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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
ȘI TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU
au fost salutați cu călduroase manifestări

Cu un bilanț bogat, deschizător de noi perspective 

pentru dezvoltarea pe multiple planuri a colaborării 

frățești româno-bulgare

IERI S-A ÎNCHEIAT VIZITA OFICIALĂ 
RE PRIETENIE A TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUSESCU IN R. P. BULGARIA

de dragoste și stimă de mii de cetățeni
ai Capitalei

Solemnitatea semnării documentelor oficiale

Joi. 8 septembrie, dună încheierea 
convorbirilor oficiale, tovarășul Nicolae 
Ceausescu, secretar General ăl Parti
dului Comunist Român. președintele 
Republicii Socialiste România, si to
varășul Todor Jivkov. prim-secretar 
al Comitetului Central al Partidului 
Comunist Bulgar, președintele Consi
liului de Stat al Republicii Popu
lare Bulgaria, au semnat, la Sofia,

Joi dimineața s-au încheiat. Ia 
Sofia, convorbirile oficiale dintre to
varășul Nicolae Ceausescu, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân. președintele Republicii Socia
liste România, și tovarășul Todor Jiv
kov. prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comunist Bul
gar. președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Bulgaria.

Din partea română la convorbiri au 

în cadrul unei ceremonii desfășura
te la reședința prezidențială „Boiana“. 
..Declarația privind continua întărire 
a prieteniei frătesti si aprofundarea 
colaborării dintre Partidul Comunist 
Român si Partidul Comunist Bulgar, 
dintre Republica Socialistă România 
si Republica Populară Bulgaria".

La solemnitate au luat parte to
varășa Elena Ceausescu, membru al 

încheierea convorbirilor oficiale

participat: tovarășa Elena Ceausescu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.. tovarășul Ma
nea Mănescu. membru al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-ministru al guvernului. Leonte 
Răutu. membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., pre
ședintele pârtii române în Comisia 
mixtă guvernamentală de colaborare 
economică și tehnico-științifică. Ste

Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., tovarășii Manea Mănescu, 
membru al Comitetului Politie Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.. prim-minis- 
tru al guvernului. Leonte Răutu. 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.. președinte
le pârtii române în Comisia mixtă 
guvernamentală de colaborare econo
mică si telmico-știintifică. Stefan 

fan Andrei, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R.. George Macovescu. 
membru al C.C. al P.C.R., ministrul 
afacerilor externe. loan Avram, 
membru al C.C. al P.C.R.. mi
nistrul industriei construcțiilor de 
mașini. Trandafir Cocirlă. membru 
al C.C. al P.C.R.. ministrul energiei 
electrice. Trofin Simedrea. ambasa

Andrei, membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.. George Macovescu. 
membru al C.C. al P.C.R.. ministrul 
afacerilor externe. loan Avram, 
membru al C.C. al P.C.R.. ministrul 
industriei construcțiilor de mașini. 
Trandafir Cocirlă. membru al C.C.
(Continuare în pag. a Ill-a)

dorul României in R.P. Bulgaria, 
consilieri si experti.

Din partea bulgară au participat: 
tovarășii Stanko Todorov, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.C.B., 
președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Bulgaria. Pe- 
tăr Mladenov. membru supleant al 
Biroului Politic al C.C. al P.C.B., mi-
(Continuare în pag. a IlI-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și tovarășa 
Elena Ceaușescu, care au făcut o vi
zită oficială de prietenie in Repu
blica Populară Bulgaria, la invitația 
tovarășului Todor Jivkov, prim-se
cretar al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Populare Bulgaria, s-âu in
ters, joi la amiază, în Capitală.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost 
însoțit în această vizită de tovarășii 
Manca Mănescu, membru al Comite
tului Politic Executiv a.1 C.C. al 
P.C.R., prim-ministru al guvernului, 
Leonte Răutu, membru al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
președintele părții române in Comi
sia mixtă guvernamentală de colabo
rare economică și tehnico-științifică. 
Stefan Andrei, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., George Maco

Imagini de la sosirea pe aeroportul Otopeni

• CEREMONIA PLECĂRII DIN SOFIA
• „O sărbătoare a prieteniei"

revista presei bulgare
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vescu, membru al C.C. al P.C.R., 
ministrul afacerilor externe, Ioan 
Avram, membru al C.C. al P.C.R., 
ministrul industriei construcțiilor de 
mașini, Trandafir Cocirlă, membru 
al C.C. al P.C.R., ministrul energiei 
electrice, de alte persoane oficiale.

La sosire, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu. au fost salutați. de .tova
rășii Emil Bobu, Cornel Burtică, 
Gheorghe Cioară, Lina Ciobanu, Ion 
Dincâ, Paul Niculescu, Ion Pățan, 
Gheorghe Radulescu, Iosif Uglar, 
Ștefan Voitec, Ion Coman. Teodor 
Coman, Mihai Dalea, Miu Dobrescu, 
Mihai Gere, Nicolae Giosan, Ion 
tlrsu, Aurel Duma, Ion Stănescu, de 
membri ai C.C. al P.C.R., ai Consi
liului de Stat și ai guvernului, de 
conducători de instituții centrale și 
organizații obștești, de personalități 
ale vieții științifice și culturale. To
varășii din conducerea de partid și 
de stat au venit împreună cu soțiile.

