrică, împreună cu 
alți tovarăși de muncă, are la activ 
numeroase inovații și raționalizări. 
Din rîndul celor mai recente o ci
tăm pe cea menționată In certifica
tul de inovator nr. 75 : „Sistem de 

etanșare a deschiderilor din bolta 
cuptorului pentru trecerea electro
zilor" — intrată de acum în practi
ca curentă. Realizată împreună cu 
ing. Hie Marinescu, cu Iacob Mun- 
teanu și Lazăr Nistor, ea aduce 
anual importante economii.

„Ca maistru — ne spune Nico
lae Avramescu — am resimțit din 
plin în bugetul familiei efectul mă
surilor de aplicare a majorării ve
niturilor. Mi-am făcut și eu calcu
lele și am constatat că numai prin 

sporirea retribuției veniturile mele 
cresc cu 480 lei lunar. Dacă adaug 
celelalte sporuri, suma aproape se 
dublează". La întrebarea noastră 
cu privire la gîndurile de viitor, 
ne-a răspuns : „Vom depune noi 
eforturi pentru ca, împreună cu ce
lelalte cadre de specialitate, să spri
jinim mai eficient materializarea 
inițiativei echipelor de otelari de 
a recupera lunar la fiecare cuptor 
1 000 kg crom din deșeuri aliate de 
fier vechi. Prin tehnologia reali
zată și utilizată în acest scop, co
lectivul nostru a recuperat deja In 
acest an peste 100 tone de fero- 
crom. în acest fel înțelegem să 
dăm viată indicației secretarului 
general al partidului. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, care. In cuvîn- 
tarea la adunarea oamenilor mun
cii din municipiul Brașov, a arătat 
că sporirea venitului național. 

crearea de noi surse pentru dez
voltarea tării sînt strîns legate de 
realizarea unei producții cu cheltu
ieli cît mai mici".

Cu Ion Cinda de la Laminorul de 
800 mm facem cunoștință mai întii 
la panoul de onoare al secției, unde 
e nelipsit de mult timp. De fapt, 
el este binecunoscut în rîndul co
legilor de branșă, pentru că a par
ticipat de două ori la concursul de 
meserii pe țară, ocupînd o dată pri
mul loc. „Calificarea și munca de 
calitate — ne spune el — sînt sti
mulate din plin de noul sistem de 
retribuire. Cîștigul meu net lunar 
sporește de la 1 septembrie cu a- 
proape 500 lei. Primul meu gînd, 
pentru această prețuire a muncii 
noastre, se îndreaptă cu caldă recu
noștință către partid, pentru noua 
dovadă a grijii deosebite ce ne-o 
poartă, pentru condițiile pe care le 
creează tineretului. Eu. de pildă, 
peste citeva zile urmează să pri
mesc un apartament in noul cen
tru civic al Hunedoarei. Așa că vă 
închipuiți cît de mult mă bucură 
majorarea retribuției".

Tovarășul Gheorghe Onica. șeful 
serviciului normare, retribuire, per- 
sonal-invățămînt din Combinatul 
siderurgic Hunedoara, ne furnizea
ză cîteva date globale despre ma
jorarea retribuțiilor : „Concret, la 
nivelul combinatului nostru, fondul 
anual de remunerare netă va crește 
cu aproape 80 milioane lei. în a- 
ceste condiții, comparativ cu luna 
iulie a.c.. retribuția medie din sep
tembrie se apropie de 2 500 lei pe 
o persoană, fată de 2 110 lei înainte 
de majorare. Faptul că In cadrul 
noului sistem de retribuție s-a pus 
un accent deosebit pe acordul glo
bal stimulează cointeresarea colec
tivelor de otelari si laminatori în 
sporirea producției și productivită
ții muncii, în realizarea unor pro
duse de calitate superioară".

Sabin IONESCU
corespondentul „Scînteli*
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MARELE MITING AL PRIETENIEI
ROMÂNO-BULGARE

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI
TODOR JIVKOV

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI

(Urmare din pag. I)

NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. I)

urmările grele ale cutremurului. Nu 
există nici o îndoială că. in ciuda 
acestor greutăți, obiectivele stabilite 
de cel de-al XI-lea Congres al Parti
dului Comunist Român vor fi înde
plinite. (Aplauze puternice).

Poporul nostru culege, de aseme
nea. roadele bogate ale muncii sale. 
Nu este necesar ca să relatez pe 
larg, aici, tovarășilor noștri români 
despre munca creatoare a cla
sei muncitoare, a țăranilor coope
ratori și a intelectualității noastre 
populare. Doresc numai să remarc că 
noi continuăm să realizăm linia dez
voltării accelerate care caracterizează 
economia noastră, după plenara is
torică a Partidului Comunist Bulgar 
din aprilie 1956. Au fost realizate im
portante obiective sociale. Se înde
plinește cu succes programul de 
creștere a bunăstării poporului. Con
știința că făurește liber bunăstarea 
sa inspiră poporul nostru în mun
că. pentru depășirea neajunsurilor și 
greutăților inevitabile, pentru fău
rirea cu succes a societății socialis
te dezvoltate în Republica Populară 
Bulgaria.

Poporul bulgar este pe deplin ho- 
tărit să îndeplinească și in viitor o- 
biectivele stabilite de partid, să 
meargă neabătut, umăr la umăr cu 
Uniunea Sovietică și celelalte țări ale 
comunității socialiste, umăr la umăr 
cu frații săi de muncă și luptă 
pe calea istorică pe care și-a ales-o 
— calea socialismului și comunismu
lui! (Aplauze).

Tovarășe și tovarăși,
Relațiile bulgaro-române se dez

voltă pe baza Tratatului de priete
nie. colaborare și asistentă mutuală. 
Acestea sînt relații de tip nou. re
lații între state socialiste libere, su
verane si egale în drepturi, relații 
care se bazează pe comunitatea ideo
logiei, scopurilor și unității de ac
țiune cu țările socialiste.

Astăzi putem spune prietenilor a- 
propiati și depărtați că între Bulga
ria și România există peste Dunăre 
nu unul singur, ci mai multe po
duri. Acestea sînt legăturile dintre 
comuniștii bulgari si români, dintre 
oamenii muncii din cele două țări. 
Ne reamintim cu cele mai bune sen
timente de vizita delegației de partid 
și guvernamentale a Republicii Popu
lare Bulgaria în Republica Socialistă 
România din iunie 1975. Convorbi- 
.rile purtate și documentele semna
te cu acel prilej au dat un puternic 
impuls dezvoltării relațiilor noastre 
bilaterale.

Se întăresc legăturile între Parti
dul Comunist Bulgar și Partidul Co
munist Român, se lărgesc contactele 
intre parlamentele, guvernele, mi
nisterele, județele și orașele din cele 
două țări, intre organizațiile obștești 
și de masă. Frontiera noastră este 
frontiera încrederii și prieteniei. 
(Aplauze puternice). Ea este con
turată de întreprinderile comune 
create, ca Uzina de mașini și utilaje 
grele Ruse-Giurgiu. Complexul hi
drotehnic Nicopole-Turnu Măgurele 
și altele.

In cursul cincinalului trecut am 
realizat dublarea schimburilor de 
mărfuri in comparație cu perioada 
anilor 1960—1970. In actualul cincinal 
este prevăzută o nouă dublare a vo
lumului livrărilor reciproce.

Se dezvoltă cu succes și colabora
rea noastră ideologică, culturală și 
științifică. Intre cele două partide 
frățești a fost semnat un plan de co
laborare în domeniul ideologic. A 
fost creată Comisia mixtă de co
laborare culturală. Au fost semnate, 
de asemenea, Acordul cultural și 
Convenția de colaborare științifica.

Am amintit numai unele mo
mente de bază ale colaborării noas
tre multilaterale, întrucât este greu 
să le enumerăm pe toate.

Este firesc ca acum să ne pro
punem ca scop să mergem și mai 
mult înainte, să facem relațiile 
noastre tot mai active, să îmbogățim 
permanent procesul colaborării re
ciproce.

Scumpi tovarăși și prieteni români, 
Tovarășe și tovarăși,
Dezvoltarea Bulgariei și a Româ

niei ca țări socialiste, succesele so
cialismului real in general, precum 
și ale luptelor popoarelor pentru 
pace, democrație și progres social, 
sint legate indisolubil de victoria și 
opera Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie. Marele Octombrie, a cărui 
a 60-a aniversare o vom sărbători 
anul acesta, împreună cu întreaga 
omenire progresistă, a proclamat 
pacea ca un bun suprem.

Conținutul orinduirii economico- 
sociale din Bulgaria socialistă, direc
țiile politicii noastre interne definesc 
in mod firesc caracterul și scopurile 
politicii noastre pe arena interna
țională. Tocmai de aceea, aceasta 
este o politică de pace, de înțelegere 
și colaborare internațională. Ea este 
in deplină concordanță cu politica 
externă a țărilor din comunitatea so
cialistă, cu lupta forțelor progresiste 
și iubitoare de pace din lume, care 
luptă împotriva războiului, pentru 
destindere, pentru triumful rațiunii 
și bunăvoinței in relațiile interna
ționale.

Ca urmare a politicii externe pro
movate de țările din comunitatea 
socialistă, datorită eforturilor pe 
care le depun oamenii de pe planeta 
noastră, care iubesc pacea, precum 
și ale oamenilor politici și de stat 
realiști din țările occidentale, in 
ultimii ani au intervenit profunde 
mutații în situația internațională în 
ciuda împotrivirilor forțelor impe
rialiste reacționare, continuă proce
sul de reașezare a relațiilor interna
ționale pe baza coexistenței pașnice 
între state cu sisteme sociale di
ferite.

O mărturie a dezvoltării acestui 
proces este și reușita in pregătirea 
intîlnirii de la Belgrad a reprezen
tanților statelor participante la Con
ferința de la Helsinki.

Noi ne aducem și ne vom aduce 
contribuția la desfășurarea acestei 
întâlniri intr-o atmosferă construc

tivă, într-un spirit de destindere in
ternațională. Opera incepută la 
Helsinki trebuie să continue la 
Belgrad. .

O contribuție importantă la întă
rirea destinderii în domeniile politic 
și militar o are inițiativa Consfătui
rii de la București a Comitetului 
Politic Consultativ al statelor parti
cipante la Tratatul de la Varșovia, 
cu privire la încheierea unui acord 
prin care toate statele participante la 
Helsinki urmează să-și asume obli
gația de a nu folosi primele arma 
nucleară, imul împptriva celuilalt.

Cercurile militariste reacționare din 
Occident nu doresc însă să țină seama 
de realități. Aoolo se concep si se 
introduc noi armamente si arme uci
gătoare. Se accelerează si înarmarea 
N.A.T.O. în Europa occidentală. Cu 
greu poate fi găsită in istoria de 
pînă acum o prăpastie mai mare între 
cuvinte si fapte, decît prăpastia din
tre declarațiile făcute de unele 
personalități politice occidentale cu 
privire la umațiism si faptele an
tiumane, cum ar fi producerea bom
bei cu neutroni.

Umanismul societății socialiste nu 
are nevoie să fie dovedit, umanismul 
este parte integrantă a socialismului. 
Nu există un exemplu mai grăitor 
despre aceasta decît istoria de pînă 
acum a tarilor socialiste frățești, decît 
politica lor externă consecventă de 
pace.

Noi vom acționa neabătut pentru 
afirmarea continuă a unității comu
nității socialiste. pentru creșterea 
forței noastre comune politice, econo
mice și de apărare, pentru că sîntem 
umaniști si purtăm răspunderea 
pentru soarta popoarelor noastre, 
pentru viitorul civilizației umane. 
(Aplauze).

Omenirea se află în fața unor 
probleme alarmante, cum ar fi pro
blemele privind insăsi viata pe pla
netă. amenințată cu distrugerea to
tală. Din această cauză, sînt nece
sare acțiuni comune din partea tutu
ror forțelor progresiste, iubitoare de 
pace si umane, pentru a nu se per
mite o nouă cursă a înarmărilor.

Susținem ferm .propunerile sovie
tice privind renunțarea la 'folosirea 
forței în relațiile internaționale, re
nunțarea la crearea de noi tipuri 
de arme de distrugere in masă, pen
tru reducerea bugetelor militare si 
încetarea totală a experiențelor cu 
armele nucleare. Salutăm hotărirea 
celei de-a XXXI-a sesiuni a Adunării 
Generale a O.N.U. privind convoca
rea unei sesiuni speciale pentru 
dezarmare, ca etapă spre convoca
rea Conferinței mondiale in proble
mele dezarmării. Sperăm că se vor 
înregistra progrese si in cadrul tra
tativelor de la Viena privind redu
cerea forțelor armate si armamente
lor în Europa centrală, cu respecta
rea principiului nediminuării secu
rității nici unui stat. Noi. comuniștii, 
sintem purtătorii optimismului isto
ric. Si noi credem in/ victoria 
rațiunii sănătoase. în victoria simțu
lui realității, a simțului răspunderii 
tuturor contemporanilor. (Aplauze).

Tovarășe și tovarăși,
Mai trebuie depuse multe eforturi 

pentru stingerea unor focare de război 
latente. în Orientul Apropiat nu se 
poate instaura pacea atit timp cit 
Israelul nu se retrage din teritoriile 
arabe anexate, atit timp cît nu sint 
restabilite drepturile legitime ale po
porului arab al Palestinei, dreptul 
său de a dispune de o patrie pro
prie. în sudul Africii se mai men
țin încă ultimele bastioane ale colo
nialismului. rasismului și apartheidu
lui de pe acest continent greu în
cercat. Sintem solidari și vom acor
da sprijin deplin Angolei și Mozam- 
bicului împotriva acțiunilor agresive 
ale regimurilor reacționare ale lui 
Smith și Vorster. sîntem alături de 
popoarele din Africa de Sud. Nami
bia și Zimbabwe, care luptă pentru 
independență, pentru ca să triumfe 
cauza lor justă. (Aplauze). For
țele imperialismului si reactiu- 
nii fac tot felul de încercări po
sibile pentru încordarea situației 
din Africa de nord-est. pentru slă
birea unității statelor africane. Aces
te forțe se străduiesc să folosească 
diferite pretexte pentru a opune ță
rile africane una alteia, pentru a 
submina pozițiile țărilor care și-au 
ales calea de dezvoltare progresistă.

Ca partid și stat, noi vom acorda 
și in viitor sprijin popoarelor care 
s-au eliberat de robia colonială și au 
pășit pe calea dezvoltării libere și in
dependente. Ne menținem neabătut 
poziția că toate problemele litigioase 
moștenite din vremea colonialismului 
pot și trebuie să fie soluționate prin 
mijloace pașnice.

Noi ne vom aduce și in viitor con
tribuția la afirmarea Balcanilor ca o 
zonă a păcii trainice și vom depune 
eforturi pentru dezvoltarea continuă 
a relațiilor bilaterale economice, po
litice și culturale cu vecinii noștri. 
Politica balcanică a Republicii Popu
lare Bulgaria și a Partidului Comu
nist Bulgar nu este o politică de con
junctură. ci ea este determinată de 
interesele trainice ale păcii si socia
lismului.

Colaborarea multilaterală, coeziunea 
și unitatea strinsă de acțiune a parti
delor comuniste și muncitorești con
stituie premise fundamentale pentru 
soluționarea sarcinilor importante ale 
contemporaneității. Acest lucru îl în
țeleg și dușmanii păcii și socialismu
lui, care inventează tot felul de mij
loace posibile pentru a scinda mișca
rea comunistă si muncitorească, pen
tru a submina solidaritatea noastră 
internațională și. in mod deosebit, 
pentru a propovădui antisovietismul 
ca steag al anticomunismului.

Partidul comuniștilor bulgari, parti
dul lui Dimităr Blagoev și Gheorghi 
Dimitrov, se va împotrivi și in viitor, 
fără rezerve, tuturor și oricăror în
cercări de a zdruncina unitatea miș
cării comuniste și muncitorești inter
naționale. Comuniștii bulgari vor mi
lita consecvent pentru dezvoltarea 
continuă a colaborării frățești si a 
solidarității dintre partidele comu
niste și muncitorești, pe baza forme
lor general recunoscute ale relațiilor 
dintre ele, care au fost confirmate 
din nou la Conferința de la Berlin 
a comuniștilor din Europa.

Dragi oaspeți,
Tovarășe și tovarăși,
Cetătene și cetățeni.
Noi ne bucurăm sincer că și cu pri

lejul acestei vizite a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în Bulgaria au fost 
obținute noi rezultate creatoare, că 
aceasta constituie o contribuție la 
extinderea, aprofundarea si îmbogă
țirea colaborării multilaterale dintre 
cele două țări socialiste frățești si 
vecine. Tratativele dintre cele două 
delegații, convorbirile noastre cu to
varășul Nicolae Ceaușescu și o serie 
de noi acorduri pe care le vom sem
na reprezintă expresia dorinței 
noastre comune, dorinței reciproce 
crescînde pentru dezvoltarea conti
nuă a colaborării bulgaro-române. O 
asemenea dezvoltare este în intere
sul poporului bulgar și poporului ro
mân. în interesul socialismului. A- 
ceasta este o contribuție la întărirea 
continuă a păcii. înțelegerii și co
laborării, îndeosebi in Balcani. 
(Aplauze puternice).

Dragi prieteni români,
Miine vă înapoiati in patria dum

neavoastră. Noi am dori să purtati 
in inimi încrederea noastră în dez
voltarea în continuare a prieteniei și 
frăției bulgaro-române. Noi vă ru
găm să transmiteți poporului român 
prieten salutul nostru cordial și urări 
pentru îndeplinirea cu succes a ho- 
tăririlor celui de-al XI-lea Congres . 
al Partidului Comunist Român, pen
tru noi si tot mai mari realizări în 
toate domeniile, prosperitate Și feri
cire. pentru înflorirea Republicii So
cialiste România. (Aplauze puternice, 
îndelungate).

Trăiască în veci prietenia bulgaro- 
română ! (Aplauze puternice).

Să se întărească și aprofundeze 
colaborarea multilaterală dintre 
Partidul Comunist Bulgar și Partidul 
Comunist Român ! (Aplauze). Dintre 
Republica Populară Bulgaria și Re
publica Socialistă România, dintre 
poporul bulgar și poporul român ! 
(Aplauze puternice, îndelungate).

Trăiască pacea !
Trăiască comunismul ! (Vii și pu

ternice aplauze. într-o atmosferă în
suflețită, toti cei prezenți la miting 
ovaționează îndelung pentru priete
nia și colaborarea româno-bulgară). I 

să facem ia așa fel incit oamenii 
muncii, popoarele noastre să simtă 
lem-jloclt roadele dezvoltării rela

țiile/ ae a letca ■ si colaborare ro
mâno-bulgare. să’ creăm condiții 
pentru ia cetățenii țărilor noastre să 
aoatâ circula mai ușor, să se intii- 
neusca ca buni vecini, transformînd 
tot mai mult Dunărea într-un fluviu 
al prieteniei și colaborării. (Aplauze 
puternice. îndelungate).

Dragi tovarăși.
Sintem deosebit de bucuroși că 

vizita ne-a dat prilejul să cunoaștem 
noi aspecte ale muncii și preocupări
lor poporului bulgar pentru progresul 
și înflorirea patriei sale, pentru ri
dicarea nivelului de trai, material și 
spiritual. Ne-am convins încă o dată 
de hotărirea și abnegația cu care oa
menii muncii bulgari, sub conduce
rea partidului comunist, asigură, prin 
munca și realizările lor, progresul 
multilateral al patriei, înaintarea fer
mă a Bulgariei pe calea făuririi so
cietății socialiste dezvoltate. (Aplauze 
puternice). Fără nici o îndoială că 
oamenii muncii bulgari vor înfăptui 
neabătut hotăririle Congresului al 
XI-lea al Partidului Comunist Bul
gar. asigurind dezvoltarea economico- 
socială a țării, creșterea continuă a 
gradului de civilizație și bunăstare a 
întregului popor. (Aplauze puternice, 
îndelungate).