Erau prezeuți Gheorghi Stoianov, 

însărcinatul cu afaceri ad-interim al 
R. P. Bulgaria la București, si 
membri ai ambasadei.

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

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au fost în- 
timpinați la aeroport cu multă căl
dură de mii de cetățeni ai Capitale;. 
Bucureștenii aflați pe aeroport au 
dat expresie satisfacției cu care 
întreaga noastră națiune salută 
noua întîlnire dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescii și Todor Jivkov. 
rezultatele fructuoase ale convorbi
rilor dintre cei doi conducători de 
partid și de stat, încununate prin 
semnarea unor documente de o deo
sebită importanță pentru dezvoltarăți, 
pe multiple planuri, a relațiilor de 
prietenie și colaborare dintre cele 
două partide, țări și popoare, în in
teresul cauzei socialismului, păcii *i 
cooperării internaționale.
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Obiectivul central al propagandei

EXPLICAREA POLITICIIPAREIDOLIJI, A LEGĂTURII 
DIIVERE DEMEAREA ECONOMIEI Șl APUCAREA

PROGRAMELOR DE CRESEERE A XIILIELII DE ERA!
După cum se știe, în fața propagandei, 

a muncii politice de masă se ridică în a- 
ceastă perioadă sarcini deosebit de im
portante, legate de explicarea și înțele
gerea aprofundată a politicii partidului 
nostru, a măsurilor de dezvoltare econo
mică accelerată a țării, a esenței progra
mului de creștere mai accentuată a ni
velului de trai al întregului popor, de ex
plicarea semnificației măsurilor adop
tate în acest domeniu vizînd multiple di-

recții — de la majorarea retribuțiilor tu
turor categoriilor de oameni ai muncii, a- 
doptarea noii legi a pensiilor, pină la 
sporirea alocațiilor de stat pentru copii și 
a ajutoarelor pentru mamele cu mai 
multi copii. Obiectivul central, primordial 
al propagandei îl constituie dezbaterea 
temeinică cu toți oamenii muncii a aces
tor măsuri, în scopul de a-i ajuta să le 
înțeleagă profund importanța și sensul

lor umanist, să-i mobilizeze la o activitate 
și mai rodnică, și mai eficientă, la locul 
de muncă — condiția hotărîtoare de care 
depinde aplicarea integrală a programu
lui de creștere a nivelului de trai. Pentru 
a răspunde cît mai bine acestor îndatoriri 
esențiale este necesară perfecționarea 
activității tuturor verigilor activității de 
propagandă, a tuturor celor care lucrea
ză în acest domeniu.

i

în. folosința noua hală centralăS-a datLA IAȘI

I

în acest sene, un rol de primă im
portantă revine și secretarilor ad
junct! cu propaganda, care sî-nt. in 
același timp, si președinți ai consili
ilor de educație politică și cultură so
cialistă. Investirea unor activiști cu 
atribuții speciale in domeniul propa
gandei la nivelul comunelor si Între
prinderilor răspunde cerințelor îmbo
gățirii si diversificării activității poli
tico-educative. ridicării ei calitative, 
coordonării judicioase a acțiunilor, o- 
rientării lor către problemele, preo
cupările si sarcinile actuale ale co
muniștilor. ale colectivelor de oa
meni ai muncii.

E adevărat, o parte din secretarii 
adjuncți cu propaganda au o expe
riență mai restrînsă in această mun
că. ceea ce face necesar un sprijin 
permanent in direcția perfecționării 
pregătirii lor politico-ideologice. cla
rificării temeinice a răspunderilor 
care le revin, a modalităților de ac
țiune specifice activității de pro
pagandă. Pornind tocmai de la astfel 
de considerente, in județul 
hedinti. unde ne-am concentrat 
vestigațla. comitetul județean 
partid a organizat un program 
cial de pregătire a acestor activiști. 
Pe parcursul celor 6 zile cît a durat 
pregătirea, activitățile menite să asi
gure aprofundarea documentelor de 
partid, a exigentelor formulate ih le
gătură cu activitatea de propagandă 
s-au imbinat cu acțiuni practice care 
să-i ajute pe participant! în organi
zarea concrdtă a muncii în comune 
și întreprinderi. Astfel, pentru prin
cipalele forme de desfășurare a 
muncii politico-educative a avut loc 
cite o acțiune model : simpozioane, 
mese rotunde pe diferite teme, „pro
cese" cinematografice, programe ale 
unor brigăzi artistice, recitaluri de 
poezie patriotică, dansuri cu temă, 
.montaje literar-artistice — urmate de 
discuții care au permis participanti- 
lor să-și reprezinte cu claritate cînd 
și cum se cer organizate aceste 
țium.

în același scop s-au inițiat șt 
multe schimburi de experiență 
tema funcționalității punctelor 
documentare politico-ideologică.

Se cuvine subliniat că investirea 
unui activist cu răspunderi nemij
locite in domeniul propagandei a 
determinat, in cele mai multe co
mune și întreprinderi, uri puternic 
reviriment al activității politico-edu
cative : acțiunile au devenit mai bo
gate și diversificate, eșalonate în 
timp, organizate de perspectiva unei 
viziuni unitare, urmărind obiective 
clare, precise.

O susținută activitate am intilnit 
la întreprinderea de vagoane, unde a 
fost reînnoită întreaga propagandă vi
zuală in lumina documentelor Con
gresului consiliilor oamenilor muncii, 
ale plenarei C.C. al P.C.R. din iu
nie a.c. O atentie deosebită s-a acor
dat explicării măsurilor de creștere 
mai accentuată a nivelului de trai. 
Erau prezentate calcule concrete, 
grafice, comparații privind sporurile 
de venituri pe care Ie înregistrează 
muncitorii din construcțiile de. ma
șini în urma majorării retribuției de 
la I august. legătura nemijlocită din
tre îndeplinirea exemplară a sarcini
lor economice și aplicarea măsurilor 

. de creștere suplimentară a nivelului 
de trai. Totodată, sistematic, sint in-

vitați in mijlocul oamenilor activiști 
de partid, juriști, cadre de conducere 
pentru a explica muncitorilor preve
derile actualei legi a pensiilor.

Ceea ce caracterizează activita
tea politico-educativă din locali
tatea Girla Mare este sfera ei 
largă de cuprindere. Periodic, la că
minul cultural de aici se desfășoară 
simpozioane, intîlniri cu specialiștii 
menite să asigure cunoașterea si în
țelegerea aprofundată de către ma
sele largi a conținutului celor mai

că acestTrebuie subliniat insă 
adevăr esențial pentru buna desfășu
rare a muncii de propagandă, pentru 
sporirea eficientei sale nu este pretu
tindeni bine înțeles si. mai ales, apli
cat. în. unele cazuri, activitatea de pro
pagandă este lăsată in întregime pe 
seama secretarului adjunct de resort, 
ceilalți membri ai biroului, mai ales 
secretarul, considerindu-se absolviți 
de răspunderi în acest, domeniu. Re
zultatul firesc : activitatea devine 
săracă sau cunoaște pauze prelungite

însemnări despre activitatea secretarilor 
adjuncți cu propaganda din județul Mehedinți

Me- 
in- 
de 

spc-

ac-
mai 

pe 
de

noi documente de partid, a prevede
rilor sistemului de pensionare a ță
rănimii. a sarcinilor mobilizatoare 
ce le revin din hotărîrea 
țărănimii.

O atenție deosebită a 
mitetul comunal gazetei 

într-un _______
comunei. în cadrul celor 

sale sint popu- 
rezultatele bune (rubri- 

„Panoul fruntașilor"), criticate 
înapoiate, atitudinile 

(rubrica „Reflector"), 
presă

Congresului
acordat co
de stradă, 

adevărattransformării ei 
ziar ăl 
trei rubrici ale 
larizate 
ca 
mentalitățile 
reprobabile . ____
afișate ilustrații, extrase din 
referitoare la evenimentele politice 
actuale pe plan intern și extern 
(rubrica „Probleme politice actuale"). 
Demn de retinut este si faptul că în 
centrul comunei un panou mare în
fățișează locuitorilor indicatorii eco
nomici în profil teritorial pe comu
nă. îi tine la curent cu realizării® 
obținute în fiecare trimestru de că
tre brigăzile C.A.P. etc.

Din multiple acțiuni organizate la 
nivelul comunei am retinut. de 
menea, și cele care urmăresc 
marea și dezvoltarea conștiinței 
terialist-științifice a oamenilor, 
fășurate sub . formă de simpozioane, 
seri cultural-stiintifice. conferințe, 
intîlniri duminicale cu medici, pro
fesori de științe naturale, prilejuind 
discuții pe teme ca ..Ce «titi despre 
viata plantelor". „Plantele si siste
mul solar", originea cutremure
lor etc.

Desigur, aceste rezultate sint le
gate nemijlocit de activitatea secre
tarului adjunct cu propaganda, dar 
nu constituie doar rodul muncii sale 
individuale. Se pOate spune Că ele 
reprezintă —- Si aici trebuie căutat 
„secretul" — rezultatul colaborării 
fructuoase dintre toti membrii comi
tetului. al participării la munca de 
propagandă a întregului comitet, in 
frunte cu secretarul său. „Munca de 
propagandă — ne spunea tovarășul 
Aurel Filip, secretarul comitetului de 
partid din comuna Pătulele — este 
munca noastră, a tuturor membrilor 
comitetului. Este greu, de pildă, să se 
conceapă organizarea unor acțiuni cu 
larg ecou în rîndul maselor, perma
nentizarea lor. lăsind totul numai pe 
seama secretarului adjunct cu 
paganda. Sarcini deosebite 
această privință și celorlalți 
si mie în primul rind".