Și poporul român, desfășurând o 
amplă activitate, sub conducerea 
Partidului Comunist Român, obține 
succese însemnate in infâptuirea ho- 
tăririlor celui de-al XI-lea Congres 
al partidului, care a adoptat Progra
mul edificării societății socialiste- 
multilateral dezvoltate și înaintării 
României spre comunism. (Vii a- 
plauze). în primul an și jumătate din 
actualul cincinal, planul producției 
industriale a fost îndeplinit și depă
șit, realizîndu-se o creștere de peste 
11 la sută, superioară ritmului mediu 
stabilit pentru perioada 1976—1980. 
Succese însemnate s-au obținut și in 
agricultură, unde anul trecut s-a rea
lizat cea mai mare recoltă de cereale 
din întreaga istorie a țării noastre. 
(Aplauze).

Ara trecut, încă din acest an, la 
aplicarea unui amplu program de 
creștere într-un ritm mai înalt a ve
niturilor populației, a.^y^hțluj , ,șau 
de trai material și spiritual. Am"în
ceput să aplicăm .— <—hlă-
jorarea retribuțiilor tuturor catego
riilor de oameni ai muncii, ceea Ce 
va face ca pînă în 1980 retribuția 
reală să sporească cu peste 30 la sută, 
în loc de 18—20 la sută, cum se pre
văzuse inițial. (Vii aplauze).

Ne preocupăm permanent de dez
voltarea în ritm înalt a forțelor de 
producție și perfecționarea relațiilor 
sociale și de producție, acționăm 
pentru creșterea rolului conducător 
al partidului in toate domeniile de 
activitate, perfecționarea statului, 
dezvoltarea democrației socialiste, 
lărgirea cadrului de participare a tu
turor oamenilor muncii la conduce
rea vieții economice și sociale, a in- 
tregii societăți — factor primordial 
pentru făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate. (Aplauze). 
Acordăm o atenție deosebită activi
tății ideologice și politico-educative, 
formării omului nou, constructor 
conștient al orinduirii socialiste și 
comuniste.

Succesele pe care popoarele român 
si bulgar le obțin în dezvoltarea lor 
economico-socială. în edificarea noii 
orinduiri. că. si realizările celorlalte 
țări socialiste, reprezintă o contribu
ție la întărirea forțelor socialismului, 
la creșterea influentei si atracției 
sale pe olan mondial, la promovarea 
păcii si colaborării în lume. (Aplauze 
puternice. îndelungate).

Dragi tovarăși și prieteni.
în politica sa externă. România 

pornește de la marile schimbări re
voluționare, naționale și sociale, pe
trecute in lume, de la profundele 
mutatii intervenite în raportul mon
dial de forte, ca urmare a afirmării 
tot mai puternice a voinței popoare
lor de a pune capăt vechii politici de 
dominație si inegalitate, de a-si or
ganiza viata potrivit propriilor aspi
rații. fără nici un amestec din afară. 
(Aplauze puternice).

Realitățile arată că mai există încă 
forte care pot pune in pericol cursul 
destinderii si pacea întregii omeniri 
— și de aceea trebuie făcut totul 
pentru a întări solidaritatea si unita
tea tuturor forțelor antiimnerialiste 
si progresiste, pentru a asigura 
triumful principiilor colaborării, 
securității si păcii în lume. (Aplauze).

România acordă, in mod constant, 
o atentie de prim ordin dezvoltării 
prieteniei, colaborării si solidarității 
cu toate țările socialiste. întăririi 
unității lor. afirmării tot mai puter
nice a forței și influentei socialismu
lui in lume. Participăm activ si ne 
aducem contribuția. în cadrul Consi
liului de Ajutor Economic Reciproc, 
la realizarea ..Programului complex", 
la intensificarea colaborării econo
mice cu tarile membre, in vederea 
progresului mai rapid și înfloririi 
economiei naționale a fiecărei țări. 
Totodată, dezvoltăm colaborarea eco
nomică si cu celelalte țări socialiste, 
constienti că aceasta contribuie la în
tărirea forțelor socialismului in an
samblu.

Dezvoltăm, de asemenea, larg ra
porturile de colaborare și solidaritate 
cu toate statele care și-au dobindit 
independenta și pășesc pe calea pro
pășirii de sine stătătoare, cu țările 
în curs de dezvoltare, cu statele 
nealiniate.

în spiritul coexistentei pașnice, 
dezvoltăm, totodată, relațiile și cu 
țările capitaliste dezvoltate, cu toate 
statele lumii, fără deosebire de orân
duire socială.

România acționează ferm pentru 
înfăptuirea securității și colaborării 
pe continent, pentru transpunerea in 
viată a documentelor semnate la 
Conferința general-europeană de la 
Helsinki. Acordăm o mare importan
tă reuniunii de la Belgrad, din 
toamna acestui an. de la care aștep
tăm impulsionarea activității de în

făptuire a securității europene, des
chiderea unor largi perspective pen
tru dezvoltarea neîngrădită a colabo
rării economice, tehnico-știintifice, 
culturale Si în alte domenii de inte
res umanitar, și îndeosebi trecerea 
la dezangajarea militară a Europei 
— fără de care nu pot fi concepu
te pacea si securitatea pe continent 
Si în întreaga lume. (Vii aplauze).

Milităm consecvent pentru dezvol
tarea colaborării între toate statele 
din Balcani, convinși că aceasta ser
vește intereselor păcii, bunei vecină- 

otăti si securității în această .regiune, 
îii Europa și in lume. România este 
hotărîtă să-și aducă în continuare 
întreaga sa contribuție la intensifi
carea schimburilor, atit bilaterale, cît 
si multilaterale. între toate țările 
balcanice.

Considerăm că ar fi de mare im
portantă pentru întărirea încrederii 
si dezvoltarea conlucrării pașnice in 
această zonă solutionarea problemei 
cipriote, pe baza respectării indepen
dentei și suveranității acestui stat, 
asigurării conviețuirii pașnice a celor 
două comunități cipriote.

România acționează în modul cel 
mai ferm pentru excluderea forței și 
a folosirii forței în relațiile dintre 
state, pentru solutionarea tuturor 
conflictelor pe calea pașnică a trata
tivelor politice. în acest spirit ne 
pronunțăm pentru intensificarea e- 
forturilor îndreptate spre rezolvarea 
conflictului din Orientul Mijlociu, pe 
baza retragerii trupelor israeliene 
din teritoriile arabe ocupate în urma 
războiului din 1967, a recunoașterii 
dreptului la autodeterminarea po
porului palestinean. inclusiv de a-si 
constitui un stat arab palestinean. 
independent și liber, a asigură
rii independentei si suveranității 
tuturor statelor din regiune. (Aplauze 
puternice).

Ne manifestăm puternic solidarita
tea Si acordăm întregul nostru spri
jin luptei popoarelor care se mai 
află sub dominație colonială, pentru 
cucerirea independentei și suverani
tății. pentru dreptul de a fi deplin 
stăpine pe soarta lor. Sintem soli
dari si acordăm întregul nostru spri
jin — politic, diplomatic, moral și 
material — mișcărilor de eliberare 
națională din Namibia Si Zimbabwe, 
luptei popoarelor din Africa de Sud 
împotriva politicii rasiste si de a- 
partheid, pentru libertate și indepen
dentă. Constituie o realitate că im
perialismul și colonialismul au lăsat 
multe probleme nerezolvate pe con
tinentul african. Noi considerăm că 
este în interesul tuturor statelor afri
cane ca solutionarea acestor proble
me să se facă pe calea tratativelor, 
evitîndu-se recurgerea la forță și ac- 
tionîndu-se pentru întărirea unității 
și colaborării țărilor africane în ve
derea dezvoltării lor economice și 
sociale independente.

România acționează consecvent 
pentru lichidarea subdezvoltării — 
rezultat al îndelungatei politici im
perialiste. colonialiste Si neocolonia- 
liste— pentru realizarea unei noi or
dini economice internaționale care să 
asigure dezvoltarea , unei colaborări 
echitabile, respectarea dreptului fie
cărui popor de a fi stăpîn pe bogă
țiile naționale, stabilitatea economi
că mondială, accesul larg al tuturor 
țărilor. îndeosebi al celor rămase in 
urmă, la cuceririle științei și tehni
cii înaintate. în vederea accelerării 
progresului lor economic și social.

România militează susținut pen
tru înfăptuirea dezarmării generale, 
și în primul rind a dezarmării nu
cleare. pentru încetarea cursei înar
mărilor și a fabricării de noi tipuri 
de arme de distrugere în masă, pen
tru trecerea Ia măsuri practice care 
să ducă la eliberarea omenirii de pri
mejdia unor noi războaie nimici
toare. să creeze condiții ca sutele de 
miliarde de dolari ce se cheltuiesc 
anual pentru înarmări să fie alocate 
în scopul progresului economic și 
social mai rapid al popoarelor, pen
tru o viată liberă și demnă a tutu
ror națiunilor lumii. (Vii aplauze).

Acordăm. în acest sens, o atentie 
deosebită bunei pregătiri a sesiunii 
O.N.U. care urmează să aibă loc in 
anul viitor, astfel îneît aceasta să 
impulsioneze eforturile popoarelor 
consacrate înfăptuirii acestui dezide
rat vital al omenirii.

Problemele deosebit de complexe 
ale vieții internaționale impun par
ticiparea activă la solutionarea lor, 
în condiții de deplină egalitate, a tu
turor statelor — indiferent de mări
mea lor. Un rol important au in 
această privință țările mici și mij
locii. țările în curs de dezvoltare, ță
rile nealiniate, care sint direct inte
resate în lichidarea vechii politici de 
inegalitate și asuprire. în promova
rea unor relații noi, de deplină ega
litate și respect reciproc. O contri
buție deosebită este chemată să 
aducă Organizația Națiunilor Unite, 
care oferă cadrul organizatoric cel 
mai corespunzător pentru dezbaterea 
problemelor, cu participarea efectivă 
a tuturor statelor, pentru democrati
zarea largă a relațiilor internațio
nale. promovarea destinderii, a co
laborării și păcii în lume.

Dragi tovarăși și prieteni.
Partidele comuniste si muncitorești 

care se afirmă tot mai puternic ca 
promotoare ale intereselor vitale ale 
maselor, joacă astăzi un rol tot 
mai important în transformarea pro
gresistă a societății. Pornind de la 
această realitate, partidul nostru mi
litează ferm pentru realizarea uni
tății de tip nou și dezvoltarea soli
darității si colaborării dintre parti
dele comuniste si muncitorești, 
pe baza deplinei egalități în 
drepturi și respectului reciproc, 
a dreptului fiecărui partid de a-si 
stabili de sine stătător linia poli
tică. strategia și tactica potrivit situa
ției concrete în care acționează. Con
ferința partidelor comuniste si mun
citorești din Europa, tinută anul tre
cut la Berlin, afirmînd cu putere a- 
ceste principii, s-a înscris ca o con
tribuție importantă la întărirea con
lucrării și solidarității partidelor co
muniste și muncitorești din Europa 
în lupta pentru securitate, pace, co
laborare și progres social. (Aplauze 
puternice).

Totodată, partidul nostru va pro
mova. în continuare, largi legături cu 
partidele socialiste și social-democra- 
te. cu mișcările de eliberare naționa
lă, cu partidele de guvernămînt din 
țările în curs de dezvoltare, cu alte 
partide și organizații revoluționare, 
progresiste, democratice, cu forțele 
antiimperialiste de pretutindeni. în 
lupta pentru destindere, securitate si 
pace, pentru făurirea unei lumi, mai 
bune și mai drepte pe planeta noas
tră. (Vii și puternice aplauze).

Dragi tovarăși și prietenă
Noua noastră vizită si convorbirile 

pe care le-am purtat vor deschide noi 
perspective dezvoltării pe multiple 
planuri a relațiilor de prietenie din
tre Republica Socialistă România și 
Republica Populară Bulgaria, dintre 
Partidul Comunist Român si Partidul 
Comunist Bulgar, ceea ce corespun
de pe deplin intereselor celor două 
popoare, cît si cauzei socialismului, 
păcii și colaborării in lume.

întoreîndu-ne în patrie, vom duce 
cu noi imaginea realizărilor pe care 
poporul bulgar le obține pe calea 
construcției societății socialiste. Do
rim acum, la încheiere, să adresăm 
întregului popor bulgar salutul nos
tru cordial și urarea de a obține noi 
și mari realizări in înfăptuirea hotărî- 
rilor celui de-al XI-lea Congres al 
Partidului Comunist Bulgar. în ridi
carea bunăstării materiale Si spiritua
le. în înflorirea patriei sale socialiste. 
(Aplauze puternice. îndelungate).

Fie ca vizita pe care am efectuat-o. 
convorbirile purtate si documentele 
ce vor fi semnate să se înscrie ca o 
contribuție cit mai rodnică la dezvol
tarea relațiilor româno-bulgare. să 
facă si mai trainică prietenia și 
colaborarea dintre țările si popoarele 
noastre ! (Aplauze puternice. înde
lungate).

Trăiască prietenia si colaborarea 
dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist Bulgar, dintre Re
publica Socialistă România si Repu
blica Populară Bulgaria ! (Aplauze 
puternice. îndelungate).

Trăiască pacea si colaborarea în în
treaga lume ! (Vii și puternice aplau
ze. Intr-o atmosferă însuflețită, toți 
cei prezenți la miting ovaționează 
îndelung pentru prietenia si colabo
rarea româno-bulgară).

(Urmare din pag. I)

loan Avram, Trandafir Cocirlă, 
precum și Trofin Simedrea, 
ambasadorul țării noastre la 
Sofia.

In prezidiu se aflau, de ase
menea, membri și membri su- 
pleanți ai Biroului Politic al 
C.C. al P.C. Bulgar, secretari 
ai Comitetului Central al P.C. 
Bulgar, vicepreședinți ai Con
siliului de Stat și Consiliului 
de Miniștri, vechi militanți ai 
partidului, conducători ai unor 
instituții centrale, organizații 
de masă și obștești, precum și 
reprezentanți ai muncitorilor, 
oamenilor de știință, artă și 
cultură din Sofia.

Sala in care se desfășoară 
mitingul este împodobită fes
tiv. Scena este dominată de 
drapelele de stat ale celor 
două țări vecine și prietene. 
Deasupra scenei este înscrisă 
urarea: „Să se dezvolte și să 
se întărească prietenia româ
no-bulgară!". Fanfara militară 
intonează imnurile de stat ale 
Republicii Socialiste România 
și Republicii Populare Bulga
ria.

In numele locuitorilor capi
talei bulgare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, membrii delegației 
române, persoanele oficiale 
bulgare sînt salutați de tova
rășul Gheorghi Iordanov, 
membru al Secretariatului 
C.C. al P.C. Bulgar, prim- 
secretar al Comitetului oră
șenesc Sofia al P.C.B., care a 
spus, între altele:

Oamenii muncii din Sofia, 
împreună cu întregul popor 
bulgar, întîmpină cu un senti
ment de satisfacție și bucurie 
vizita, oficială de prietenie în 
țara noastră a secretarului 
general al Partidului Comu
nist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, 
tovai-ășul Nicolae Ceaușescu. 
Îmi face plăcere ca, în nume
le comuniștilor și tuturor oa
menilor muncii din Sofia, să 
salut, încă o dată, în modul 
cel mai cordial, pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pe tovarășa 
Elena Ceaușescu și pe ceilalți 
oaspeți români prin cuvintele 
„Bine ați venit !“.

Referindu-se la tradiția în
delungată a prieteniei româ
no-bulgare,.' liotlntorul a re
levat: Relațiile de prietenie 
și ajutor reciproc dintre po
poarele bulgar și român au ră
dăcini istorice în lupta pentru 
eliberarea națională și sînt că
lite în luptele împotriva capi
talismului și fascismului. Noi, 
patrioții bulgari, subliniem cu 
o profundă satisfacție faptul 
că, în ultimii ani, colaborarea 
dintre cele două popoare fră
țești a cunoscut un mare pro
gres. In același context, el a 
evidențiat rolul relațiilor ro
mâno—bulgare în promovarea 
destinderii și păcii în zona 
Balcanilor, precum și în în
treaga lume.

Sîntem convinși — a spus 
vorbitorul — că și actua
la vizită și convorbirile din
tre tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Todor Jivkov reprezin
tă o contribuție de o deo
sebită importanță la dez
voltarea colaborării frățești 
și a unității dintre parti
dele noastre, dintre Republica 
Populară Bulgaria și Republi
ca Socialistă România.

In aplauzele asistenței, ia 
cuvîntul tovarășul Todor 
Jivkov, prim-secretar al Co
mitetului Central al Partidu
lui Comunist Bulgar, președin
tele Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Bulgaria.

Apoi, tovarășul Gheorghi 
Iordanov adresează secretaru
lui general al Partidului Co
munist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, . 
rugămintea să ia cuvintul. 
Participanții la miting întîm
pină, în picioare, cu ovații pu
ternice, pe conducătorul parti
dului și statului nostru.

Cuvintările tovarășilor Todor 
Jivkov și Nicolae Ceaușescu, 
urmărite cu deosebită atenție 
de participanții la miting, au 
fost subliniate în repetate 
rînduri cu aplauze prelungite. 
Minute în șir, cei prezenți au 
ovaționat pentru prietenia 
dintre partidele, țările și po
poarele noastre.

In aplauzele și uralele mul
țimii, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov își 
string cu căldură mîinile, se 
îmbrățișează, salută priete
nește pe reprezentanții popu
lației Sofiei.

Mitingul ia sfîrșit într-o at
mosferă însuflețită, vibrantă 
— ilustrare a legăturilor de 
prietenie și solidaritate dintre 
P.C.R. și P.C.B., dintre Româ
nia și Bulgaria. Prin urale, 
aplauze prelungite și ovații, 
participanții la miting și-au 
manifestat satisfacția deplină 
pentru vizita în țara vecină și 
prietenă a înalților soli ai po
porului român, sentimentele 
de prietenie pe care le nu
trește poporul bulgar față de 
poporul român.

Posturile de radio și televi
ziune au transmis direct 
mitingul prieteniei româno- 
bulgare.
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Prin folosirea intensivă a timpului de lucru și utilajelor, ZIMNICEA
prin întărirea ordinii și disciplinei

Productivitatea muncii a crescut, 
dar poate crește mult mai mult
în cele 8 luni care au trecut din 

acest an, colectivul Combinatului de 
îngrășăminte chimice Năvodari, care 
livrează anual mai mult de jumătate 
din cantitatea de superfosfat reali
zată pe economia națională, a dat 
peste plan o producție suplimentară 
de 31 milioane lei, concretizată în 
3 514 tone îngrășăminte cu fosfor. 
17 484 tone acid sulfuric și 26 tone 
utilaje pentru industria chimică. To
talitatea sporurilor de producție, am 
reținut de la directorul combinatului, 
ing. Nicolae Popescu, s-au obținut 
prin creșterea productivității muncii 
cu 5,2 la sută peste plan.