Acest sprijin este cu atît. 
cesar. cu cît. 
parte din 
experiență mai restrînsă.

ase- 
for- 
ma- 
des-

in funcție de programul secretarului 
adjunct. Iată, de pildă, in comuna 
Rogova în intervalul cînd secretarul 
adjunct cu propaganda a fost în con
cediu. activitatea politico-educativă 
a intrat in... pauză. La căminul 
cultural nu a avut loc nici un fel de 
activitate, deși în planul de muncă 
erau prevăzute acțiuni diverse — de 
popularizare a legilor si hotărîrilor 
privind pensiile si alte drepturi de 
asigurări sociale de care beneficiază 
membrii 
unităților 
de masă 
populare 
reeducarea prin 
nelor care 
călcări de la normele de convie
țuire socială etc. Si cazul este de
parte de a fi Unic. O situație asemă
nătoare prezintă si comunele Corco- 
va. Obirsia do Cîmp. unde activitatea 
politico-educativă este sporadică, in 
bună măsură si datorită faptului că 
secretarii comitetelor de partid. Cei
lalți membri nu sprijină organizarea

lrepturi de 
beneficiază 

C.A.P.. creșterea rolului 
socialiste, al organizațiilor 

si obștești, al maselor 
in respectarea legalității, 

muncă a 
comit abateri

persoa-
Si in-

actiunilor. nu se simt răspunzători 
de desfășurarea acestora.

Participarea comitetului de partid 
la bunul mers al muncii de pro
pagandă se exprimă si prin contri
buția pe care o aduce la conceperea 
unor planuri de perspectivă care să 
orienteze în mod judicios activitatea 
de zi cu zi. Remarcăm insă că si 
din acest punct de vedere se ma
nifestă unele deficiente. De pildă, 
planul de muncă in domeniul propa
gandei al organizației de partid din 
cadrul întreprinderii de vagoane din 
Drobeta-Tumu Severin înscria multe 
acțiuni care vizau învătămintul po
litico-ideologic. dar nici una referi
toare la activitatea de creație teh
nică. cultural-artistlcă etc.

Intervalul scurt care a trecut de 
la numirea unor activiști care răs
pund nemijlocit de problemele de 
propagandă la nivelul comitetelor de 
partid din întreprinderi si comune 
evidențiază utilitatea și oportunitatea 
măsurii respective, contribuția ei la 
diversificarea activității politico- 
educative. la lărgirea sferei ei de 
cuprindere. Este necesar însă ca 
aceasta să nu ducă la diminuarea 
răspunderilor si preocupărilor ce
lorlalți membri ai comitetelor de 
partid fată de buna desfășurare a 
activității de explicare a relației 
directe dintre dezvoltarea economică 
accelerată a tării și aplicarea 
programului de creștere mai accen
tuată a nivelului de trai al celor ce 
muncesc. Munca de propagandă tre
buie să fie rodul aportului colectiv 
al tuturor membrilor comitetului de 
partid ; numai astfel ea va deveni 
tot. mai bogata, va exercita o înriu- 
rire tot mai puternică asunra con
științei oamenilor, va răspunde cit 
mai deplin cerințelor actuale.

Nu de mult, comerțul ieșean s-a 
îmbogățit cu noua construcție 
modernă a halei centrale. Pen
tru a îmbina cit mai bine uti
lul cu frumosul urbanistic, pro- 
lectajiții și constructorii ieșeni au 
realizat această construcție cu patru 
fațade, din care două sint locuri de 
acces. Iar celelalte — ferestre-vitri- 
ne atrăgătoare. împreună cu lumi
natoarele de la acoperiș, dispuse 
central și lateral, ferestrele-vitrină 
asigură iluminatul natural în întrea
ga clădire. Atrăgător este si mobilie
rul de culoare albă, pe care mărfurile 
pot fi dispuse liber. incit este po
sibilă aplicarea metodei „autoservi
rii" la cele mai multe raioane.

Iată' cîteva detalii. Subsolul ha
lei adăpostește rampele de descăr-

care mecanizată a mărfurilor, pre
cum si grupurile frigorifice. De aici, 
mărfurile sint ridicate cu lifturi spe
ciale la parter si etaje, la raioanele 
de desfacere. La parter funcționea
ză cele mai mari magazine din Iași 
pentru desfacerea produselor de pa
nificație. de carne și preparate din 
came, precum si o unitate „Gospo
dina". Tot aici exiștă și o roti- 
setie. Mai sint și spații pen
tru desfacerea legumelor și fruc
telor. alte produse specifice de la 
unitățile „Gostat" și „Avioola". pro
duse lactate etc. în sfifsit. la parter 
mai este amplasat un restaurant, ex
pres cu autoservire cu circa 200 
locuri în sală și alte 200 pe terasă.

La primul etaj sint puse in vin
zare produse ale I.C.S. „Alimentara"

cu autoservire. La al doilea etaj 
sint puse în vinzare produse neali
mentare. După felul cum e. dispusă 
marfa și mai. ales după 'cantitățile 
puse in vinzarC. etajul halei este 
acum cel mai mare magazin ieșean 
cu articole de menai si uz casnic, 
tricotaje, confecții si marochinărie. 
ceramică, sport si camping, galan
terie, lenjerie, mercerie etc. în cea 
mai mare parte, aceste produse sint 
realizate de către întreprinderile 
locale si cooperația meșteșugărească 
ieșeană.