Comparand 
mai bune din istoria combinatului — 
și pe care autorii lor le prezintă cu 
justificată mîndrie ca un răspuns di
rect al colectivului de la Năvodari la 
recentele măsuri întreprinse de par
tid privind creșterea mai accentuată 
a nivelului de trai al populației — 
cu rezultatele din anii precedenți, 
descifrăm un întreg ansamblu de 
preocupări și eforturi creatoare pen
tru creșterea randamentului instala
țiilor și al tuturor capacităților de 
producție. Asemenea căutări, ne spu
nea șeful secției de superfosfat, ing. 
Ion Frățilă, s-au îndreptat în primul 
rind către reducerea timpului de sta
ționare la reparațiile periodice, prin 
organizarea temeinică a acestor ope
rații și pregătirea lor cu întregul ne
cesar de piese de schimb, prin antre
narea lucrătorilor mecanici, lăcătuși, 
operatori chimiști și specialiști la e- 
fectuarea acestora, acordindu-se o a- 
tenție deosebită calității reparațiilor. 
Rezultatul : termenul acestor stațio
nări a fost scurtat, la secția de su
perfosfat, cu șase zile în acest an, 
ceea ce echivalează cu o producție

de 3 000 tone îngrășăminte in plus, 
la secția de acid sulfuric timpul de 
reparație a fost redus cu 3 zile, iar 
la atelierul de acid fosforic cu 2 zile, 
ciștig- de timp concretizat, de aseme
nea, in importante sporuri de pro
ducție. Din bătălia pentru folosirea 
cit mai eficientă a timpului de lu
cru, pe baza utilizării cit mai inten
se a instalațiilor, nu s-au pierdut din 
vedere nici minutele și secundele.

rității gazelor intrate în reacție, a 
fost îmbunătățit procesul tehnologic 
pentru a se exclude degradarea ca
talizatorului și. astfel, s-au înlăturat 
deficientele principale în exploatarea 
instalațiilor

Un alt colectiv, alcătuit din ingi
nerii Ștefan Dobrică, Gheorghe Ne- 
greanu, Iuliu Popteanu și maiștrii 
Alexandru Atlas, Anton Mihăescu, a 
adus perfecționări substanțiale și

retribuirii muncii in acord 
toate categoriile de anga-

aceste realizări, cele
însemnări de la Combinatul 

de îngrășăminte chimice — Năvodari

îmbunătățirea tehnologiei de dozare 
a diferitelor sorturi de apatite, de 
pildă, a permis mărirea vitezei de 
rotire a reactorului și scurtarea tim
pului de reacție cu 15 minute, în 
condițiile obținerii unei producții cu 
parametri calitativi superiori. La sec
ția de acid sulfuric, unde în anii 
precedenți se obțineau rezultate cu 
15 la sută sub cele prevăzute în pro
iect, datorită unor deficiente în func
ționarea utilajelor, s-a alcătuit din 
inițiativa comitetului de partid si a 
conducerii combinatului un colectiv 
format din ingineri, maiștri și mun
citori cu înaltă calificare, care au 
studiat cu atenție instalațiile și pro
cesul tehnologic pentru a propune 
măsuri de perfecționare a lor. Nu 
se putea tolera la nesfîrșit justifi
carea ...„ce vreți, utilajele sint de 
vină". Ca urmare, s-au adus modifi
cări la filtrele electrice uscate și 
umede, care au permis creșterea pu-

originale instalațiilor de la atelierul 
de acid fosforic, prin înlocuirea sis
temelor de izolație și protecție care 
provocau corodarea si staționarea 
utilajelor, propunînd soluții noi, ce au 
fost apoi preluate și de celelalte u- 
nități similare din țară. Sistematiza
rea traseului de conducte a înlăturat, 
de asemenea, defecțiunile frecvente 
în funcționarea unor instalații, 
creșterea 
a dus la 
stalațiilor

Alături 
tehnic, a 
pus și a 
lui colectiv, o serie de măsuri orga
nizatorice au avut un efect direct 
asupra creșterii productivității mun
cii. Organizarea mai bună a schim
burilor și încadrarea lor cu maiștri 
principali cu experiență în producție 
au asigurat întărirea asistenței teh
nice în toate cele trei schimburi, iar

iar 
suprafeței utile a filtrelor 
sporirea randamentului in- 
cu 5 la sută.
de aceste soluții de ordin 
căror înfăptuire a presu- 
impus participarea intregu-

aplicarea 
global la _
jați, de la operator și pină la șeful 
secției, a constituit un factor impor
tant de mobilizare a potentelor uma
ne din combinat. Ca un efect direct 
în corelație cu sporul de producție, 
ca urmare a creșterii productivității 
muncii, cîștigul mediu pe angajat a 
sporit cu 8—10 la sută.

în acest complex de acțiuni, o 
mare eficiență au inițiativele comu
niștilor, ale organizațiilor de partid, 
ne relata secretarul comitetului de 
partid al combinatului. Ion Dumi- 
trache. Astfel, atunci cînd s-a pus 
problema ca în toate secțiile să 
crească în mod substanțial gradul de 
folosire a capacităților de producție, 
a fost declanșată inițiativa intitula
tă: „La fiecare loc de producție — cel 
puțin un procent in plus la produc
tivitatea muncii". Acest procent în 
plus a însemnat pentru combinat un 
spor de producție de zece milioane 
lei anual. Aflăm, de asemenea, că 
toate secțiile combinatului sint ade
vărate școli de ridicare a cunoștințe
lor profesionale, fiecare muncitor 
avind obligația de a urma cursurile 
de profiil sub răspunderea directă a 
maiștrilor, iar aceștia, la rîndul lor. 
își îmbogățesc cunoștințele cu ajuto
rul inginerilor. Și. astfel. colectivul 
chimiștilor de la Năvodari, propu- 
riindu-și ca obiectiv initial folosirea 
utilajelor cu randament cit mai ridi
cat. au ajuns acum la un permanent 
proces de autodepășire. sintetizat în 
creșterea suplimentară neintreruptă a 
productivității muncii.

George MIHĂESCU
corespondentul „Scînteii"

pe planșetele arhitecților
și pe șantierele de construcții

Ce s-a făcut, ce se face

financiar 
de către

Recoltarea cere muncă fără întrerupere!

Faptul
I

i
I

Pentru ca recolta să fie strînsă 
într-un timp cît mai scurt si depozi
tată cu grijă, comandamentul jude
țean Olt a întreprins unele măsuri 
pentru îmbunătățirea programelor 
stabilite initial la fiecare cultură, 
prin mărirea ritmului zilnic de lucru. 
La floarea-soarelui. cultură care 
ocupă 25 000 ha în cooperativele agri
cole. s-a hotărît ca. pe lîngă folosi
rea mijloacelor mecanice. în toate 
unitățile agricole să se mobilizeze 
forța de muncă, astfel incit zilnic să 
se recolteze manual și cite 2 000 ha. 
Ca urmare, timpul necesar pentru re
coltarea florii-soarelui se va reduce 
de la 15 zile, cît s-a prevăzut inițial; 
la 'numai 10 zile, lucrarea urmînd să 
se încheie în jurul datei de 11—12 
septembrie. Recoltarea sfeclei de za
hăr de pe cele 13 000 ha se desfă
șoară după grafic : 80 ha pe zi. Ve
getația porumbului de pe o parte 
din cele 93 000 ha. cite s-au cultivat 
în cooperativele agricole, este întîr- 
ziată. La indicația comandamen
tului județean, s-au luat uneie 
măsuri care să determine for
țarea coacerii porumbului, si în spe
cial a hibrizilor tardivi. Astfel, in

■ multe cooperative agricole, printre 
care Scomicesti. Dobrosloveni. Slă- 
veni. Vlădăstrita s-a trecut la denă- 
nusarea stiuletilor pe coceni, iar în 
altele se taie virfurile cocenilor. în 
felul acesta, culturile ajung mai de
vreme la maturitate.

Important este acum ca prevede
rile din program privind reducerea 
termenelor de recoltare să se mate
rializeze in practică. Ce se face în 
acest scop ?

Prin decizii, consiliile populare aii 
stabilit ca pentru această perioadă, 
„ziua-lumină" — de la răsăritul soa
relui șl pină se lasă întunericul — să 
fie orarul de lucru în agricultură, iar 
comandamentele locale au stabilit 
sarcini zilnice obligatorii pentru toa
te formațiile de lucru si pentru toate 
utilajele mecanice. Este si explicația 
faptului că în cooperativele agricole 
Brebeni. Coteana. Izvoarele. Bălă- 
nești. Mărunței. Drăgănesti-Olt. Co- 
mani. Dăneasa. Gostavățu. Stoicănești 
6i Stoenești, se realizează si se de
pășește ritmul zilnic de recoltare 
prevăzut. Iată cîteva exemple. La 
cooperativa agricolă din Brebeni a si 
fost strînsă recolta de pe aproape 
toate cele 300 ha cultivate cu floarea- 
soarelui. „Acum nu ne putem permi
te nici o clipă de răgaz — ne spunea 
tovarășul Toma Preda, președintele 
cooperativei. Toți locuitorii satului au 
fost mobilizați la recoltarea, trans
portarea și depozitarea producției. în

ajutor au venit si unii angajați : 
personalul consiliului popular în frun
te cu vicepreședintele, secretarul, a- 
gentul agricol și contabilul. Ei au fost 
repartizați în cadrul echipelor, unde

nitătile agricole — ne spunea tovară
șul Dinescu — să muncească la cîmp, 
alături de cooperatori".

Există însă si unele probleme, de a 
căror grabnică rezolvare depinde ca

----------------- JUDEȚUL OLT ----------------------
Ziua de muncă - din zori pînă la asfințit 
Specialiștii agricoli au trecut și ei să lu
creze pe cîmp
Sfeclă de zahăr și legume supuse degra
dării din cauza defecțiunilor din prelucra
rea industrială

lucrează efectiv. Pe terenurile coope
rativei agricole Drăgănesti-Olt. ală
turi de formațiile de cooperatori, 
recoltează floarea-soarelui și o echi
pă formată din inginerul-șef al 
consiliului intercooperatist. direc
torul stațiunii de mecanizare, pre
ședintele și inginerul-șef al coo
perativei. Gheorghe Dinescu. se
cretar al comitetului județean de 
partid. „Am hotărît ca toți specia
liștii si cadrele de conducere din u-

ritmul recoltării unor culturi să se 
intensifice.

în primul rind este vorba de sfe
cla de zahăr. După un start bun. Fa
brica de zahăr din Corabia. în ulti
mele zile, hu mai funcționează cu 
întreaga capacitate, deci nu 
toată cantitatea de sfeclă 
văzută prin grafice a se 
intr-o zi. Pe cîmp există 
de peste 5 000 tone de sfeclă 
hăr. Or. dacă rădăcinile de 
sînt ținute la soare sau expuse vîntu-

preia 
pre- 

recolta 
stocuri 
de za- 
sfeclă

lui. conținutul de zahăr se reduce 
simțitor. Se impune ca. în cel mai 
scurt timp. Fabrica de zahăr din Co
rabia să fie pusă la punct pentru a 
funcționa cu Întreaga capacitate. Pină 
atunci, centrala de specialitate tre
buie să analizeze posibilitățile ca 
producția aflată pe cîimp să fie diri
jată către alte fabrici de zahăr.

în unitățile agricole din sudul ju
dețului Olt există o producție bună 
de roșii, astfel incit s-ar putea livra zil
nic între 350 și 400 tone. însă, rit
mul de recoltare este cu mult sub 
posibilități pentru că fabrica de con 
șer,y§ ,dih,,pap$cal nu funcționează 
cu întrejp’a,cgjiacitate. Astfel, la linia 
de pastă de''roșii. în loc de 150 tone. 
Zilnic 'Sînt pi'cluerate numai cite 120— 
130 tone. De asemenea, se afirmă că 
nu există beneficiari care să preia 
excedentul de roșii. Ca urmare. în 
depozitele centrelor de legume și
fructe, cît si la unitățile agricole se 
află stocate peste 1 100 tone de roșii. 
Lată de ce apelul direcției agricole 
a județului Olt trebuie înțeles de 
trustul întreprinderilor de conserve 
și fructe : o parte din producția de 
roșii din județul Olt să fie distri
buită la alte fabrici de conserve.

Aurel PAPADIUC 
Emilian ROUĂ

ÎNCEPE CULESUL STRUGURILOR
în curind va Începe culesul stru

gurilor. într-o ședință la care 
au participat specialiști din ca
drul Departamentului Agriculturii 
ie Stat. Centralei Viei si vinului. 
Institutului de cercetări pentru vi
ticultură si vinificatie Valea Călu
gărească s-a analizat mersul coace
rii strugurilor, stabilindu-se. totoda
tă. momentul cînd trebuie începută 
recoltarea in fiecare podgorie. To
varășul ing. Eugen Ungureanu. di
rectorul general al Centralei viei si 
vinului, ne-a făcut unele precizări 
In legătură cu culesul strugurilor si 
vinificația : .

Datorită condițiilor climatice fa
vorabile din luna august, s-a in
tensificat acumularea de zaharuri în 
boabe. în funcție de evoluția matu
rării strugurilor, în curind va în
cepe culesul. Pe baza datelor pri
vind mersul' coacerii se recomandă 
începerea culesului pe data de 10

septembrie în județele Arad. Timiș. 
Mehedinți. Dolj. Gorj. Olt. Vîlcea. 
Teleorman, Ilfov, Ialomița.
Brăila. Constanta. Tulcea. Galați, 
Vaslui. Vrancea. Iași si Botoșani.

Buzău,

Recomandări ale 
Centralei viei și vinului

Recoltarea strugurilor pentru vi- 
nificatie va Începe cu plantațiile si 
soiurile la care concentrația in za
hăr din struguri corespunde realiză
rii tipurilor de vin stabilite prin 
programul unitar de vinificatie. în 
celelalte județe din tară, declanșa
rea culesului se va face pe măsură 
ce concentrația în zaharuri va atin
ge gradul corespunzător nivelului 
tipurilor de vin înscrise in planul 
de vinificatie.

în cazul în care. în plantații, 
apare atacul de mucegai pe stru
guri. culesul se va efectua cu prio
ritate în funcție de frecventa si in
tensitatea atacului de mucegai, in
diferent de concentrația în zaharuri.

Comandamentele județene vor a- 
naliza datele referitoare la matura
rea strugurilor si. în funcție de a- 
ceasta. de starea fitosanitară a re
coltei. vor stabili declanșarea și e- 
salonarea diferențiată a culesului pe 
centre, plaiuri și soiuri, astfel in
cit să se realizeze parametrii cali
tativi necesari pentru producerea 
tipurilor de vinuri înscrise în pla
nul unitar de vinificatie.

Unitățile de producție si centrele 
de prelucrare vor corela graficele 
de recoltare cu cele de prelucrare a 
strugurilor si vor organiza cores
punzător procesul de vinificare. 
astfel incit să se evite stationarea 
mijloacelor de transport.

Succesul „Zilelor 
muzicii 

românești"
în „Zilele muzicii româ

nești" artiști amatori, ar
tiști profesioniști s-au a- 
dresat publicului larg. în 
graiul muzicii populare, al 
paginilor simfonice, came
rale. in genul revistei. în 
ritmul muzicii ușoare... A- 
lătuiri de rapsodul Gh. Ro- 
soga s-a prezentat filarmo
nica bucuresteană. a urmat 
microrecitaiul sopranei Ca- 
trlnel Papadopoi (membră 
a formației „Lyra" a Casei 
de cultură a sectorului 1. 
București) interpretă sen
sibilă a liedurilor enescie- 
ne : au fost prezente bri
găzi artistice muncitorești, 
corale de amatori din Plo
iești si Constanta. Teatrul 
satiric muzical „C. Tănase" 
cu spectacolul de revistă 
nr. 1 al stagiunii... S-au re
levat Încă o dată marile 
resurse muzicale de care 
dispunem, prilej de emu
lație, de cunoaștere • pre
ocupărilor unor Remarca
bile colective 
profesioniste și de ama
tori. Subliniind 
cestea, trebuie 
tăm si asupra unor carențe 
care s-au făcut simtite in 
snedal prin lipsa operei, 
operetei, baletului, a acelor 
creații românești de gen 
care cu siguranță ar fi con-

artistice,

toate a- 
să reflec-

turat mai exact peisajul 
vieții noastre muzicale. 
De asemenea, nu au fost 
programați soliștii vocali si 
instrumentiști premiati la 
marea competiție „Cîntarea 
României", artiști de mare 
popularitate.

Așadar. „Zilele muzicii 
românești" — o manifestare 
care a polarizat atenția 
publicului, a înlesnit un 
rodnic dialog intre artiști 
profesioniști si amatori, o 
experiență care — asa cum 
am spus — furnizează da
tele necesare pentru ca 
viitoarea ediție să propună 
mai convingător valorile 
artei interpretative, ale 
creației românești, fără ex
cepție, în toate genurile 
muzicale.

în general trebuie 
noscut 
giunea 
lului a 
gata, 
susținută de formații bune 
ori foarte bune, din țară și 
de peste hotare. Calitatea 
programelor interpretate 
a fost în cele mai multe 
cazuri cea așteptată. Așa
dar, seri de succes, un pu
blic dornic să răsplătească 
cu aplauze pe slujitorii ar
tei de calitate. Nu au lip
sit, totuși, „excepțiile".

Cînd solistul este 
„eroul" cîntecului...

S-a întîmplat la Man
galia. Pe afiș, cu litere de-o

șchioapă, era anunțat ca 
..personaj nrincioal" în cele 
două concerte ale orchestrei 
„Hațegana" din Hunedoara: 
Ion Dolănescu. Sălile — 
arhipline. Orchestra a făcut 
o frumoasă impresie; este o 
orchestră profesionistă, bună 
cunoscătoare a ciutului și 
jocului ardelenesc ; de ase-

despre cutremur și inima 
fiecăruia poate a zvîcnit. 
A urmat apoi un cintec 
despre Nadia Comăneci. 
Nu ne-am tras bine res
pirația, că a răsunat 

Tanțo, bă“, ridi- 
_ ’ ’ „șla-

nr. 1 al muzicii
exem-

„Bă,
cat la rangul de 
găr
populare" (de fapt.

ADNOTĂRI

recu- 
că anul acesta sta- 

muzicală a litora- 
fost într-adevăr bo- 
diversă, atractivă,

menea manifestări ieftine, 
de o crasă vulgaritate? Ne 
uitam în stingă. în dreapta, 
la spectatorii de lîngă noi. 
îi vedeam jenați, stinghe
riți. nedumeriți. Rareori am 
asistat la un ..spectacol" 
mai penibil.

Poate organizatorii de 
concerte si prezentatorii

DIVERSIțeni : „nea Emil", cum îi spun toți 
pe șantier macaragiului Emil Raiu. și 
maistrul Caval Firică. Dar nu numai 
ei, ci toți ceilalți constructori care, 
timp de două săptămîni, au venit pe 
șantier la 5 dimineața și au plecat 
la 7 seara.

...La Institutul de studii si proiec
tări pentru sistematizare locuințe si 
gospodărie comunală din Capitală s-a 
constituit încă din martie. special 
pentru Zimnicea. un colectiv care să 
se ocupe de proiectarea structurilor 
de rezistență. 12 oameni lucrează de 
atunci neîncetat pentru ca să nu le 
lipsească constructorilor nici un pro
iect. 12 oameni care au realizat în 
timp record proiectele pentru cele 
2 000 de apartamente, pentru rețelele 
exterioare, drumuri, sistematizarea 
verticală. Acum proiectează în avans 
primele 800 din cele 2 000 de aparta
mente care urmează să se construias
că anul viitor.