Prin darea în folosință a noii 
hale centrale, comerțul ieșean sa
tisface tot mai mult cerințele cum
părătorilor. (Manole Corcaci).
în fotografie: noua hală centrală

■

Paul DOBRESCU

■ ■
M '1

Invitație la hanul

„Piatra Craiului"
Amatorii de drumeții pe me

leagurile județului Bihor au la 
dispoziție agreabile locuri de 
popas construite de cooperația 
de consum. Unul dintre acestea 
este hanul „Piatra Craiului" care 
oferă condiții dintre cele mai 
bune pentru petrecerea unor 
zile de adevărată destindere și 
recreare sau a unui concediu 
plăcut într-o frumoasă zonă 
montană.

Hanul este amplasat in loca
litatea Corniței, pe șoseaua in
ternațională București — Cluj- 
Napoca — Oradea (E 15, D.N. 1, 
km 529. la 64 km de Oradea ?> 
27 km de Aleșd). Unitatea dis
pune de confortabile locuri de 
cazare in camere cu încălzire 
centrală, precum si de un res
taurant cu 420 locuri la mese.

în fotografie : Hanul „Piatra 
Craiului11.

pro- 
revin în 
membri.
mai ne- 

asa cum arătam, o 
secretarii adjuncți au o

? -

„De modul de desfășurare a con
strucțiilor de locuințe din fondurile 
statului și din fondurile populației 
cu sprijinul statului răspund pl’irnii 
vicepreședinți și vicepreședinții con
siliilor populare municipale și oră
șenești". Este un paragraf din hotâ- 
rirea plenarei Comitetului județean 
de partid Mureș privind realizarea 
obiectivelor de investiții pe anul 1977 
si pregătirile pentru 1978 care con
cretizează prevederi ale Legii de or
ganizare și funcționare a consiliilor 
populare.

Luni. 5 septembrie, l-am rugat pe 
tovarășul Andrei Siito. primul vice
președinte al comitetului executiv al 
Consiliului popular municipal Tirgu 
Mureș, să ne prezinte situația la zi 
a realizării planului de construcții 
de locuințe. precum si măsu
rile întreprinse de primărie pentru 
accelerarea ritmului de lucru pe 
șantiere. în contrast cu precizarea 
din hotărîrea mai sus amintită, el 
ne-a răspuns : „Noi nu ne ocupăm 
de construcția de locuințe. Aceasta 
este treaba trustului de construcții și 
a beneficiarului, adică întreprinde
rea de gospodărie comunală și loca
tivă. Noi participăm doar la recepție 
și repartizăm locuințele gata con
struite, pe întreprinderi. în ceea ce 
privește măsurile menite să ducă la 
recuperarea restantelor la nivel de 
județ, știu că s-a adoptat o decizie a 
comitetului executiv al consiliului 
popular care reglementează partici
parea viitorilor locatari la acțiuni de 
muncă patriotică pe șantierele de 
construcții, dar situația absolut e- 
xactă n-o cunosc." La remarca 
noastră că totuși, conform legii, 
consiliul popular municipal răspunde 
de îndeplinirea planului economic în 
profil teritorial, indiferent de subor
donarea unităților economice, si că. 
în consecință, primăria trebuie să 
cunoască prevederile de plan și sta
diul îndeplinirii lor. interlocutorul 
l-a pus pe economistul Tihamer 
Kristo. de la sectorul de planificare, 
să ne obțină datele necesare. La rîn
dul său. aceste a cerut un „răgaz", 
pentru a se adresa la „sursă" : 
Trustul de construcții și întreprinde
rea de gospodărie comunală si loca
tivă — constructor și beneficiar — 
ambele subordonate consiliului popu
lar județean. Si iată ce am aflat 
pînă Ia urmă. Din cele 1 625 de a-

partamente planificate a se construi 
în acest an Ia Tg. Mureș, s-au dat in 
folosință, pînă la 1 septembrie. 280 
de apartamente din fondul de stat și 
400 de apartamente proprietate per
sonală. Pînă la sfîrșitul anului există 
condiții de realizare integrală a pla
nului de construcție la locuințe din 
fondurile statului (în total 668 de 
apartamente) și se „prelimină" ne- 
realizarea cîtorva sute de aparta
mente contractate de către popu
lație prin oficiul județean de con-

Iată, de pildă, ce ar fi putut afla 
primul vicepreședinte al comitetului 
executiv al consiliului populai' mu
nicipal daca și-ar fi început săptă- 
mina de lucru nu in birou, ci pe șan
tierele de locuințe.