...Duipă analiza cu planurile pe 
masă, de care aminteam la începu
tul acestor însemnări, a urmat raidul 

pe șantier. Obiș
nuitul raid de la 
stafia de betoane, 
la viitorul spital, 
de acolo la gară, 
unde soseau tre
nurile cu prefa
bricate, si tot așa 
mai la fiecare lot 
în parte, 
ușor să-ti 
seama si 
vorbă că fiecare 
din cei 
bați — 
Bunga, 
Averiu 
ing. 
tană 
cunoscuti pe 
tiere. Mai 
decît atît. 
zenta lor pe 
tier e binevenită 
si așteptată. Pen

se mulțumesc să

pentru ca cele 2000 de
apartamente prevăzute

pentru acest an să fie date
In folosință la termenele

într-o baracă din spatele primăriei 
din Zimnicea, Ionel Benga, secreta
rul adjunct al Comitetului orășenesc 
de partid, ing. Averiu Vlad de la 
Direcția de sistematizare, proiectare 
și construcții a Comitetului pentru 
problemele consiliilor populare, și 
ing. Florin Catană, șeful colectivului 
de proiectare, structură și rezistență 
din cadrul institutului central de 
specialitate, analizează, cu proiectele 
și planurile de sistematizare in față, 
stadiul lucrărilor de reconstrucție a 
orașului. Mai bine zis, de construc
ție. Pentru că la Zimnicea se clă
dește din temelii un alt oraș.

Ceea ce am reținut, în primul 
rind, din discuția concretă a celor 
trei, este faptul că acum, aici, la 
Zimnicea, în bătălia cu timpul, uni
tatea de măsură este ora. Minutul, 
chiar. Și este firesc să fie așa. Pină 
la 31 decembrie trebuie date în fo
losință 2 00» de apartamente, trebuie 
asigurat front de lucru pentru alte 
700 din cele 2 000 care urmează să se 
construiască în 1978, trebuie începu
te lucrările la spi
tal, la sediul po
litico - administra
tiv și la cinema
tograf, trebuie 
puse în funcțiu
ne alimentarea cu 
apă și energie, ca
nalizarea. rețelele 
telefonice, elec
trice și celelalte 
dotări șl echipa
mente tehnico- 
edilitare. Un vo
lum de lucrări a 
căror realizare 
presupune — pe 
lingă imensul e- 
fort 
făcut
stat — nu puține 
eforturi tehnice și 
organizatorice.

Care este sta
diul la zi al lucrărilor?

—Se află în diverse faze de exe
cuție — ne spune inginerul Averiu 
Vlad — toate apartamentele prevă
zute pentru acest an, în același 
timp, au început lucrările și la o 
serie de apartamente planificate pen
tru anul viitor. Sînt in stadiu de 
montaj infrastructurile la circa 400 
de apartamente; Alte 80 de aparta
mente urmează să fie recepționate in 
următoarele zile. Datorită efortului 
exemplar făcut de constructorii ilfo- 
veni, pină la 30 august au fost reali
zate, probate si date in funcțiune re
țelele de alimentare cu apă pe o lun
gime de 5,5 km — rămînînd de con
struit numai 1,1 km — și s-au execu
tat circa 50 la sută din lucrările de 
canalizare. Foarte avansate sînt și 
lucrările la liceul cu 16 săli de clasă, 
ateliere și sală de sport. Din punc
tul de vedere al proiectării și mon
tajului există toate condițiile pentru 
a se realiza 25 pină la 30 de aparta
mente pe zi, depășindu-se astfel cifra 
de 2 000 de apartamente planificate 
pentru acest an.

Așadar, cei peste 1 000 de construc
tori veniți la Zimnicea din 9 județe 
ale .țării — Sibiu, Ialomița, Neamț, 
Gorj, Dîmbovița, Caraș-Severin. Vîl
cea, Ilfov și, bineînțeles, Teleorman 
— au depus și depun in continuare 
eforturi pentru a se achita cu cinste, 
cu demnitate comunistă, muncito
rească, revoluționară de sarcinile în
credințate de conducerea partidului, 
de secretarul său general. Ne îndrep
tățesc această convingere uriașa mo
bilizare de forțe umane și tehnice — 
Zimnicea este în aceste zile o ade
vărată pădure de macarale turn, 
buldozere, screpere, basculante grele 
și alte utilaje dintre cele mai mo
derne — faptele de fiecare zi ale 
constructorilor.

...20 august : liceul industrial se 
afla la cota zero ; 26 august : este 
montată structura de rezistență ; 30
august : se montează și acoperișul. 
Timpi record, premieră tehnică pen
tru țara noastră : întreaga construc
ție este realizată pe schelet metalic. 
Autorii — doi constructori ialoml-

stabilite
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Rebus cu
locuri
rezervate

Era 
dai 

după I
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I
I

t
PROGRAMUL 1
Telex
Teleșcoală
Curs de limba rusă

16.00
16,05
16,35
17,06 Pentru timpul dv. liber, vă reco

mandăm...
Moment folcloric
Film artistic : „Soarta Aurei și 
Argentinei". Premieră TV. Pro
ducție a studiourilor coreene 
1001 de seri

17,20
17,30

19,20
19,30 Telejurnal
19,50 Republica XXX. Azi, județul 

Argeș

eare despart stațiunea Ma
maia de stațiunea Jupiter, 
ci de diferența dintre cali
tatea programelor artistice 
ale unor localuri. La „O- 
rient" (Mamaia). spre exem
plu. în acordurile unei or
chestre necunoscute, o so
listă. pe nume Rodica Luca, 
tină jenant. Patru cadine,

Valori autentice... și unele note false 
pe portativul spectacolelor de pe litoral

menea, solista Raveca Săn- 
dulescu. prin tălmăciri pline 
de talent, ținută decentă. 
Și totul ar fi fost minunat, 
dacă nu ar fi apărut un asa- 
numit „prezentator" care, 
după cum singur a decla
rat. trebuia să facă lumea 
să ridă și pentru că proba
bil nu știa altceva a în
ceput să... latre (așa era 
6checiul respectiv !) ; cînd 
s-a săturat de lătrat, a a- 
nunțat „marele eveniment, 
mare", participarea „ve
detei" I. D. sau D. I. So
listul a depănat un cintec

wlu de prost gust si vulga
ritate). Mai departe, solistul 
respectiv a găsit de cuviință 
să-si cînte cu o ..sincerita
te" demnă de o cauză mai 
bună avatarurile vieții per
sonale. ba. mai mult. îm
preună cu Ana Pacatius și 
Tiberiu Ceia, a povestit 
ceva si mai si : cit de scan
dalagiu este, cit de bătăuș 
este, el, erou de cintec. 
cum 1 se sting amorurile In 
scandaluri si bătăi s.a.m.d...

Cum este posibil să i se 
permită unui cîntăret ase-

care-1 tot anunță — nu nu
mai la nunți, ci și la spec
tacole — ca „vedetă" (este 
adevărat, nimeni nu „spu
ne"
gere replicile
„Bă, Tanțo !“), ne pot da 
explicație.

cu mai multă convin- 
vulgare din 

o

Mare distanță 
între „Orient" 

și „Paradis"...
Bineînțeles, nu este vorba 

de numărul de kilometri

în costume ponosite, răsu
cesc inutil niște eșarfe. 
Cîteva clipe si numărul ca- 
dînelor ajunge la sase, dună 
care, politicos, publicul 
este invitat să cînte : „hal
da cîntă, haida cîntă" ! La 
„Acapulco" din Eforie Nord 
muzica este mai bună. 
Cîntă Cezar Tătaru, Au
relian Andreescu, acom
paniază formația vocal- 
instrumentală condusă de 
Sile Constantin. Dansea
ză o talentată șolistă : Ta
tiana Botez ; dar nu-

trei băr- 
si Ionel 
si ing.

Vlad, _ și 
Florin 
— sînt

Ca
bine 
san- 
mult 
pre- 
san-

tru că ei nu 
înregistreze problemele, ci le rezolvă. 
Imediat, la fața locului. Mai mulți 
șefi de șantier sau de loturi s-au 
plins de calitatea panourilor livrate 
de întreprinderile de prefabricate si 
de ritmul defectuos al livrărilor. 
Maistrul loan ConstantinCscu de la 
I.J.C.M. Sibiu ne-a spus : „Ne-am 
angajat să dăm în folosință blocul 
IX-B de 60 de apartamente nu la 31 
XII cum era planificat, ci la 10 XI. 
dar eforturile noastre vor fi inutile 
dacă fabrica din Călărași ne livrează 
panouri de proastă calitate, fisurate, 
cu instalațiile sanitare înfundate" : 
inginerul Vasile Stanciu de la 
I.J.C.M. Caraș-Severin : „Cred că În
treprinderile de prefabricate ne-au 
trimis ce le prisosea crin curte, alt
fel nu-mi explic cum pot să livreze 
mai întîi etajele superioare si abia pe 
urmă parterul !“ într-adevăr. aceasta 
era situația. Soluția s-a găsit pe loc: 
s-a luat telefonic legătura cu centrala 
materialelor de construcție si la fie
care din fabricile furnizoare — Doi- 
cești. Deva. Călărași. Roman si Bu
zău — au fost trimiși. în aceeași zi, 
delegați din partea centralei care 
să se ocupe exclusiv de livrările pen
tru Zimnicea. Chiar a doua zi aveau 
să sosească primele garnituri cu pre
fabricate.

O problemă asemănătoare risca să 
se ivească și la stația de betoane. 
Balastiera Fărcasele din județul Olt 
nu livrase în ultimele zile decît nisip, 
încă o zi-două de întîrziere si s-ar 
fi consumat ultimele rezerve. Ce era 
de făcut ?“ O să trimitem un băiat 
întreprinzător la Fărcasele — a hotă
rît Ionel Benga, secretarul adiunct al 
comitetului orășenesc de partid. Să 
nu plece de-acolo decît cu garnitura 
de agregate". în aceeași seară. N. 
Costea. de la consiliul popular, a ple
cat cu motoreta la Fărcasele. Cei trei 
au rezolvat în aceeași zi si alte ches
tiuni, mai „mărunte", cum le spuneau 
dînșii : meniul la cele două cantine 
ale muncitorilor, repartizarea ne șan
tier a celor 100—150 de zimniceni 
care zilnic participă alături de con
structori la reclădirea orașului.

Florin CIOBANESCU

20.10 Ora tineretului
21.10 Teatru scurt : „De ziua Domni

ței"
22,05 r.p.d. coreeană : Coordonate con

temporane
22.20 Telejurnal

PROGRAMUL 2
19,50 Concertul orchestrei simfonice a 

Radiotelevlzlunil. In program : 
Tiberiu Olah — Armonii '75, diri
jor Emil Simon ; Eduard Lalo — 
Simfonia spaniolă pentru vioară și 
orchestră, solist Ion Volcu, diri
jor Emanuel Elenescu ; Dmitri 
Șostakovicl — Simfonia a IX-a. 
Prezintă Olga Grigorescu-Buttu

21.13 Telex
21.20 Un fapt văzut de aproape — re

portaj TV : Radiografia unei idei
21,45 Emisiune de știință : Despre sim

țul .................

stau în 
im- 

i“ se- 
o dansatoare dur- 
depune mult efort 

i convingă lumea că 
e viața" ; pierde 
și, ca un gest su- 
îmbracă un costum 

de... piei roșii. Dacă la 
„Acapulco" n-ar fi existat 
show-ul susținut de Aure
lian Andreescu. ..Veselia la 
Acapulco" (asa se numește 
programul) ar fi fost cu si
guranță destul de tristă.

După ..Acapulco". „In
ternational" din stațiunea 
OlimP. Si aici concertează 
un gruo vocal-instrumen- 
tal cunoscut : „Progresiv 
T.M.". condus de Harry 
Coradini. Se oferă o muzi
că bună, instalația sonoră e 
îngrijită. Susține un micro- 
recital Nicolae Nițescu, iar 
Marga Pascal PoliCala pre
zintă. subliniind specificul 
fiecăruia, cîntece și ritmuri 
de pretutindeni.

...La barul „Melody" din 
Mamaia. în compania or
chestrei „Gigant", evoluea
ză solistele Zoe Cîmpeanu, 
Mihaela Oancea. Acvilina 
Severin ; melodii antrenan
te. bine interpretate. Se re
marcă cuplul Vally Balaban 
— Florian Moșneag. într-un 
..dans comic" care ne aduce 
aminte de „Luminile ram
pei". Un program realizat 
cu chibzuință, cu meticulo
zitate de N. Sever.

merele coregrafice 
general sub semnul 
provizației. „Surpriza' 
rii : <
dulie 
ca să 
„Așa 
ocazia 
prem, 
de..

echilibrului

Gina Varga. Cor- 
Patrlchi, Andreea 

Milidi Tătaru. De

în fine... „Paradis" — Ju
piter. Coregrafia : Comei 
Patrichi. costumele : Doina 
Levinta, orchestra condusă 
de I. Wllmany. Sînt aplau
dați : Dan Spătaru. Adrian 
Romcescu. Gabriela Teodo- 
rescu. Se lansează „Grupul 
vocal 5 T“, tinere studente 
la Conservator, premiate în 
Japonia. la un recent 
concurs de interpretare, 
care înfățișează un show 
plin de vervă, alături de 
Gil Dobrică. în evantaiul 
dansurilor moderne sînt so
liste 
nelia 
Kiss,
fapt, întreaga ethipă de 
realizatori, sub conducerea 
lui Viorel Păunescu. propu
ne două ore de music-hall, 
în adevăratul sens al cu- 
vlntului. Si nu este vorba 
numai de muzică ușoară de 
succes din repertoriul ro
mânesc si international sau 
de acele desene modeme 
coregrafice, podiumul pă*  
rind o largă scenă de spec
tacol. sau de costumele scli
pitoare. de efectele realiza
te prin jocul de lumini — 
ci de bunul gust cu care 
s-au îmbinat toate aceste 
elemente, cu care au fost 
dozate, echilibrate, de at
mosfera de „spectacol de 
music-hall" în care nu se 
face rabat, nici o clipă, la 
calitate.

Smaranda OȚEANU
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Mai mulți călători din gara 
Dej, care au primit locuri re
zervate în vagonul nr. 1 pen
tru rapidul București — Satu 
Mare din data de 1 septembrie, 
s-au aflat în mare încurcătură, 
în momentul cînd s-au urcat în 
tren. în compartimentul unde 
trebuiau să găsească locu
rile numerotate de la 41 la 48, 
două locuri purtau unul și ace
lași număr — 43, un loc nu avea 
nici un număr, altul avea... două 
numere, iar nr. 45 înscris pe ti
chetul unuia dintre călători nu 
figura nicăieri. „Care este cheia 
acestui rebus cu... locuri rezer
vate ?“ — au întrebat călătorii 
pe controlorul de bilete. „Am 
eu ac de cojocul lor — răspunse 
controlorul — și, sigur pe el, 
scoase din buzunar o cheie cu 
care începu să răsucească „ti
jele" de la numerele eronate, 
spre a le scoate la iveală de 
dedesubt pe cele corespunzătoa
re. Dar — să vezi și să nu crezi 
— apăreau mereu alte și 
numere, numai cele care 
buiau — nu. Controlorul 
dădu bătut : „Eu. unul, cred că 
rebusul trebuie dezlegat de... 
revizia de vagoane". Și noi la 
fel.

Un copil
precoce
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„Nu împlinise trei ani, cînd 
mă ruga să-i citesc dintr-o car
te sau din ziar, pe ce punea 
ochii" — ne spune mama micu
ței Monica Rotaru' din Buzău. 
Incet-încet, fetița a început să 
distingă mai întîi literele, apoi 
cuvintele. în cîteva săptămîni, 
a început să silabisească, apoi 
să citească destul de cursiv. 
Așa se face că, acum, deși n-a 
împlinit încă trei ani și jumă
tate, micuța Monica, fără să o 
silească absolut nimeni, cere 
mereu și mereu cărți să citească. 
Și unde nu zici că și-a întocmit 
și o bibliotecă personală, din 
care nu lipsește, între altele, 
„Prisaca" lui Tudor Arghezi, de 
care s-a amuzat copios.

Dacă-î 
nuntă...

Familia V. Petre din Slobozia 
i-a trimis familiei E. loan 
din strada Băiculești din Bucu
rești un plic. In plic — o 
invitație la nuntă. Alături de 
invitație, o scrisoare. în scri
soare — o expunere de motive 
și un mic „avertisment" : „V-arn 
scris din timp, ca nu cumva să 
aveți vreun motiv să nu ve
niți"...

Data expedierii scrisorii din 
Slobozia, conform ștampilei poș
tale : 5 august. Data sosirii la 
destinatarul din București, tot 
conform ștampilei poștale: 3 
septembrie. Data nunții : 20 au
gust. Acum E. I. ar vrea să tri
mită tinerilor însurăței măcar o 
scrisoare de felicitare, dar ii e 
teamă că o să ajungă tocmai 
la... cumetrie. Poșta ce sfat 
ii dă? f

Unde puneți 
cheile
masinii ?

Ajunglnd acasă. Ștefan D. din 
Amărăștii de Sus, județul Dolj, 
a oprit in fața porții mașina 
proprietate personală, s-a dat 
jos de la volan, a inchis ușa 
și s-a dus la treburile lui.

Trecind prin dreptul mașinii, 
consăteanul său, Mihai Tudo- 
tache, a zărit cheile de contact 
uitate la locul lor. Fără să mai 
stea o clipă pe ginduri, s-a ur
cat la volan, a vomit motorul 
și pe-aci ți-e drumul. Cine știe 
cit s-ar fi plimbat dacă nu-i 
apărea in cale un gard. Izbită 
violent in el, mașina s-a avariat, 
iar plimbărețul staționează a- 
cum la spital.

Ce-ai în
vere?
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metri in 
La haltere tre- 
nu Va zidărie", 
serile trecute, 
pe o stradă lă- 
de 16 ani mer- 
Nici una, nici 

ur-
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De cite ori se afla intre prie
teni care aduceau vorba de forța 
mușchilor, I. D. Oprea din orașul 
Oțelul Roșu iși umfla pieptul și 
se împăuna : „Eu. dacă-mi pun 
mintea cu voi, vă iau cite doi 
la subsuoară și pe restul in spa
te și alerg suta de 
citeva secunde, 
buia să mă duc,

într-una din 
I.D.O. a intilnit 
turalnică o fată 
gind spre casă,
două, a înșfăcat fata, a 
cat-o in spate și a început să 
alerge cu ea spre marginea 
orașului. Dar — după cum ne 
scrie corespondentul nostru vo
luntar Ion Hurtupan — in ca
lea lui au apărut Zacheru Ma- 
ciovan și Al. Dumitraș. de la în
treprinderea „Oțelul roșu".

— Ce-ai în circă, vere ? — 
l-au întrebat ei, iar în clipa ur
mătoare l-au și imobilizat, după 
care l-au dus la miliție, 
„leul-paraleu" a devenit... 
lușel.

Rubrlcâ realizată de
Petre POPA
cu 8prl|lnul corespondenților ■

Scînteii"

i

I

I
Aici, 
mie- I

I
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Primire la Consiliul de Stat Vizita delegației parlamentare belgiene
Miercuri dimineața, tovarășul Ște

fan Voitec, vicepreședinte al Consi
liului de Stat, și tovarășul Nicolae 
Giosan, președintele Marii Adunări 
Naționale, au primit delegația par
lamentară franceză, condusă de Ro
land Nungesser, primul vicepreședin
te al Adunării Naționale Franceze, 
membru al partidului „Adunarea 
pentru Republică", care face o vizită 
oficială în tara noastră, la invitația 
Marii Adunări Naționale.

Din delegație fac parte Yves Allain- 
mat, vicepreședinte al Adunării Na
ționale. membru al grupului de 
deputat! al Partidului Socialist și ai 
Radicalilor de Stingă, Anne-Marie 
Fritsch, vicepreședinte al Adunării 
Naționale, membră a grupului de 
deputati ai Reformatorilor și ai Cen
trului Democratic și Social. Daniel 
Goulet, secretar al Biroului Adunării 
Naționale, membru al partidului „A- 
dunarea pentru Republică". Luis 
Maisonnat, secretar al Biroului Adu
nării Naționale, membru al Partidu
lui Comunist Francez, Robert Moinet, 
directorul Serviciului de relații parla
mentare internaționale și al protoco
lului Adunării Naționale, Paul Borg- 
nie. director general al serviciilor le
gislative.

La întrevedere au luat parte tova
rășii Virgil Teodorescu. președintele 
grupului parlamentar pentru relații 
de prietenie româno-franceze. vice
președinte al M.A.N., Aneta Spornic, 
vicepreședinte al M.A.N.

A fost prezent Jean Brouste. însăr
cinatul cu afaceri a.i. al Franței la 
București.

Tovarășul Ștefan Voitec a transmis 
oaspeților din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România, un salut 
și a exprimat convingerea că vizita 
în țara noastră a delegației parla
mentare va contribui la dezvoltarea 
bunelor relații româno-franceze, în 
interesul ambelor țări si popoare.

Membrii delegației au mulțumit 
călduros pentru salutul transmis și

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT Cronica zilei
R.UGBI

Programul de toamnă al echipei 
reprezentative

în programul de toamnă al echipei 
reprezentative de rugbi a României 
sînt cuprinse trei partide oficiale din 
noua ediție a campionatului euro
pean interțări F.I.R.A. Echipa noas
tră, care este deținătoare a titlului de 
campioană europeană, va juca pri
mul dintre aceste meciuri la Bucu
rești (5 noiembrie) cu echipa Polo
niei. Următoarea partidă va avea loc 
la Reggio Calabria. în compania e- 
chipei Italiei (26 noiembrie). Sezonul 
oficial se va încheia cu meciul-derbi 
al întregului campionat european, 
România — Franța, care se va juca 
la Clermont Ferrand în ziua de 10 
decembrie.

Echipa reprezentativă de tineret 
(sub 23 ani) va participa intre 15 și 
20 septembrie la turneul internațio

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• Vineri, simbătă și duminică se 

desfășoară la Ankara Jocurile balca
nice de atletism. în vederea acestei 
competiții, miercuri a părăsit Capi
tala plecînd in Turcia echipa selec
ționată a tării noastre, care are în 
componentă printre alții pe Argenti
na Menis. Mariana Suman. Ileana Si- 
lai, Natalia Mărășescu. Gh. Ghipu, 
Carol Corbu etc.

• Pe stadionul clubului sportiv 
Metalul (șoseaua Pantelimon) se va 
desfășura astăzi un interesant con
curs internațional de dirt-track. Din
tre participant! se remarcă Jan Da
niel (Cehoslovacia), Dieter Tetzlaff 
(R.D. Germană), Konrad Libor (Po
lonia). Janos Berkl (Ungaria), pre
cum și cunoscutii sportivi români 
Ion Bobîlneanu. Gheorghe Sora și 
Cornel Voiculescu.

Primul start se va da la ora 16,30.
• In orașul austriac Innsbruck a 

început campionatul mondial de șah 
pentru juniori mari, la care parti
cipă 48 de jucători. în prima rundă, 
șahistul român Constantin Ionescu a 
pierdut la olandezul Jansson, iar in 
cea de-a doua a cîștigat partida sus
ținută cu tunisianul Rejaibi.

în localitatea franceză Cagnes sur 
Mer (in apropiere de Nisa) încep as
tăzi întrecerile campionatului mon
dial de șah rezervat juniorilor mici. 
La această competiție participă și 
jucătorul român Adrian Negulescu.

• Incepînd de astăzi, patinoarul ar
tificial „23 August" din Capitală va 
fi pus la dispoziția publicului, după 
următorul program : joia, sîmbăta și 
duminica. între orele 17—19. iar du
minica și între orele 10—12.

• într-un meci amical de fotbal 
disputat la Niirnberg, selecționata se
cundă a R.F. Germania a întrecut 
cu scorul de 1—0 (0—0) echipa si
milară a Cehoslovaciei.

. cinema
• Unde înfloresc crinii : PALA
TUL SPORTURILOR ȘI CULTU
RII — 18.
• Prețul vieții j TIMPURI NOI — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Adevărata glorie (ambele serii): 
FAVORIT — 9,15; 12,15; 16,15; 19,15, 
LUCEAFĂRUL — 9; 12; 16; 19, la 
grădină — 19,45, VICTORIA — 
9,15; 12,39; 16; 19,15.
• Corsarul negru (ambele serii) : 
PATRIA — 9; 11.45; 14,30; 17,15;
20.15, FESTIVAL — 8,30; 11,15; 14; 
J7- 20, MODERN — 9; 11,45; 14,30; 
17,15; 20, la grădină — 19,15, GRA
DINA DINAMO — 19,15, GRĂDI
NA 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 lămîilor 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 —
19.15, GRADINA TITAN — 20,15. 

au exprimat sentimentele de gratitu
dine pentru ospitalitatea cu care au 
fost întîmpinati pretutindeni în tara 
noastră, pentru prilejul care li s-a 
oferit de a cunoaște îndeaproape 
realitățile României.

în cadrul întrevederii a fost evi
dențiată cu satisfacție evoluția ascen
dentă a relațiilor dintre România și 
Franța și a fost exprimată dorința 
comună de a extinde și aprofunda 
aceste raporturi pe multiple planuri. 
A fost relevată, totodată, importanta 
amplificării contactelor și conlucră
rii dintre parlamentele celor două 
tari, dintre grupurile de prietenie, 
apreciindu-se că aceste relații sînt de 
natură să contribuie la adincirea 
prieteniei tradiționale româno-fran
ceze, la promovarea idealurilor păcii 
și înțelegerii între popoare. întreve
derea a decurs într-o atmosferă cor
dială.

★
în aceeași zi, delegația parlamen

tară franceză a fost primită de to
varășul Gheorghe Rădvlescu. vice- 
prim-ministru al guvernului, pre
ședintele părții române în Comisia 
mixtă guvernamentală de cooperare 
economică, științifică și tehnică ro- 
mâno-franceză. Au fost abordate as
pecte ale dezvoltării în continuare a 
relațiilor.

★
însărcinatul cu afaceri ad-interim 

al Franței în tara noastră a oferit 
miercuri un dineu în onoarea delega
ției.

Au participat Nicolae Giosan, pre
ședintele Marii Adunări Naționale. 
Virgil Teodorescu, vicepreședinte al 
M.A.N.. Vasiile Gliga. adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, Zoe Du- 
mitrescu-Bușulenga. vicepreședinte al 
Grupului parlamentar pentru relațiile 
de prietenie România—Franța, alte 
persoane oficiale.

(Agerpres)

nal de la Varna (Bulgaria), iar for
mația reprezentativă universitară are 
în program un meci cu echipa simi
lară a Franței la Tulle (11 decem
brie).

în campionatul diviziei A se vor 
juca duminică următoarele partide : 
Steaua — T.C.I. Constanța (stadionul 
Steaua — ora 9) ; Rapid—C.S.M. 
Sibiu (stadionul Parcul Copilului — 
ora 9) ; Sportul studențesc — Rul
mentul (baza universitară Tei — ora 
9) ; Farul — C.S.M. Suceava ; Agro
nomia Cluj-Napoca — R.C. Grivița 
roșie ; Știința Petroșani — Minerul 
Gura Humorului ; Universitatea Ti
mișoara — Politehnica Iași. Meciul 

' Olimpia — Dinamo se va juca sîm- 
bătă, de la ora 16,30, pe stadionul 
Olimpia;

Orașul polonez Konin a găzduit în- 
tilnirea amicală de fotbal dintre se
lecționatele secunde ale Poloniei și 
U.R.S.S., in care victoria a revenit 
gazdelor cu scorul de 3—0 (1—0).

• în zilele de 16, 17 și 18 septem
brie se va desfășura la Roma meciul 
dintre echipele Italiei și Franței, con- 
tînd ca semifinală interzonală a 
competiției internaționale de tenis 
„Cupa Davis".

• în continuarea turneului pe ca- 
re-1 întreprinde în R.D. Germană, re
prezentativa feminină de volei a 
Cubei a susținut un nou joc cu se
lecționata tării-gazdă. Partida, dispu
tată în orașul Dessau, a fost cîști- 
gată de echipa R.D. Germane cu 
scorul de 3—2 (10—15, 15—7, 5—15, 
15—4, 15—11),

• „Marele Premiu" al Italiei la 
automobilism, cea de-a 14-a probă 
a campionatului mondial rezervat pi- 
lotilor de formula I. se va desfă
șura durhinică pe circuitul de la 
Monza. Printre favoriții cursei se 
numără austriacul Niki Lauda, en
glezul James Hunt, americanul Ma
rio Andretti, suedezul Ronnie Pe- 
tersson și francezul Jacques Laffite.

• Miercuri la Berlin. într-un meci 
international amical de fotbal, selec
ționata R.D. Germane a învins cu 
scorul de 1—0 (0—0) echipa Scoției. 
Unicul punct al jocului a fost mar
cat de Schade, în minutul 66. întîl
nirea a fost urmărită de aproape 
55 000 spectatori.'

• La Volgograd a avut loc miercuri 
jocul amical de fotbal dintre echipele 
U.R.S.S. și Poloniei. Fotbaliștii so
vietici au terminat învingători cu 
scorul de 4—1 (1—0). prin punctele 
înscrise de Blohin (2), Bureac (din 
11 m) și Cesnokov. Pentru oaspeți a 
înscris Lato.

• 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
șerii) ; COTROCEN1 — 9; 12.30;
16: 19.
• Soarta Aurei și Argentinei : 
EFORIE — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30.
• Gloria nu cîntă : GIULEȘTI — 
9; 11,15; 13,30; 15,30; 17.45; 20.
• Micul vrăjitor și marele cinci : 
FLOREASCA — 9; 11.
• Omul liniștit (ambele serii) î 
FLOREASCA — 13; 16; 19. MIO
RIȚA — 9; 11,30: 14; 16.30; 19, 
GRADINA MOȘILOR — 19.45.
• Orologiul Kremlinului ; PA
CEA — 16; 18; 20.
• Dragoste, mare e puterea ta : 
FLACARA — 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 — 15,30;
17.45; 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.
• Instanța amină pronunțarea : 
POPULAR — 15.45; 18; 20.
• întoarcere tîrzie — COSMOS
— 15,45; 18; 20.
• Cum l-a însurat țarul Petru pe 
prințul Ibrahim : DRUMUL SĂ
RII — 16; 18; 20.

Delegația parlamentară belgiană, 
condusă de Edmond Leburton. pre
ședintele Camerei Reprezentanților, si 
Robert Vanderkerckhove. președin
tele Senatului, care se află in tara 
noastră la invitația Marii Adunări 
Naționale, a făcut miercuri o vizită 
în județul Suceava.

Cu acest prilej, oaspeții au avut o 
întrevedere cu președintele comite
tului executiv al consiliului popular 
județean. Alexandru Iliescu. în ca
drul căreia le-au fost prezentate

Întâlnirea prietenească 
ai tineretului român și 
întîlnirea prietenească a reprezen

tanților tineretului român si ai tine
retului iugoslav a continuat miercuri, 
la Timișoara, printr-o suită de mani
festări politice și cultural-artistice.

Delegațiile Uniunii Tineretului So
cialist din Iugoslavia și Uniunii Tine
retului Comunist au fost primite la 
Comitetul județean Timiș al P.C.R.. 
unde le-au fost înfățișate aspecte ale 
dezvoltării social-economice a jude
țului, evidențiindu-se participarea ac
tivă a tineretului, alături de ceilalți 
oameni ai muncii, la înfăptuirea ho- 
tărîrilor celui de-al XI-lea Congres 
al P.C.R. Apoi, delegațiile U.T.S.I. si 
U.T.C. au vizitat întreprinderea „E- 
lectrotimiș". Gazdele au înfățișat re
zultatele obținute la locurile de mun
că. în îndeplinirea sarcinilor de pro
ducție, preocupările actuale ale or
ganizației U.T.C. pentru antrenarea ti
nerilor muncitori la traducerea în 
viată a hotărârilor Congresului consi
liilor de conducere ale oamenilor 
muncii din industrie, la întrecerea u- 
tecistă „Tineretul —; factor activ in 
realizarea cincinalului revoluției teh- 
nico-știintifice".

FOTBAL

Modificarea datei meciului 
Dinamo.* *-  Atletico

• Filarmonica ..George Enescu* 
(rotonda Ateneului Român) : 
Spectacol de sunet și lumină 
„Muzica în Bucureștiul de ieri și 
de azi“ — 19,30.
• Teatrul Ciulești (la Muzeul mi
litar central) : Imn pentru oame
nii acestui pămfnt — 11.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase“ : Camping Boema — 1^.30.
• Ansamblul artistic ..Rapsodia 
română11 : Bucuroși de oaspeți —
18,30.
• Teatrul evreiesc de stat : Tevie 
lăptarul — 19,30.

Meciul tur din „Cupa campionilor 
europeni" dintre Dinamo București și 
Atletico Madrid a fost reprogramat 
din 14 septembrie pentru ziua urmă
toare joi. 15 septembrie. Partida va 
avea loc pe stadionul „23 August" 
incepînd de la ora 20,15. în aceeași zi 
se va juca si meciul tur din „Cupa 
cupelor" Omonia Cipru — Universi
tatea Craiova. Partidele din „Cupa 
U.E.F.A." C.F. Barcelona — Steaua 
și A.S.A. Tg. Mures — A.E.K. Atena 
rămin programate în ziua de miercuri. 
14 septembrie.

Organizatorii spanioli intenționează 
să programeze partida România — 
Spania (26 octombrie), din prelimi
nariile campionatului mondial, la 
Madrid, pe stadionul Atletico."

Reamintim că jocurile din campio
natul national Corvinul ^— Diriâmo. 
U.T.A. — Universitatea Craiova și 
S.C. Bacău — Steaua se vor desfășu
ra sâmbătă. 10 septembrie.

FOREST HILLS '77
Perechea Virginia Ruzici (Româ

nia) — Mima Jausovec (Iugoslavia) 
a obținut o nouă victorie în proba de 
dublu din cadrul turneului interna
țional de tenis de la Forest Hills. In 
turul II, Virginia Ruzici — Mima 
Jausovec au învins cu 6—4, 3—6, 6—4 
perechea Ilona Kloss — Linky Bos- 
hoff. La dublu mixt, Virginia Ruzici 
și englezul John Feaver au întrecut 
cu 6—3, 7—5 cuplul Helena Anliot — 
Richard Fagel.

în optimile de finală ale probei 
de simplu bărbați, suedezul Bjorn 
Borg, cotat ca principal favorit, a 
părăsit concursul. Accidentat la umăr, 
campionul suedez nu a putut termina 
partida cu americanul Dick Stockton, 
abandonînd în setul trei, la scorul de
6—3, 4—6, 0—1. Alte rezultate : Ma
nuel Orantes — John McEnroe 6—2,
6— 3 ; Jimmy Connors — Roscoe Tan
ner 6—0, 6—2 ; Brian Gottfried — 
Wojtek Fibak 6—7. 6—3, 6-4.

în proba feminină, Wendy Turnbull 
(Australia) a obținut o surprinzătoa
re victorie cu 4—6, 6—0, 6—0 în fața 
lui Rosemary Casals (S.U.A.). Alte 
rezultate din „optimi" : Mima Jauso
vec — Diane Fromholtz 6—3, 6—2 ; 
Virginia Wade — Mona Guerrant
7— 5, 6—4 ; Chris Evert — Nancy Ri
chey 6—3, 6—0.

în primul tur al turneului pentru 
juniori : Duvenhage — Andrei Dîrzu 
6—4, 6—1.

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA 
DIN 7 SEPTEMBRIE 1977

Extragerea I : 28 1 6 26 32. 
Extragerea a II-a : 40 21 9 37 30. 
Extragerea a IlI-a : 42 37 45 14 38.
FOND DE CÎȘTIGURI : 538 893 lei 

plus 401 080 lei REPORT LA CAT. A.

• Accident : ARTA — 9; 11,15; 
13.30; 15,45; 18; 20.
• Cidul : GRADINA FESTIVAL —
19,15.
• Timidul : GRADINA UNIREA
— 19,15.
• Astă-seară dansăm în familie : 
CENTRAL — 9,30; 12; 15; 17,30; 20.
• Din nou... Disney : FLAMURA
— 9.
• Momeala : BUCEGI — 9; 11; 13; 
16; 18; 20
• Rocky : PROGRESUL — 15.30; 
18; 20,15, GRADINA LIRA — 20,15.
• Frații mei, păsări călătoare : 
GRADINA FLACARA — 19,30.
• Mînie rece : GRADINA BU
CEGI — 19,15.
• Comedie mută ’77 : GRADINA 
ARTA — 20.15. 

teatre

aspecte semnificative ale dezvoltării 
economico-sociale a județului.

în continuare, delegația a vizitat 
Combinatul de industrializare a lem
nului din Suceava si Complexul 
agrozootehnic de la Spătăresti. uni
tăți reprezentative pentru activitatea 
economică din această zonă, precum și 
unele obiective de interes turistic.

In aceeași zi. președintele. Comi
tetului executiv al consiliului popu
lar județean a oferit un dineu in 
onoarea oaspeților belgieni.

(Agerpres)

dintre reprezentanți 
ai tinerelului iugoslav
A fost vizitat, în continuare. Insti

tutul politehnic Timișoara, unde s-a 
luat cunoștință de activitatea privind 
legarea învătămîntului de cercetare si 
producție, de nevoile economiei na
ționale.

După-amiază, participantii la întâl
nirea prietenească au fost oaspeții ti
nerilor cooperatori de la C.A.P. Tom
natic, care au ilustrat participarea ti
nerilor din C.A.P. la campania agri
colă, preocupările organizației U.T.C. 
pentru ridicarea nivelului de cunoș
tințe agrozootehnice al tinerilor.

Seara. în cinstea oaspeților, a par- 
ticipantilor la întâlnirea prietenească, 
formații artistice ale tineretului din 
Timișoara au oferit un reușit spec
tacol.

Manifestările de la Timisoara au în
cheiat nartea din programul întâlnirii 
prietenești care s-a realizat in tara 
noastră.

Delegațiile U.T.S.I. și U.T.C. vor 
continua dialogul. început în Româ
nia. pe teritoriul R. S. F. Iugoslavia 
— tară vecină si prietenă.

(Agerpres)

Șeicul Jaber Al-Ali Al-Salem Al 
Sabah, vicepreședinte al guvernului 
statului Kuweit, ministrul informații
lor, aflat in tara noastră la invitația 
guvernului român, a vizitat obiective 
economice, social-culturale si turisti
ce, din județele Brașov și Argeș. Oas
petele a vizitat, > de asemenea, cel 
de-al 8-lea Tîrg de mostre de bunuri 
de consum din București, "

★
Sub auspiciile Asociației interna

ționale de gerontologie și Institutu
lui national de gerontologie și geria
trie. în stațiunea Neptun au început, 
miercuri dimineață, lucrările celui 
de-a VlII-lea Congres european de 
gerontologie clinică, manifestare la 
care participă oameni de stiintă din 
33 de țâri,

Cuvîntul de deschidere a fost ros
tit de președintele congresului, acad, 
prof. dr. Ana Aslan, directorul Insti
tutului national de gerontologie și 
geriatrie.