...Lotul 102 din cartierul „7 Noiem
brie" și-a îndeplinit integral, pină la 
1 septembrie. planul de locuințe 
proprietate personală și a realizat cu 
o lună înainte de termen, in plus 
față de prevederile de plan, un bloc 
cu 40 de apartamente, din fonduri de

...Lotul 101. La punctul de lucru 
Cărămidârie urmează să se dea in 
folosință, pină la sfîrșitul lunii sep
tembrie, 120 de apartamente — pri
mele din cele peste 400 care se vor 
realiza pînă la sfîrșitul anului in a- 
ceastă zonă a orașului.
, — Pină acum — ne spune maistrul 
Attila Palotaș — realizarea acestei 
prevederi de plan nu era pusă sub 
semnul întrebării, decit de lipsa unei 
echipe de parchetari și a alteia de 
mozaicari. Începînd de la 5 septem-

REALITĂȚILE DE PE TEREN NU SE URMĂRESC

Raid-anchetă pe șantierele de locuințe din municipiul Tîrgu Mureș

strucție și valorificare a locuințelor. 
Cit privește măsurile de impulsionare 
a ritmului de lucru pe șantiere, ni 
s-a precizat că. potrivit hotăririi 
plenarei comitetului județean de 
partid. în sprijinul constructorilor au 
fost detașați din celelalte unități e- 
conomice 372 muncitori auxiliari, 
dintre care 318 la Trustul de oon- 
strucții-montaj, unde in marea lor 
majoritate participă la construcția de 
locuințe. Mai mult nu se știa la pri
măria municipiului Tîrgu Mureș. 
Nici chiar despre acele acțiuni de a 
căror organizare și urmărire este di
rect răspunzătoare primăria prin de
cizia nr. 35 a comitetului executiv al 
consiliului popular județean, din care 
cităm : ....Comitetele și birourile
executive ale consiliilor populare 
municipale, orășenești și comunale 
vor organiza și vor ține evidența 
orelor prestate de beneficiarii de lo- 

lipsa evidentelor 
neajuns la Tîrgu 
faptul că atît cit 
se află din birou,

cuințe..." Dar nu 
este cel mai mare 
Mureș, ci mai ales 
se știe la primărie 
la telefon și din hîrtii.

stat. După cum aprecia șeful de lot. 
inginer Emeric Nagy. pină la sfirși- 
tui anului vor putea realiza peste 
plan încă un bloc cu 40 de aparta
mente. Cum au fost posibile aceste 
realizări ? în primul rind. prin or
ganizarea lucrului in trei schimburi 
la structurile de rezistentă, ip două 
schimburi la acoperișuri și betoane 
și în schimb prelungit la cele
lalte categorii de lucrări. Pe de altă 
parte, datorită faptului că muncito
rilor auxiliari detașați sau transfe
rați pe șantier de la alte unități — 
organizați in echipe separate — li 
s-au încredințat spre execuție in 
acord global lucrări mari, complexe, 
stimulîndu-i astfel în muncă si asi- 
gurindu-le venituri mai mari decît 
pină atunci. De asemenea, cetățeni
lor care participă zilnic la acțiunile 
de muncă patriotică pe șantier li 
s-au încredințat obiective separate 
de executat, iar printr-o îndrumare 
atentă ei s-au încadrat în disciplina 
de șantier. Prin grija primăriei, ex
periența de aici s-ar fi putut gene
raliza.

brie ne-au plecat însă și 12 zugravi 
din brigada lui loan Covrig — mun
citori care fuseseră detașați aici 
pină la 31 decembrie de la Combina
tul de îngrășăminte chimice. în plus, 
din cei circa 100 de cetățeni care, 
conform planificării, ar trebui să fie 
zilnic prezenți pe șantier Ia muncă 
patriotică, nu vin decît vreo 60 și 
nici aceștia in ultimul timp nu fac 
cine știe ce treabă.

Iată incă o problemă pe care, la 
fața locului, pe șantier, primul vice
președinte al comitetului executiv al 
consiliului popular municipal ar fi 
putut-o rezolva operativ.

...botul 103 din cartierul 1848, ora 
15. La sediu — într-un cochet a- 
partament de două camere, de la 
parterul unui bloc dat în folosință de 
cițiva ani — situat la o poștă de 
punctele de lucru, nici țipenie. Ușile 
vraiște. Pe birouri, maldăre de do
sare, planuri, proiecte, contracte. 
După o jumătate de oră de aștep
tare, pentru a pune documentele în 
siguranță, le-am luat cu noi si le-am 
predat celor in drept.

Cu siguranță că dacă cei de la 
primărie ar fi trecut măcar odată pe 
la sediul acestui lot, n-ar fi admis, 
mai mult ca sigur, transformarea 
unui apartament in birouri. Măcar 
atit !

în finalul raidului nostru, tovară
șul Mircea Birău. directorul Trustu
lui de construcții montaj Mureș, ne-a 
precizat citeva din măsurile luate, la 
nivelul întreprinderii, in vederea 
realizării integrale a sarcinilor din 
planul de construcții de locuințe : 
turnarea betoanelor și executarea 
construcțiilor cu structură industria
lizată in trei schimburi : produce
rea elementelor prefabricate la încă 
trei stații de betoane din județ — 
Reghin, Sovata și Sighișoara : intro
ducerea in fabricație și la montai a 
panourilor mari obținute cu cofraje 
realizate prin autodotare.

— Aceste măsuri — ne-a încredin
țat interlocutorul — alături de cele 
referitoare la întărirea controlului, 
detașarea in întreprinderea noastră a 
muncitorilor auxiliari și necalificați 
din celelalte unități. organizarea 
unor acțiuni de muncă patriotică cu 
prioritate pe șantierele de construcții 
de locuințe, și în special asigurarea 
la timp a documentațiilor, vor asi
gura. incepind din această lună, 
creșterea cu sută la sută a ritmului 
zilnic de montaj. ’

— Cum poate contribui primăria 
municipiului la îndeplinirea planului 
de construcții de locuințe ?