în cadrul ședinței de deschidere, 
participantilor le-au fost adresate 
cuvinte de salut din partea Ministe
rului Sănătății. Academiei*  de științe 
medicale. Uniunii societăților de 
științe medicale din țară ijdâstră, 
Consiliului popular al județului Con
stanța.

Președintele Secției clinice euro
pene a Asociației internaționale de 
gerontologie. Jacob Schauten (Olan
da). a prezentat. în continuare, ra
portul de activitate a asociației in 
perioada care a trecut de la prece
dentul congres.

Pe agenda reuniunii sînt înscrise 
rapoarte si comunicări științifice în 
legătură cu cercetările privind pro
cesul și prevenirea imbătrînirii. me
canismul și terapia hipertensiunii 
arteriale la vîrșțnici. modalități pro
filactice și de tratament eficace al 
unor boli specifice vîrstei înaintate.

în program sînt cuprinse, de ase
menea. vizite la unități balneare și 
de tratament, precum și în stațiuni 
turistice de pe litoral și din tară.

(Agerpres)

Structura noului 
an universitar

în legătură cu structura anului uni
versitar 1977—1978, Direcția invăță- 
mîntului superior și a cercetării ști
ințifice din Ministerul Educației și In- 
vâtămintului informează :

Anul universitar incepe la 15 sep
tembrie a-c. pentru toate institutele de 
invâțămint superior, inclusiv pentru 
anii IV-VI de la învătăimintul de me
dicină și farmacie, și se încheie la 12 
iulie 1978. Pe baza structurii gene
rale a anului universitar, semestrul I 
va ■ avea următoarea alcătuire : între 
15 septembrie si 21 decembrie se vor 
desfășura activități didactice si pro
ductive sau activiităti de cercetare- 
proiectare ; în perioada 22 decembrie 
și 4 ianuarie va avea loc vacanta de 
iarnă ; intre 5 și 25 ianuarie vor con
tinua activitățile didactice si produc
tive sau de cercetare-proiectare. iar 
intre 26 ianuarie și 15 februarie se va 
desfășura sesiunea de examene din 
iarnă, după care, între 16 și 22 februa
rie 1978 va urma o perioadă de va
cantă.

Semestrul al II-lea incepe la 23 fe
bruarie cu o perioadă de activități 
didactice și productive sau de cerce
tare-proiectare care continuă pină la 
14 iunie, după care urmează. între 15 
iunie și 12 iulie, sesiunea de examene 
din vară ; perioada 13 iulie — 14 sep
tembrie este consacrată vacantei de 
vară ; sesiunea de examene din toam
nă este programată între 25 august și 
10 septembrie.

Potrivit structurii generale, institu
tele și facultățile au posibilitatea să-si 
adapteze calendarul universitar in 
funcție de condițiile concrete si spe
cifice in care îsi desfășoară activită
țile, astfel incit munca didactică, de 
producție și de cercetare-proiectare a 
studenților si cadrelor didactice să se 
desfășoare in condiții optime.

vremea
Ieri In țară : Vremea a fost călduroasă 

și in general frumoasă, îndeosebi în 
jumătatea de nord-vest a țării. Cerul 
a fost variabil, cu înnorărl temporare 
in vestul Olteniei, Muntenia, sudul 
Moldovei, estul Transilvaniei șl zona 
de munte, unde izolat a plouat sub 
formă de averse și s-au semnalat 
descărcări electrice. Vîntul a suflat 
slab pină la potrivit (25—30 km/oră). 
Temperaturile la ora 14 erau cuprinse 
intre 21 grade la .Intorsura Buzăului și 
29 grade la Mâlcănești, Drăgășani, Sla
tina, Drobeta-Turnu Severin, Timi
șoara, Sînnicolau Mare și Chișlneu*  
Criș.

Timpul probabil pentru zilele de S, 
10 și 11 eeptembrie. tn tară : Vremea

Marea sărbătoare

a poporului coreean prieten
Tovarășului KIM IR SEN

Secretar general al Comitetului Central 
al Partidului Muncii din Coreea, 

Președintele Republicii Populare Democrate Coreene

Tovarășului PAK SEN CER
Premierul Consiliului Administrativ 

al Republicii Populare Democrate Coreene

Dragi tovarăși,

Ne este deosebit de plăcut ca, în numele Comitetului 
Central al Partidului Comunist Român, al Consiliului de 
Stat, al Guvernului Republicii Socialiste România și al 
nostru personal, să vă adresăm dumneavoastră. Comite
tului Central al Partidului Muncii din Coreea, Comitetu
lui Popular Central, Consiliului Administrativ și ponorului 
coreean sincerele noastre felicitări și un cald salut fră
țesc eu prilejul celei de-a 29-a aniversări a creării 
R. P. D. Coreene.

Expresie a celor mai înalte aspirații ale maselor de 
eliberare națională și socială, actul revoluționar de la 
9 septembrie 1948, încununînd lupta eroică dusă ani în
delungați de poporul coreean împotriva ocupației impe
rialiste, pentru triumful idealurilor de libertate, indepen
dentă națională și progres social, a marcat un moment 
de uriașă însemnătate in viața și destinele sale.

în anii ce au urmat, poporul coreean, sub conducerea 
Partidului Muncii din Coreea, in frunte cu tovarășul Kim 
Ir Sen, învingind agresiunea imperialistă, muncind cu 
abnegație și hărnicie, a transformat R. P. D. Coreeană 
într-un stat socialist cu o industrie puternică, o agricul
tură modernă, o știință și cultură înfloritoare.

Oamenii muncii din tara noastră, întregul popor român,

salută cu toată bucuria remarcabilele realizări doblndite 
de poporul coreean in înflorirea continuă a Republicii 
Populare Democrate Coreene și își reafirmă solidaritatea 
deplină cu lupta sa pentru unificarea pașnică și indepen
dentă a patriei, fără nici un amestec din afară.

Dind o inaltă apreciere relațiilor de prietenie trainică, 
de colaborare multilaterală și solidaritate militantă ro- 
mâno-coreene, ne exprimăm și cu acest prilej hotărârea 
de a acționa. împreună cu dumneavoastră, pentru dezvol
tarea continuă a conlucrării dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Muncii din Coreea, dintre Republica 
Socialistă România și Republica Populară Democrată Co
reeană. in conformitate cu înțelegerile la care am ajuns 
la Phenian și București și cu Tratatul de prietenie și co
laborare, în interesul ambelor noastre popoare, al cauzei 
unității țărilor socialiste, întăririi forțelor antiimperialiste, 
iubitoare de pace și progresiste din întreaga lume.

De ziua marii dumneavoastră sărbători naționale, avem 
plăcerea deosebită de a vă exprima, stimați tovarăși, 
dumneavoastră și. prin dumneavoastră, poporului frate 
coreean cele mai bune urări de noi și tot mai mari vic
torii in opera de construire a socialismului, pentru bună
starea și fericirea poporului coreean, de succes deplin 
în lupta pentru înfăptuirea aspirației fundamentale de 
unitate națională.

Poporul coreean celebrează astăzi 
împlinirea a 29 de ani de ta înte
meierea Republicii Populare Demo
crate Coreene, Materializare a as
pirației fierbinți a întregii națiuni 
coreene de a-și făuri un stat inde
pendent și suveran. evenimentul 
de la 9 septembrie 1948, oare a În
cununat lupta îndelungată, plină de 
eroism, a maselor populare coreene 
împotrivă dominației străine și a 
asupririi feudale, pentru eliberare 
națională -și socială, a inaugurat o 
eră nouă în istoria milenară a a- 
cestei țări.

în anii care au trecut de atunci, 
poporul coreean, călăuzit de Par
tidul Muncii, în frunte cu tovarășul 
Kim Ir Sen, a străbătut un drum 
glorios de muncă și de luptă. în
făptuind profunde prefaceri înnoi
toare în toate sferele vieții mate
riale si spirituale, consolidând cu
ceririle sale revoluționare. Deși 
perioada grea a războiului din anii 
1950—1953 a întrerupt vremelnic ac
tivitatea lor constructivă, oamenii 
muncii coreeni au reușit în scurtă 
vreme să înlăture urmele sale deo
sebit de grele si să repurteze im
portante succese în construirea noii 
orBi.duiri.

Prin munca plină de abnegație a 
fiilor săi. Republica Populară De
mocrată Coreeană, liberă si inde
pendentă, s-a transformat într-un 
stat socialist cu o industrie și agri
cultură înaintate, un stat în care 
înfloresc știința, cultura și arta. în

Drumul împlinirilor socialiste
La Hamhîn ajungem pe 

o vreme ploioasă. Orașul 
ne mtîmpină cu clădirile 
lui albe, cu forfota specifi
că citadelelor muncitorești. 
Pe arterele largi aleargă 
autobuzele care-i duc pe 
muncitorii din schimbul 
doi spre centura indus
trială. Flori ce rid in ră
coarea ploii, mii de um
brele. multicolore, iti fură 
ochii pe străzile animate. 
Orașul iși ritmează exis
tenta lui. trăiește prin lo
cuitorii săi bucuriile si nă
zuințele de fiecare zi," in
diferent de anotimp.

Urmărim firul în conti
nuă mișcare al arterei 
principale și iată-ne la u- 
zina constructoare de ma
șini. Una din inimile in
dustriale fierbinți ale Co
reei populare. Pilon pu
ternic al industriei socia
liste, generator de putere 
pentru întreaga economie. 
Pentru că aici primesc cer
tificatele ,de naștere utila
jele miniere ; și indispen
sabilele piese pentru in
dustria grea ; și utilajele a- 
tît de necesare pentru in
dustria chimică ; și insta
lațiile unicat destinate ter
mocentralelor și hidrocen
tralelor. furnalelor, indus
triei de prelucrare a me
talelor. industriei ușoare. 
Aici se nasc, din puterea 
brațelor și inteligenta cla
sei muncitoare a poporu
lui coreean, presele-gigant 
cu o putere între 3 000 și 
6 000 tone forță. Nici nu-i 
de mirare că despre acest 
obiectiv industrial se vor
bește cu mindrie. Ei în
seamnă acel tip de uzină 
care naște uzine.

O remarcă a secretarului 
comitetului de partid, in 
timp ce priveam presa hi
draulică de șase mii tone 
forță modelînd un calup 
imens de metal incandes
cent, ne sugerează un des
tin mtrucîtva familiar 
nouă :

— Adevărata înflorire a

va fi in general frumoasă șl călduroasă 
in jumătatea de sud-vest a tării și va 
deveni in general instabilă in celelalte 
regiuni. Cerul va fi variabil, cu inno- 
rări măi accentuate în nordul și estul 
țării, unde in a doua parte a interva
lului vor cădea averse locale de ploaie. 
Vîntul va sufla slab pină la potrivit, 
cu intensificări pină la 40 km/oră în 
nordul Moldovei, iar in zona de 
munte, pe alocuri. Va depăși Bo km/oră. 
Dimineața, local, se va produce ceață. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
intre 8 și 10 grade, izolat mai coborîte 
în depresiunile lntramontane, iar cele 
maxime intre 18 și 28 grade, local mai 
ridicate tn sudul șl vestul țării. în 
București : Vremea va fi în general 
frumoasă șl călduroasă. Cerul variabil, 
va prezenta înnorări mai accentuate 
spre sfîrșitul intervalului, cînd condi
țiile atmosferice devin favorabile ploii. 
Vînt slab pină la potrivit. Temperatura 
tn scădere ușoară, In a doua parte a 
intervalului.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele 

Republicii Socialiste România

care crește necontenit nivelul de 
trai al populației.

Prieten sincer și devotat al po
porului coreean, poporul român 
și-a manifestat în permanentă so
lidaritatea militantă față de lupta 
și aspirațiile fundamentale ale 
națiunii coreene. în anii răz
boiului, poporul nostru a fost 
alături de bravii apărători ai pă- 
mintului coreean, acordindu-le un 
ajutor multilateral, sprijinind lupta 
lor neînfricată pentru respingerea 
agresiunii. Deplin solidară cu cauza 
dreaptă și aspirațiile de unitate ale 
poporului coreean. România a 
sprijinit cu fermitate inițiativele și 
propunerile constructive ale Coreei 
populare, ale președintelui Kim Ir 
Sen vizând reducerea încordării și 
eliminarea confruntării militare 
dintre Nord și Sud, reluarea con
tactelor și îmbunătățirea relațiilor 
dintre cele două părți ale tării, ca 
premise ale reunificării. Pe aceeași 
linie se înscrie și Apelul adoptat în 
ianuarie anul acesta, la Phenian, de 
Conferința partidelor politice si a 
organizațiilor obștești din R.P.D. 
Coreeană ădrcsat'ki5artidelor politi
ce și organizațiilor publice, diferi
telor' pături ' ’ sociale din pâflxîa 
de sud a Coreei. România a 
desfășurat, de asemenea, o in
tensă activitate pe arena mondială, 
la O.N.U. și în alte foruri interna
ționale. fiind coautoare ia un sir de 
rezoluții privind respectarea drep
tului imprescriptibil al poporului 
coreean de a-și hotărî singur des-

acestei citadele muncito
rești a patriei noastre a 
început îndată după elibe
rare. Dar războiul a între
rupt dramatic munca noas
tră. Știți cite bombe au că
zut la Hamhin pe metru 
pătrat 7 Trei. N-a rămas 
piatră peste piatră. Oame
nii pescuiau în craterele lă
sate de bombe, căutau aici 
ouă de păsări sălbatice. 
Conducerea partidului nos
tru ne-a cerut să recon
struim uzina. De fapt, s-o 
reconstruim din temelii. 
„Ce vom fabrica aici ?“ au 
întrebat unii. „Mașini

două mii de tehnicieni care 
concentrează spre o singu
ră direcție de acțiune efor
turile puternicului colectiv, 
potențialul de gîndire no
vatoare Si abnegație ce i-au 
adus pină acum uzinei o 
adevărată panoplie de dis
tincții de înaltă cinste.

Aminteam că replica se
cretarului de partid desem
na un destin cu valoare de 
fenomen. Nenumărate sînt 
citadelele industriale ale 
poporului coreean durate in 
timp record, printr-o mun
că eroică, sub conducerea 
fermă a Partidului Muncii.

însemnări de călătorie

„Păi noi, acum, avem ne
voie de pîine. Și din ma
șini nu iese pline". „Ba 
iese", „Sîntem apoi foarte 
aproape de mare. Nu-i pe
ricol Temerile nu ne-au 
mirat. Oamenii trăiseră o 
experiență dură. „Da. sin- 
tem aproape de mare. Dar 
vom ști să apărăm munca 
noastră, tot ce este al nos
tru". Și iată, așa am în
ceput să ridicăm pentru a 
doua oară, intr-un răstimp 
scurt, din temelii, uzina 
noastră. Știti cu Cîti oa
meni am pornit atunci la 
drum 7 Cu un singur om. 
Mai precis, cu un singur 
inginer...

Nu ne este greu să ni-1 
imaginăm pe omul acela 
purtînd într-o servietă 
planurile ambițioase vi- 
zind implîntarea aici a 
ceea ce se numește acum 
Uzina constructoare de ma
șini din Hamhîn. Mai greu 
e să-ti închipui cit de ra
pid au devenit realitate 
datele cuprinse pe foaia de 
calc și în inimile oame
nilor. Mai greu ti-ai fi pu
tut imagina că azi. aici, 
sînt peste șapte sute de 
ingineri și aproximativ

Numeroase ramuri indus
triale. care nici n-au exis
tat în trecut ori au fost 
distruse complet în timpul 
pustiitorului război, ce a 
încercat atit de greu po
porul coreean, au trebuit 
construite pornind practic 
de la zero. Dar poporul a 
muncit și visat, a investit 
în acest răstimp o uriașă 
cantitate de energie Si în
drăzneală. nu s-a abătut o 
clipă de la drumul său si 
a învins. Și astfel ajungem 
la descifrarea semnificației 
ritmurilor și realizărilor 
consemnate la sfîrșitul ul
timului plan de șase ani pe 
care harnicul popor co
reean l-a îndeplinit cu un 
an Si patru luni mai de
vreme. „Țara dimineților 
liniștite" producea anul 
trecut 4 milioane tone de 
otel. 8 milioane tone ci
ment, de 1,7 ori mai multă 
energie electrică. în acest 
răstimp, harta industrială 
a acestui popor cu vocație 
de constructor s-a îmbogă
țit cu peste 1 000 de obiec
tive. Obiective care, la 
rîndul lor, îsi vor aduce 
contribuția la ridicarea al
tor unități industriale. Iar

„Săptămîna filmului din R. P. D. Coreeană"
Miercuri a început în Capitală 

„Săptămîna filmului din Republica 
Populară Democrată Coreeană", ma
nifestare organizată de Consiliul 
Culturii și Educației Socialiste cu pri
lejul celei de-a 29-a aniversări a 
creării R.P.D. Coreene. Î11 cadrul 
spectacolului de gală, care a avut 
loc la cinematograful „Eforie", a fost 
prezentat filmul „Soarta Aurei si Ar
gentinei". Pe același ecran vor rula 
si alte producții ale cinematografiei 
coreene : „Magnolia înflorește din 
plin" și „Primul asalt". „Săptămîni 
ale filmului din R.P.D. Coreeană" vor 
mai fi organizate. în această lună, la 
Bata Mare si Satu Mare.

Gala a fost precedată de o scurtă

PHENIAN

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România 

finele, de a se dezvolta în cadrul 
unui stat national unitar.

Aniversarea creării R.P.D. Co
reene ne oferă prilejul de a releva 
cu profundă satisfacție cursul 
continuu ascendent al raportu
rilor de prietenie și colabora
re multilaterală dintre România 
și R.P.D. Coreeană. O înrîurlre din 
cele mai fertile asupra acestei evo
luții exercită, după cum se știe, 
relațiile de prietenie, încredere și 
stimă reciprocă dintre Partidul Co
munist Român și Partidul Muncii 
din Coreea. întâlnirile și convorbi
rile dintre conducătorii de partid 
și de stat ai celor două țări. Vizita 
întreprinsă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în R.P.D. Coreeană, în 
1971, ca și vizita tovarășului Kim Ir 
Sen. în 1975, în România, au mar
cat contribuții de cea mai mare im
portantă la adincirea și diversifi
carea colaborării româno-coreene, 
in spiritul Tratatului de prietenie 
semnat la București, corespunzător 
intereselor ambelor popoare, ale 
cauzei socialismului, progresului si 
păcii in întreaga lume,.

Poporul român participă din toată 
inima la ..marea sărbătoare națio
nală a poporului coreean, căruia ii 
dorește din toată inima*  noi și cit 
mai mari victorii in activitatea 
pe care o desfășoară pentru înflo
rirea patriei socialiste, pentru în
făptuirea aspirațiilor sale fierbinți 
de a trăi într-o patrie reunificată 
independentă și prosperă.

mașinile produse de mun
citori au „fabricat" desi
gur mai multă... pîine și 
pe ogoare. Afirmația nu 
are nimic exagerat. Dato
rită înzestrării cu utilaje, 
cu îngrășăminte chimice, cu 
sisteme de irigații, R.P.D. 
Coreeană a atins producția 
record de 8 milioane tone 
cereale. Obiectivul următo
rilor ani este cifra de 10 
milioane tone. Și există 
certitudinea că el va fi a- 
tins, deoarece în această 
direcție sînt concentrate 
mari eforturi umane și fi
nanciare. Planul în cinci 
puncte al Partidului Mun
cii din Coreea privind 
transformarea naturii pre
vede. de pildă, extinderea 
suprafețelor irigate cu încă 
400 000 de hectare. Se lu
crează cu tenacitate si e- 
roism pentru smulgerea de 
noi pămînturi din Marea 
de Vest. Se acționează 
ferm pentru asigurarea a- 
griculturii cu îngrășăminte 
chimice, cu utilajele nece
sare.