— în primul rind. asigurînd con
diții de execuție pentru noi. con
structorii. prin eliberarea amplasa
mentelor. Pe de altă parte, efectuînd 
cu regularitate recepția clădirilor si 
pe faze de lucrări, precum si prin 
urmărirea, impreunfi cu întreprinde
rea județeană de gospodărie comu
nală și locativă punerea la timp în 
funcțiune a centralelor termice, a 
ascensoarelor si a celorlalte echipa
mente

Iată, 
vedere 
numai 
trebuie să-și 
construcția în 
planificate. Cu o condiție însă : să 
nu-și ascundă propria răspundere în 
birou, după hîrtii. dosare...

Florin CIOBĂNESCU 
Cornel POGACEANU

tehnico-edilitare.
așadar, că și din punctul de 
al tehnicianului — deci nu 
al legii — primăria poate si 

aducă contribuția la 
termen a locuințelor

Dezinformarea 
- un scut șubred

Teodor Moroianu, e- 
lectrician la I.A.S. ,.A- 
vlcola" din Galați, a 
semnalat redacției că 
este persecutat de con
ducerea unității, pe 
motiv că a dezvăluit 
nereguli din activita
tea acesteia, că a fost 
sancționat pe nedrept, 
ajungindu-se pină 
înlăturarea sa din 
treprindere.

Sesizarea a fost 
rificată la fața locului 
de un colectiv de ac
tiviști de partid și do 
stat condus de un se
cretar al Comitetului 
județean Galați ai 
P.C.R. în răspunsul 
primit recent la redac
ție se arată că nu 
se confirmă afirmația 
din scrisoare precum 
că fostul șef al aba
torului de păsări. Vir
gil Savin, și actualul 
șef, Vagile Cinepă, ar 
fi sustras produse din 
unitate. A reieșit însă 
că semnatarul scrisorii, 
prin 
caută 
unele 
cere, 
cu întreprinderea.

la 
in-

ve-

sesizflrile sale, 
să discrediteze' 
cadre de condu- 
fiind in litigiu 

în 
continuare,' in răspuns 
sint redate concluziile 
analizei privind activi
tatea din întreprinde
re pe o perioadă în
delungată. clarificln- 
du-se fiecare problemă 
din sesizare.

In ce privește situa
ția petiționarului, se 
precizează că acesta a 
venit in unitate cu 
categoria a V-a de re
tribuire. iar pentru a 
primi o nouă catego
rie trebuie să susțină 
un examen, lucru pe 
care l-a refuzat. Sanc
ționarea sa cu dimi
nuarea retribuției cu 
10 la sută s-a făcut 
corect, pentru avariile 
ce s-au produs la ba
zinul de ape reziduale.

Anul acesta. între
prinderea „Avicola* a 
trebuit să reducă un 
număr de posturi. 
Printre cei 15 electri
cieni repartizați la 
alte unltăti a fost 
si T. Moroianu : el a 
refuzat însă posturile 
oferite, dintre care 
unul la atelierul me
canic 
lucești, 
pierea 
T.M. a 
judecătorie 
luată, însă 
i-a fost respinsă.

Concluziile rezultate 
în urma 
efectuate au fost ana
lizate in consiliul oa
menilor muncii și in 
comitetul de partid, 
stabilindu-se măsuri 
pentru îmbunătățirea

activității toate
compartimentele uni
tății.

Dar conduita 
civică ?

Patru tineri munci
tori, Șerban Abicule- 
sei, Vasile Bralș, Va- 
sile Boureanu și Oc
tavian Osiac, s-au sta
bilit de citeva luni în 
comuna Feldioara, ju
dețul Brașov, fiind în
cadrați la două unități 
economice do aici. Ei 
au scris redacției că 
primarul comunei. loan 
Florescu. intr-una din 
seri. ne motiv că 
staționau pe sosea cînd 
a trecut el intr-o 
mașină, i-a insultat 
si bruscat, apoi l-a luat 
cu el la postul de mi
liție. unde din nou i-a 
bruscat, incercînd să 
determine si amenda
rea lor.

Fiind vorba de ase
menea abateri gravo 
de la normele de con
duită. am trimis scri
soarea. spre rezolvare, 
Comitetului județean 
Brașov ai P.C.R.

Din răspunsul sosit 
la redacție rezultă că 
cele sesizate se confir
mă. Nu insistăm asu
pra comportării de bă
tăuș sadea a lui I.F. 
Cert este că. fitnd in 
stare de ebrietate, el 
i-a insultat și bătut pa 
semnatarii scrisorii. 
Totodată, el l-a ame
nințat. si ne sergentul 
maior Ursan că-1 scoa
te din miliție, pentru 
că nu l-a ajutat in ac
țiunile sale huliganice.