Acestea sînt punctele de 
reper care dau dimensiunea 
unui efort constructiv te
nace. pentru transpunerea 
în realitate a unor planuri 
vaste, de înflorire necon
tenită a acestei țări cu 
o natură atit de gene
roasă și cu oameni harnici, 
interesați de realitățile din 
România, bucuroși să ne 
primească ca prieteni și 
oaspeți. Acest viitor, schi
țat cu limpezime astăzi, va 
deveni, neîndoios, certitu
dine mîine. prin efortul 
dăruit al poporului coreean 
de care ne despart, e drept, 
mii de kilometri, dar de 
care ne apropie și ne lea
gă o prietenie indestructi
bilă și o solidaritate mili
tantă. activă, idealul co
mun al edificării socialis
mului și comunismului pe 
pămîntul țărilor noastre 
înfrățite.

Iile TANASACHE

alocuțiune rostită de regizorul Doru 
Năstase.

Au asistat Ladislau Hegedus. 
secretar de stat la Consiliul Culturii 
și Educației Socialiste, Ioan Botar, 
secretar al Institutului român pentru 
relații culturale cu străinătatea, re
prezentanți ai Ministerului Afacerilor 
Externe. Asociației de prietenie 
româno-coreene. oameni de artă si 
cultură, un numeros public.

Erau, de asemenea, prezentl Pec 
Hîng Ghi. însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al R.P.D. Coreene la 
București, alti șefi de misiuni diplo
matice acreditați în tara noastră, 
membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)
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AFRICA AUSTRALĂ
Acțiuni de protest la Soweto împotriva 
politicii rasiste în domeniul învățămîntului

Ca o nouă expresie a intensificării 
luptei populației africane împotriva 
politicii rasiste a autorităților de la 
Pretoria, peste 700 de profesori de 
culoare de la școlile secundare din 
Soweto — cunoscut centru al mișcă
rii antiapartheid din Africa de Sud 
— și-au anunțat intenția de a de
misiona și de a-și abandona activi
tatea profesională. Ei ău declarat că 
nu vor reveni asupra hotărîrii lor 
„atita vreme cit problemele educa
ției nu vor fi reglementate" în. acest 
oras-satelit al Johannesburgului. îif 
cadrul unei reuniuni de masă, cadre
le didactice au condamnat hotărirea 
guvernului privind închiderea a 40 
de scoli secundare din Soweto. De
cizia a fost luată, așa cum se știe, 
după ce majoritatea elevilor negri 
au refuzat să se prezinte la cursuri 
in semn de protest fată de înăsprirea

normelor de discriminare rasială in 
domeniul învățământului.

în aceste condiții de oprimare ra
sistă. mișcarea de opoziție din școli 
nu a putut fi înfrintă. Semnificativ 
în această privință este faptul că 
însăși direcția regională pentru edu
cația bantu, emanație a sistemului 
de apartheid, a recunoscut că din 
27 000 de elevi cîți numără școlile din 
Soweto, doar 2 000 s-au reinserts in 
școlile aflate acum sub controlul di
rect al guvernului de la Pretoria.

Mișcarea din școlile secundare a 
luat o nouă amploare miercuri, cînd 
tortele polițienești ale regimului ra
sist au intervenit cu focuri de armă 
împotriva tinerilor nartictoanti la un 
mars de protest ce pornea de la 
Soweto si avea ca punct de sosire 
Johannesburgul. Manifestantii au 
fost împrăstiati în zona de nord-est 
a localității Soweto.

„O perioadă crucială pentru reglementarea 
situației din Africa de Sud“

- subliniază președintele Zambiei, Kenneth Kaunda
LUSAKA 7 (Agerpres). — Preșe

dintele Zambiei. Kenneth Kaunda. a 
declarat că situația din Africa aus
trală se deteriorează continuu si a 
apreciat că următoarele sase luni 
..vor fi cruciale pentru reglementa
rea situației din regiune". Șeful sta
tului zambian a arătat că noile pro
puneri anglo-americane privind vii
torul constitutional al Rhodesiei nu 
vor putea deveni efective decît dacă 
puterile occidentale vor face ca em
bargoul petrolier instituit împotriva 
regimului rasist de la Salisbury să 
fie Pe deplin respectat. Aceste de

clarații ale șefului statului zambian 
au fost făcute într-un discurs rostit 
la sosirea la Lusaka a delegației In
ternaționalei Socialiste, condusă de 
fostul premier al Suediei. Olof 
Palme, care efectuează un turneu in 
unele țări africane.

Pe de’ altă parte, un purtător de 
cuvint guvernamental a anuntat. la 
Lusaka, că restricțiile de circulație și 
celelalte măsuri instituite simbăta 
trecută, pe o perioadă de trei zile, 
din cauza încordării din Africa aus
trală. au fost extinse pe o durată 
nelimitată.

Urmările nefaste ale dominației sud-africane 
în Namibia

— relevate într-un raport al O.N.U.
NAȚIUNILE UNITE. — Consiliul 

O.N.U. pentru Namibia a dat publi
cității raportul său anual cu privire 
la condițiile sociale din acest terito
riu. ocupat ilegal de regimul rasist 
din R.S.A. Raportul reliefează oon- 

''ditiile deosebit de grele în care este 
silită să trăiască populația din Na
mibia. lipsa oricărei preocupări din 
cartea autorităților pentru a asigura 
un nivel minim al asistentei sani
tare si sociale, faptul că cheltuielile

destinate educației au scăzut de 
peste două ori in decursul ultimilor 
zece ani.

Potrivit raportului, somaiul atinge 
în Namibia proporții catastrofale, 
afectând 60 la sută din bărbați și 80 
la sută din populația feminină. Sa
lariul a 95 la sută din totalul anga- 
jatilor este mal mic decit cel care 
asigură asa-numita ..limită de sără
cie" stabilită oficial de autorități.

BLACKPOOL

Conferința anuala a sindicatelor britanice n
• Premierul Callaghan a cerut sindicatelor să sprijine politica 
guvernului laburist în domeniul economiei • Moțiunea adoptată 

de T.U.C. insistă asupra necesității ridicării nivelului de trai 
al maselor și reducerii șomajului

LONDRA 7 (Agerpres). — Luind 
cuvintul in cadrul lucrărilor Confe
rinței anuale a Congresului Sindi
catelor Britanice (T.U.C.). de la 
Blackpool, primul ministru al Marii 
Britanii, James Callaghan, a cerut 
sindicatelor să sprijine politica gu
vernului laburist in domeniul econo
miei. Pledind in favoarea limitării 
voluntare a creșterii salariilor in ur
mătorul an. premierul a arătat că a- 
ceasta este, in opinia guvernului său, 
cea mai bună modalitate de a pre
veni revenirea ratei inflației la re
centele niveluri anuale de 25 pină la 
30 la sută. El a menționat că gu
vernul britanic studiază in prezent 
elaborarea de măsuri pentru stimu
larea activității economice.

Conferința Congresului Sindicate
lor Britanice (T.U.C.) s-a pronunțat, 
miercuri, cu o majoritate de 2,2 mi
lioane mandate (7.130 milioane man
date pentru, iar 4.344 mandate con
tra), pentru acceptarea cererii, gu

vernului laburist de aplicare a „re
gulii celor 12 luni" in cadrul re
vendicărilor salariale. Agenția Reuter 
apreciază că votul, departe de a fi 
unanim, indică posibilitatea ca unele 
uniuni sindicale afiliate T.U.C. să 
ignore termenul impus de .această 
..regulă" in încercarea de a recupera 
reducerea standardului de viață in 
ultimii doi ani, ca urmare a aplicării 
politicii „contractului social".

Moțiunea adoptată de T.U.C. cere 
guvernului laburist să acționeze de 
urgență pentru stimularea activității 
economice, ridicarea nivelului de trai 
al oamenilor muncii britanici și re
ducerea șomajului, care se ridică 
în prezent la nivelul record de 6.9 
la sută din totalul forței de muncă 
a tării.

Luind cuvintul în cadrul dezbate
rilor. secretarul general al T.U.C.. 
Lionel Murray, a declarat că im
pulsionarea creșterii economice con
stituie, in prezent, o prioritate 
imediată.

ROMÂNIA LA TlRGURI Șl EXPOZIȚII 
ECONOMICE INTERNAȚIONALE

MOSCOVA. Pavilionul țării noastre vizitat de 
A. Kosîghin

Pavilionul României la Expoziția 
internațională „Chimia-77“. des
chisă in parcul Sokolniki din Mos
cova, a fost vizitat, la 7 septem
brie, de Aleksei Kosîghin. membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.C.U.S., președintele Consiliului 
de Miniștri al V.R.S.S.. F. D. Ku
lakov. membru al Biroului Politic, 
secretar al C.C. al P.C.U.S., M. S. 
Solomențev, membru supleant al 
Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S.,

președintele Consiliului de Miniștri 
al R.S.F.S.R.. V. Dolphin, secretar 
al C.C. al P.C.U.S., de alte per
soane oficiale sovietice.

In cursul vizitei, oaspeții au avut 
cuvinte de apreciere privind dez
voltarea industriei chimice si pe
trochimice românești, calitatea și 
diversitatea produselor expuse și 
modul original de prezentare a 
acestora.

PLOVDIV. Medalii de aur pentru produse 
românești

La Tirgul de la Plovdiv, manifes
tare internațională de amploare, in
dustria țării noastre a obținut noi 
succese de prestigiu : două din 
produsele prezentate au primit me
dalii de aur. Este vorba despre 
convertizorul de sudură tip 
„C.S.C.A.-250 A“, fabricat de între
prinderea de mașini electrice 
București, și de mașina de facturat 
și contabilizat ..Felix F.C. 64“. pro
dusă de întreprinderea de calcula
toare electronice din București. A- 
ceste succese au o deosebită sem
nificație intrucit au fost obținute in 
ramuri de virf ale tehnicii moder
ne. domenii in care Tirgul de la 
Plovdiv a prilejuit o confruntare

SALONIC. Viu interes
Intr-un cadru festiv a avut loc 

deschiderea celei de-a 42-a ediții 
a Tîrgului internațional de la Sa
lonic, la care România este o tra
dițională participantă. Cu acest pri
lej, ministrul grec al comerțului, I. 
Varvitsiotis. a vizitat pavilionul

Declarația Biroului Politic 
al C. C. al Partidului Popular 

din Panama
PANAMA 7 (Agerpres). — Biroul 

Politic al C.C. al Partidului Popular 
din Panama a dat publicității o de
clarație in legătură cu încheierea 
noului tratat dintre Panama Si S.U.A. 
cu privire la statutul Canalului Pa
nama. încheierea acestui tratat — 
se arată în document — reflectă ten
dințele progresiste de pe arena 
internațională, determinate de dez
voltarea forțelor socialismului, pă
cii. democrației și eliberării na
ționale. Acest act a devenit po
sibil ca urmare a poziției patrioti
ce și antiimperialiste a guvernului 
panamez, datorită unității și hotări- 
rii tuturor patrioților panamezi de 
a obține decolonizarea tării, datori
tă solidarității largi și a sprijinului 
din partea popoarelor lumii și a sta
telor progresiste ce se pronunță pen
tru pace și progres. în același timp, 
in declarația Biroului Politic se re
levă că noul tratat nu corespunde 
pe deplin năzuințelor poporului ba- 
namez.

ORIENTUL MIJLOCIU
TRIPOLI. — Președintele Comite

tului Executiv al Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei (O.E.P.), 
Yasser Arafat, aflat intr-o vizită la 
Tripoli, a avut o întrevedere cu șe
ful statului Jamahiria Arabă Libiana 
Populară Socialistă. Moammer El 
Geddafi.

Anterior. Yasser Arafat a efectuat 
o vizită la Cairo, unde a avut con
vorbiri cu președintele Anwar EI 
Sadat. Au fost examinate cu priori
tate ultimele evoluții in problema 
palestineană — informează agenția 
M.E.N.

BEIRUT. — „Țările arabe vor 
adopta o poziție comună în cadrul 
apropiatei sesiuni a Adunării Gene
rale a O.N.U." — a declarat ministrul 
de externe al Libanului. Fuad 
Boutros.

BERLIN

Președintele Consiliului de Miniștri al R. D. Germane• • 
a primit pe viceprim-ministrul guvernului român

internațională. intre numeroase 
firme cu tradiție din mai multe 
țări.

La ediția din acest an, asa cum a 
remarcat și presa bulgară. Româ
nia a pus un accent deosebit pe 
prezentarea de produse noi. din sec
toare importante ale construcției de 
mașini. Multi specialiști, ca și pu
blicul numeros aflat zilnic in pa
vilionul românesc, au apreciat ma- 
șinile-unelte speciale, din care ies 
in evidentă strungul carusel tip 
S.C. 1 250 si alte tipuri de mașini 
automate și cu program, de frezat, 
rectificat etc. De aprecieri deosebite 
s-au bucurat si produsele industriei 
de autovehicule.

din partea publicului
românesc, oprindu-se îndeosebi 
asupra exponatelor industriei con
strucției de mașini, ale industriei 
chimice și electrotehnice. Pavilio
nul românesc se bucură de o mare 
afluență de vizitatori, incluzind 
numeroși oameni de afaceri.

BERLIN 7 (Agerpres). — Președin
tele Consiliului de Miniștri al 
R.D. Germane, Willi Stoph. l-a pri
mit de Janos Fazekas. viceprim-mi- 
niatru al guvernului, ministru al co
merțului interior, care face o vizită 
în această tară.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu au fost transmise un cald 
salut prietenesc si cele mai bune 
urări tovarășului Erich Honecker, 
secretar general al C.C-. al P.S.U.G.. 
președintele. Consiliului de Stat al 
Republicii Democrate Germane. Mul
țumind. tovarășul Willi Stoph a ru
gat să se transmită tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un cordial salut 
prietenesc si cele mâi bune urări din 
partea tovarășului Erich Honecker și 
a sa personal.

în timpul convorbirii au fost exa
minate posibilitățile dezvoltării co
laborării economice si tehnico-știin- 
tifice. precum si a schimburilor 
dintre cele două țări în domeniul bu
nurilor de consum.

La întrevedere au participat 
Gerhard Weiss, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R.D.G.. și 
Gerhard Briksa. ministrul comerțu
lui si aprovizionării. A fost prezent 
Constantin Georgescu. însărcinat cu 
afaceri a.i. al României la Berlin.

Tovarășul Janos Fazekas a avut, 
de asemenea, o întrevedere cu Wer
ner Jarowinsky. membru supleant al 
Biroului Politic, secretar al C.C. al 
P.S.U.G.

Plenara C. C. al P. C. Mexican
CIUDAD DE MEXICO 7 (Ager- 

pres). — Comitetul Central al Parti
dului Comunist Mexican a analizat, 
în cadrul unei plenare, situația po
litică si economică a tării, precum și 
declarația din 1 septembrie a preșe
dintelui Jose Lopez Portillo. Viitoa
rele modificări anunțate de șeful sta
tului în sistemul electoral mexican 
si legea privind legalizarea partidelor 
politice sint apreciate ca ..o victo
rie a tortelor democratice" si ..una 
dintre cele mai importante cuceriri 
obținute de poporul mexican in lupta 
sa".

P.C. Mexican formulează, totodată, 
o serie de,revendicări îndreptate sore 
consolidarea democrației, și anume : 
recunoașterea deplină a libertăților 
sindicale, renunțarea la metode re
presive. amnistierea tuturor detinu-

tilor politici, lărgirea dreptului de 
participare la demonstrații si liber
tatea presei.

Pentru solutionarea crizei econo
mice in interesul maselor de oameni 
ai muncii. Comisia Executivă a C.C. 
al P.C. Mexican consideră că sint 
necesare : o reformă a impozitelor, 
care să limiteze profiturile intrepriri- 
derilor, in special ale monopolurilor, 
naționale sau străine : un control al 
schimbului valutar si al comerțului 
exterior pentru împiedicarea specu
lațiilor financiare : majorarea salarii
lor in ritm eu creșterea costului vie
ții : reglementarea strictă a investi
țiilor străine ; naționalizarea bănci
lor particulare, ca si a ramurilor in- 
dustriale-cheie : extinderea relațiilor 
comerciale cu țările socialiste.

agențiile de presă transmit:
Delegația Ministerului A- 

griculturii și Industriei Ali
mentar er conc,usa de tovarășul Ion 
Ceausescu, adjunct al ministrului, 
care se află in vizită în R.F. Ger
mania. a fost primită de ministrul fe
deral pentru alimentație, agricultură 
și silvicultură. Josef Ertl. Cu acest 
prilej au fost trecute în revistă re
zultatele pozitive înregistrate în do
meniul colaborării economice si al 
cooperării in agricultură si industria 
alimentară intre întreprinderile ro
mânești și firme vest-germ ane. căile 
și posibilitățile dezvoltării in conti
nuare a acestor relații.

Mitinaul de la Cienfuegos. 
Cu prilejul aniversării a 20 de ani 
de la revoltă populară de la Cien- 
ftiegos .Împotriva regimului de tira- 
Hlerirl dictatorului Batista, in .această 
localitate a avut loc un miting de 
masă. Fidel Castro, prim-secretar al 
C.C. al P.C. din Cuba, a rostit o cu- 
vintar# Țn.care . ,a evocat memoria 
celor tăzuți in lupta împotriva, ti
raniei.

Convorbiri E. Honecker - 
U. Kekkonen. Ber,in au loc 
convorbiri între Erich Honecker, se
cretar general al C.C. al Partidului 
Socialist Unit din Germania, pre
ședintele Consiliului de Stat al R.D. 
Germane, si Urho Kekkonen, pre
ședintele Republicii Finlapda. aflat, in 
R.D.G. intr-o vizită oficială. Sint 
discutate relațiile bilaterale si o se
rie de probleme internaționale. în 
special europene, de interes reciproc.

Misiunea congoleză de 
mediere con<^usa ministrul afa
cerilor externe, Theophile Obenga, 
aflată in Etiopia de cinci zile, a pă
răsit miercuri Addis Abeba, după ce 
a remis șefului statului etiopian, 
Mengistu Haile Mariam, un mesaj 
din partea președintelui congelez. 
Joachim Yhombi-Opango. Misiunea 
congoleză ă subliniat cu acest prilej 
că preconizează „o soluție africana 
urgentă" în ce privește diferendul 
dintre Somalia și Etiopia.

cari și în semn de protest fată de 
creșterea costului vieții. între reven
dicări figurează, de asemenea, ridi
carea stării de asediu, in vigoare in 
această tară.

Ministrul de externe bri- 
tan’c si-n încheiat vizita la 
Madrid. Blainte de.a părăsi capi
tala spaniolă. David Owen a de
clarat că Marea Britanic spriji
nă. pe deplin, cererea Spaniei de a 
fi primită ca membru cu drepturi 
depline, al Comunității Economice 
vest-europene. în ceea ce privește 
problema Gibraltaruiui. a precizat 
el. convorbirile au relevat existenta 
unor perspective de acord pentru 
soluționarea ei pe cale politică.

0 demonstrație în favoa
rea decretării unei amnis
tii generale totale în Spania a
avut loc la Baracaldo. localitate in
dustrială situată in apropiere de Bil
bao. Peste 3 000 de persoane au ma
nifestat pe străzile orașului ceri nd 
eliberarea tuturor detinuților poli

Două explozii puternice 
s-au produs. în dimineața zilei de 
7 septembrie. în centrul Washingto
nului. Agenția T.A.S.S. informează 
că a avut de suferit o clădire admi
nistrativă unde se află reprezentan
țele Ministerului Flotei Maritime al 

U.R.S.S. și „Aeroflotului". Agenția pre
cizează că birourile reprezentanțelor 
menționate au suferit avarii mari.

Ministrul canadian al fi
nanțelor și-a prezentat de
misia eare a ac'c'CPtată de pre
mierul Pierre Elliott Trudeau. Agenția 
U.P.I. menționează că hotărirea fostu
lui, ministru intervine în. condițiile di
ficultăților economice pe care le în- 
timpină Canada. rata șomajului 
(900 000 persoane) înregistrând un ni
vel record în iulie a.c.

0 treime din producția 
mondială de petrol3 fost rea' 
lizată, în anul 1976. de țările arabe 
— relevă raportul anual al Organi
zației țărilor arabe exportatoare de 
petrol (OPAEP), dat publicității in 
capitala kuweitiană.

tici.

Anunțarea unei greve ge
nerale în Columbia. Cele pa- 
tru mari centrale sindicale din Co
lumbia au anuntat declanșarea unei 
greve generale de o zi la 14 sep
tembrie. în sprijinul unor revendi-

Naționalizare. Prin decret 
guvernamental. întreprinderea de 
construcții „SONORTE" din Angola 
a fost naționalizată.

Pe vaste întinderi ale globului persistă fenomenul foametei 
singura soluție : EDIFICAREA UNEI NOI ORDINI ECONOMICE MONDIALE

„Voyager-1" își continuă 
călătoria spre Jupiter se 
pfla. miercuri, la o distanță de a- 
proximativ 1,1 milioane Kilometri de 
Pămint — a anunțat un purtător de 
cuvint de la „Jet Propulsion La
boratory" (J.P.L.) din Pasadena. Son
da spațială, care înaintează cu o vi
teză de 37 000 kilometri pe oră. a 
trecut la efectuarea unor operațiuni 
de înregistrare a undelor radio pro
venite de la diferite corpuri cerești.

Atac terorist
Propunerile constructive ale României in legătură cu soluționarea problemelor alimentare în lume

După o perioadă destul de îndelun
gată de calamități in domeniul agri
culturii. intre care seceta care .a 
pustiit regiunea africană Sahel, in 
1977, pentru al doilea an consecutiv, 
recolta mondială de cereale se apre
ciază ca fiind bună : peste 1 300 mi
lioane de tone — arată ultimul raport 
al Organizației Națiunilor Unite 
pentru Alimentație si Agricultură 
(F.A.O.). publicat zilele trecute la 
Roma. Drept urmare, se așteaptă ca 
stocurile de cereale, care in timpul 
crizei alimentare din anii 1972—1973 
ajunseseră la cel mai scăzut nivel din 
perioada postbelică, să crească la 
180—200 milioane de tone — ceea ce 
ar echivala cu 20 la sută din consu
mul mondial. Or. potrivit estimărilor 
F.A.O.. chiar si numai 17—18 pro
cente ar fi suficiente pentru a se face 
fată unor situații neprevăzute, dato
rate in special unor calamități natu
rale; Cu toate acestea, revista ..Forum 
du Developpement", editată de O.N.U., 
consideră că „relativa «abundență» 
globală de cereale nu va ameliora cu 
nimic situația critică în care se află 
îndeosebi cei neste 500 de milioane 
de oameni din țările lumii a treia, 
afectați de foamete cronică". De alt
fel. presa nord-americană vorbește 
tot mai frecvent despre amenințarea 
unei „grave crize alimentare".

Pe ce se întemeiază asemenea apre
cieri ?

în ce o privește, presa nord-ame- 
ricană pornește de la teoria clasică a 
„ciclului de producție" — capitalist. 
Recoltele bune din ultimii doi ani au 
permis marilor firme producătoare si 
exportatoare din Statele Unite si cele 
citeva țări capitaliste să-si refacă 
stocurile la nivelul anilor ’60. Aceste 
stocuri nu constituie însă rezerve la 
dispoziția popoarelor lipsite de hrană 
în perioade critice, ci importante 
surse de venituri. Mecanismul cererii 
si ofertei determină, in cazuri de ex
cedent. prăbușiri ale preturilor. Drept 
urmare, fermierii recurg la diminua
rea (producției si. astfel, nu este ex
clusă în viitorii ani o nouă penurie 
gravă de alimente. în sprijinul aces

tei ipoteze, revista ..Business Week" 
arată că marii fermieri americani 
din Kansas. Nebraska si Texas și-au 
si redus investițiile, provocînd un a- 
devărat crah- pe piața mașinilor agri
cole. Administrația americană se 
arată preocupată de această situație. 
Ea întrevede posibilitatea introduce
rii unui sistem de „înghețare" a te
renurilor (adică de reducere a su
prafețelor cultivate), sistem care a 
mai fost practicat oină in 1973. in 
scopul diminuării producției. Aseme
nea măsuri nu ar rămine însă fără 
urmări asupra situației alimentare

tone pe an la sfîrșitul decadei trecute, 
la peste 50 milioane de tone in 1976. 
Dacă nu se vor lua măsuri eficiente 
pentru a se stăvili această tendință, 
deficitul de alimente al lumii a treia 
ar putea ajunge in 1985 la 85—100 
milioane de tone pe an. Cit de mari 
sint riscurile unei atari evoluții o 
demonstrează specialiști F.A.O. care 
arată că. chiar admitînd prin ab
surd că lumea a treia ar dispune de 
resursele financiare necesare unor 
importuri crescinde. declanșarea unei 
foamete generalizate nu ar putea fi 
împiedicată din simplul motiv că...

diții avantajoase". într-un mod mai 
direct si mai precis, un alt specialist 
al O.N.U.. John Hannah, directorul 
executiv al Consiliului mondial al a- 
limentatiei. releva că „fenomenele tot 
mai îngrijorătoare de criză din acest 
domeniu nu pot fi înlăturate decit 
prin instaurarea unei noi ordini eco
nomice internaționale".

în fapt, foametea care bintuie pe 
întinse zone ale globului nu este alt
ceva decit expresia cea mai tragică a 
subdezvoltării economice — ea insâsi 
consecință a politicii imperialiste, co
lonialiste si neocolonialism de dom.-

• Un paradox al actualei ordini economice mondiale • De pe urma 
crizei alimentare - profituri maxime pentru monopoluri • Subnutriția, 

o expresie din cele mai tragice ale subdezvoltării

din lume. în fapt, monopolurile din 
S.U.A. aprovizionează două treimi 
din piața mondială a cerealelor, pre
turile acestora depinzând in mare 
măsură de fluctuațiile bursei comer
ciale din Chicago. Ceea ce înseamnă 
că si oîinea de toate zilele a sute de 
milioane de oameni este la discreția 
firmelor respective. Concluzia este 
că atit timp cit pirghiile comerțului 
international cu produse agricole se 
vor afla in miinile marilor monopo
luri. problemele alimentare mondiale 
nu numai că vor persista, ci riscă să 
se agraveze si mai mult.

Problema se pune in mod deosebit 
de acut pentru țările in curs de dez
voltare. unde, deocamdată producția 
de alimente creste mai incet decit 
consumul populației. Potrivit statisti
cilor O.N.U.. în ultimul deceniu ce
rerea de produse agroalimentare a 
sporit in aceste țări cu 3.7 la sută, 
în timp ce oferta — cu numai 2.6 la 
sută. Acest decalai a determinat ță
rile lumii a treia să recurgă tot mai 
mult la importurile de alimente, care 
au crescut de la 20—30 milioane de

flota comercială mondială n-ar fi su
ficientă pentru a transporta o canti
tate atit de mare de alimente. Se știe 
însă că țările sărace, cele mai afecta
te de penuria de alimente, nu numai 
că nu dispun de fonduri sporite pen
tru alimente, ci. dimpotrivă, datorită 
inflației și raportului de schimb de
favorabil dintre prețul produselor 
exportate de ele și cel al mărfu
rilor importate, au tot mai puține 
resurse financiare pentru asigurarea 
rației minime de hrană.

în aceste condiții, este evident că 
problema alimentară mondială este 
mult mai complexă si că soluțiile ei 
se cer căutate în alte direcții. Asa 
cura declara recent directorul gene
ral al F.A.O.. Edouard Saouma. „o- 
biectivul central al țărilor lumii a 
treia trebuie să fie dezvoltarea pro
priei producții agricole si elimina
rea dependentei fată de țările capi
taliste industriale, care ani de-a rin- 
dul le-au împiedicat să obțină pro
grese. legănindu-le in iluzia eă-si pot 
satisface necesitățile prin aprovizio
nare din excedente străine. în con

natie si asuprire a popoarelor, de je
fuire a resurselor lor naționale, de 
dezvoltare si îmbogățire a unor state 
pe seama altora. Pentru înlăturarea 
acestor stări de lucruri, inclusiv deci 
pentru solutionarea problemei ali
mentației ne olan mondial, este deci 
imperios necesară înlocuirea vechi
lor relații profund nedrepte, cu re
lații noi. democratice si echitabile, cu 
o nouă ordine economică, menită să 
ducă la eliminarea prăpastiei dintre 
țările bogate si cele sărace, la pro
gresul tuturor națiunilor, intr-un cli
mat de destindere, securitate si co
operare internațională.

După cum se știe. România socia
listă. pornind de la propria ei expe
riență. se situează si în această pro
blemă vitală oe o poziție de principiu 
constructivă, amplu fundamentată in 
documentele Congresului al XI-lea, 
în cuvîntări și mesaje ale tovarășu
lui Nicolae Ceausescu. în documentele 
de referință prezentate la O.N.U. 
Tara noastră consideră că lichidarea 
foametei si asigurarea hranei între
gii populații a globului reprezintă o

componentă esențială a noii ordini 
economice, si. ca atare, progresul in 
acest domeniu depinde de efortul pro
priu. ca factor fundamental al dez
voltării. precum si de cooperarea in
ternațională. în acest sens. tara 
noastră consideră că se impune 
elaborarea neintirziată a unor pro
grame complexe de dezvoltare a a- 
griculturii in țările rămase in urmă, 
care să aibă in vedere recuperarea 
terenurilor nefolosite, realizarea unor 
sisteme moderne de irigații, de îmbu
nătățiri funciare si ameliorare a so
lurilor. creșterea producției de în
grășăminte si alte substanțe chimice, 
precum si producerea de noi soiuri 
de semințe si noi rase de animale.

Paralel cu intensificarea eforturi- 
lor proprii ale țărilor în cauză. Româ
nia se pronunță pentru o largă 
colaborare internațională, in cadrul 
căreia țările dezvoltate sini chemate 
să asigure un sprijin multilateral 
statelor in curs de dezvoltare. Tot
odată. in comerțul mondial trebuie să 
se adopte măsuri de natură să păs
treze o corelație justă intre prețul 
produselor agricole si cel al produse
lor industriale, să faciliteze pătrun
derea mărfurilor agroalimentare 
provenite din țările in curs de dez
voltare pe piețele statelor dezvoltate.

în interesul soluționării probleme
lor alimentației ne plan mondial. 
România a preconizat, de asemenea, 
constituirea unui fond de produse 
agroalimentare. administrat de un or
ganism specializat al O.N.U.. la care 
să contribuie toate statele în funcție 
de potențialul lor economic. Acest 
fond ar urma să fie pus la dispoziția 
tarilor afectate de calamități, in con
diții care să înlăture posibilitatea ac
țiunilor speculative.

în ce o privește. România este ho- 
tărîtă să-si consacre si în viitor efor
turile luptei pentru solutionarea pro
blemei majore a lichidării foametei 
și subnutriției pe glob, cu conștiința 
că răspunde astfel unui postulat al 
progresului general al umanității.

Gh. CERCELESCU

la Koln
• A fost răpit președintele 
Federației patronatului • De
clarația Prezidiului conduce

rii P. C. German
BONN 7 (Agerpres). — Agențiile 

internaționale de presă au anuntat că 
Hanns-Martin Schleyer. președintele 
Federației patronatului si al Federa
ției industriilor din R. F. Germania, 
a fost răpit la Koln de un grup de 
teroriști. Folosind arme automate, a- 
tentatorii au ucis în acest atac pa
tru persoane — pe șofer si trei po
lițiști care escortau mașina lui 
Schleyer. Agenția de presă vest-gef- 
mană D.P.A. relatează că responsa
bilitatea pentru comiterea acestui act 
a fost revendicată. de o organizație 
teroristă, care se aUtocalifică de ex
tremă stingă si care reclamă elibera
rea din închisoare a 11 teroriști apar- 
tinind ..grupului Baader-Meinhof".

Cancelarul Helmut Schmidt, care 
a convocat o reuniune specială a gu
vernului. Ia care au participat si lide
rii partidelor politice reprezentate în 
parlament, a declarat că organele de 
stat au datoria să acționeze cu fermi
tate pentru combaterea terorismului.

Prezidiul Partidului Comunist 
German a dat publicității o de
clarație in care subliniază că a- 
tentatul de la Koln si actele teroriste 
care l-au precedat aparțin unui grup 
de aventurieri si nu au nimic comun 
cu mișcarea muncitorească, cu lupta 
pentru apărarea intereselor sociale 
și politice ale celor ce muncesc. A- 
ceste acțiuni — se subliniază in de
clarație — reprezintă o provocare și 
servesc intereselor forțelor de dreap
ta și cercurilor reacționare.

★
Consiliul de Miniștri al R.F.G., 

reunit miercuri la Bonn, a adoptat 
trei proiecte de lege. în cadrul măsu
rilor de luptă anti teroristă, care pre
văd accelerarea procedurii penale, 
precum si impunerea de pedepse mai 
grele decît nînă în prezent în caz de 
detenție ilegală de arme.

DE PRETUTINDENI
• HIDROGEN DIN 

APĂ CU AJUTORUL CO- 
LORANȚILOR. Cercetători 
din cadrul Institutului de teh
nologie din California (S.U.A.) 
au pus la punct o substanță co
lorantă capabilă să elibereze hi
drogenul din apă. Colorantul 
respectiv se prezintă sub forma 
unor molecule complexe conți
nând atomi-pereche de rodiu. 
Expus la lumina solară, ameste
cul de apă și colorant intră în 
reacție, atomii de rodiu provo
cînd ruperea legăturilor dintre 
atomii de oxigen și hidrogen 
din componenta moleculei de 
apă. Dat fiind că reacția com
portă întreruperi, eforturile sint 
acum îndreptate spre găsirea 
modalităților care să asigure 
ciclicitatea procesului. Prin 
prisma rezultatelor de pină 
acum, se întrevede perspectiva 
stabilirii unui procedeu eficace 
do extragere din apă a hidroge
nului, considerat ca unul din 
combustibilii pe scară industria
lă ai viitorului.

• DESCOPERIRE AR
HEOLOGICĂ. O echipă de 
arheologi bulgari a descoperit o 
bazilică creștină datind de la 
începutul secolului al IV-lea. Ea 
se află într-o fortăreață ce 
servea la apărarea trecători
lor din Munții Balcani. Specia
liștii apreciază că studierea a- 
profundată a acestui monument 
va arunca o lumină nouă asu
pra vieții culturale, politice și 
economice a populației băști
nașe.

• UN NOU SISTEM 
DE COMUNICAȚII TE
LEFONICE se află in curs 
de realizare de către societatea 
„Northern Telecom Canada". 
Este vorba de întrebuințarea 
unei raze laser care dirijează 
semnalele în interiorul unor fi
bre de sticlă flexibile avind gro
simea unui fir de păr. Avanta
jul noului sistem pare evident 
— el permitind transmiterea si
multană a unui număr mult mai 
mare de semnale decît prin 
tradiționalele cabluri telefonice 
de cupru. în curînd, firma cana
diană va experimenta noile in
stalații pentru legături telefo
nice intre două cartiere ale 
Montrealului.

• ENIGMĂ ASTRO
NOMICĂ. Cercetători de la 
Observatorul astrofizic din Cri- 
meea au consemnat un fenomen 
ciudat : în decurs de numai pa
tru ore, emisiunile radioelectri- 
ce ale quasarului 3C 273 au scă
zut cu 20 la sută. Se știe că su- 
perstelele sau quasarii se carac
terizează printr-o puternică ra
diație radioelectrică. Scăderea 
atit de bruscă a intensității lu
minozității quasarului 3C 273, 
care, in treacăt fie spus, se află 
mai aproape de Pămint decit 
alte stele (la 3 miliarde ani-lu- 
mină), a st.irnit uimire in rindul 
astronomilor. Imaginați-vă — 
spun ei — că Soarele nostru 
și-ar pierde. în numai patru ore, 
o cincime din strălucire ! De a- 
dăugat că fenomenul nu s-a 
putut explica prin nici o lege a 
fizicii cunoscută pină acum.

• MĂRTURII DESPRE 
TRECUTUL ÎNDEPĂRTAT 
AL INDIEI. în statul Madhya- 
Pradesh au fost descoperite de
sene executate pe stinci, care se 
referă la una din cele mai vechi 
perioade din istoria Indiei. Exe
cutate în toate culorile curcu
beului, desenele Înfățișează sce
ne de munca, de luptă, de pes
cuit, precum și animale domes
tice și sălbatice. După părerea 
specialiștilor indieni, vechimea 
desenelor este de cel puțin 
15 000 de ani. Studierea lor va 
contribui ..la strângerea unor date 
prețioase despre viața unora 
dintre cei mai vechi locuitori ai 
Indiei.

• PRIMELE ANIMALE 
DOMESTICE. Adevăratele 
începuturi ale creșterii de ani
male domestice, după cum pre
supune arheologul american R. 
J. Braidwood, au avut loc in 
Orientul Mijlociu. în bazinul Ti- 
gru-Eufrat, pe colinele munți
lor Zagras, Taurus și Libanului, 
acoperite cu iarbă și păduri. 
Săpăturile efectuate în aceste 
regiuni au confirmat această 
presupunere. Cercetătorii au a- 
juns la concluzia că animalele 
domestice au apărut mult mai 
devreme decit se presupunea. 
De pildă, oile și caprele au de
venit animale domestice cu cel 
puțin 10 000 de ani în urmă. Por
cul ca animal de casă este cu 
1 000 de ani mai vîrstnic. Cli
nele continuă să fie considerat 
primul animal domestic ; el a 
devenit încă la jumătatea epo
cii de piatră (16 000 pină la 6 000 
i.e.n.) însoțitorul devotat al o- 
mului.

• OPINII PRIVIND 
VIAȚA SUB PĂMINT. Ia- 
tr-un raport întocmit de un 

. grup de experți ai Comisiei e- 
conomice a O.N.U. pentru Euro
pa se arată că cheltuielile in 
domeniul energiei s-ar diminua 
cu 75 la sută dacă s-ar trăi și 
s-ar munci... sub pămint. Astfel, 
proprietățile izolatoare ale pă- 
mîntului ar contribui la reduceri 
însemnate ale necesităților de 
Încălzire sau răcire, oferind, tot
odată, condiții superioare desfă
șurării proceselor productive, 
precum și depozitării feluritelor 
materiale și produse. De aseme
nea, dată fiind independenta 
mai mare față de condițiile cli
matice din exterior, s-ar a- 
sigura o stabilitate sporită a 
instrumentelor sensibile. Princi
palul impediment ar fi. desigur, 
de natură psihologică, fiind 
de presupus dificultăți în adap
tarea omului la acest mediu. 
Raportul va servi ca bază de 
discuții la un seminar al C.E.E./ 
O.N.U, consacrat problemelor e- 
nergiei și așezărilor umane, pro
gramat să se desfășoare, în luna 
octombrie, la Ottawa (Canada).
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