Ceea ce ne-a reținut 
în mod deosebit a- 
tentia este finalul răs
punsului, pe care-1 re
dăm in întregime. „A- 
vind in vedere că Flo
rescu loan este de 
scurt timp în această 
muncă (de primar — 
n.n.). fără prea multă 
experiență, și se zbate 
pentru realizarea sar-

cinilor economice, so
ciale și politice ce re
vin comunei, fiind în 
fruntea acțiunilor, dar 
că este o fire impuLsi- 
vă. fapt ce face ca in 
activitatea sa să folo
sească unele metode 
greșite, iar in cazul a- 
rătat mai sus, cind a 
fost sub influenta bău
turii, să comită chiar 
abateri grave (!?!), 
propunem să fie che
mat in fața secretaria
tului comitetului jude
țean de partid pentru 
a fi ajutat și atențio
nat (subl.ns.) în legăr 
tură cu modul cum 
trebuie să muncească 
și să se comporte".

Interesindu-ne la 
Comitetul județean de 
partid Brașov. am 
aflat că o asemenea 
analiză a avut 
dar nu în secreta
riat, ci la nivelul sec
ției organizatorice și 
în biroul comitetului 
comunal de partid. Cu 
acest prilej s-a discu
tat despre stilul și me
todele de muncă ale 
primarului, ale comi
tetului comunal de 
partid, insistindu-se a- 
supra necesității îm
bunătățirii acestora. 
Primarului, ni s-a spus, 
care muncește foarte 
mult, 1 s-a dat un a- 
vertisment serios.

Foarte bine că numi
tul primar muncește 
și se zbate pentru rea
lizarea sarcinilor ce 
revin comunei. Aceasta 
reprezintă, de altfel, 
una dintre îndatoririle 
legale ale celor a- 
leși In fruntea obștii. 
Nu poate fi însă nici
decum neglijat faptul 
că persoana căreia 
obștea i-a acordat în
credere. alegind-o să-i 
conducă destinele,.tre
buie să fie model de 
conduită civică. să 
păstreze neîntinate 
autoritatea si presti
giul funcției încredin
țate.

loe.

al I.A.S.-Tu- 
chiar în apro- 
locuinter sale, 
contestat la 

măsura 
acțiunea

verificărilor

Concis,
• Comitetul municipal Buzău al P.C.R. : Co

mitetul executiv al consiliului popular municipal 
a luat măsuri in vederea înființării imul maga
zin aparținînd AGROCOOP. profilat pe desfa
cerea de produse agroalimentare in zona de est 
(bariera Brăilei) a localității.

o Comitetul executiv al Consiliului popular 
județean Mehedinți : în concordanță cu dezvol
tarea orașului Baia de Aramă, în acest cincinal 
este prevăzută extinderea fabricii de piine cu 
termen de punere in funcțiune in anul 1979. Pen
tru satisfacerea nevoilor suplimentare ce apar 
pe parcurs, întreprinderea de panificație se va 
aproviziona de la alte fabrici apropiate.

• Ministerul Agriculturii și Industriei Alimen
tare : Din verificările făcute a rezultat că Da
niel Bumb, medic veterinar la serviciul sanitar 
veterinar de la Abatorul din Timișoara, a cum
părat, prin intermediul unui șofer, o cantitate de 
carne de porc, pentru care a plătit o sumă mai 
mică decît valora. S-a recuperat diferența <1'3 
preț, iar celui în cauză i s-a desfăcut contractul 
de muncă, fiind încadrat în prezent într-o altă 
unitate.

la obiect

Gheorghe PiRVAN

argeș Noutăți în cooperația sătească
Nou în cooperația sătească de 

consum din Argeș ? „La ora actua
lă— remarcă tovarășul Pavel Nem- 
țeanu. vicepreședinte al U.J.C.C. 
Argeș — rețeaua dispune de 1 070 de 
unități cu o suprafață comercială 
de 77 500 mp. Multe magazine, in
tre care cele din Bogați. Valea 
Ursului. Izvoru. Vedea și Brădet. 
poartă amprenta proaspătă a reno
vării și modernizării. Aproape că 
nu există sat sau cătun din județ 
fără una sau mai multe unități.

S-a făcut un pas serios inainte 
pe linia diversificării rețelei si pro
ducției proprii de mărfuri. S-a mă
rit mult numărul birturilor cu min- 
care caldă, al cofetăriilor, gogose- 
riilor. simigeriilor. Au fost înfiin
țate birturi la Recea. Lunca Corbu
lui. Dragoslavele. cofetărie la Teiu 
si patiserie la CoHbasi. De notat 
că valoarea producției culinare 
proprii a crescut de la 15,4 milioa
ne lei anul trecut, la 35.5 milioane 
lei in prezent. Se practică cu bune 
rezultate vînzarea mărfurilor prin 
autoservire, precum și comerțul 
stradal la cooperative ca Stiineni, 
Topoloveni. Domnești și Leordeni ; 
s-au organizat expoziții culinare la 
Bascov. Costești, Rucăr. Vedea. Ca

urmare, planul de desfacere cu
noaște. de la începutul anului, de
pășiri substanțiale. Planul la export 
a fost îndeplinit in procent de 124 la 
sută, livrîndu-se suplimentar im
portante cantități de produse ali
mentare. Cererea de aprovizionare 
a satelor cu mărfuri este într-o 
continuă creștere, temei in care atit 
rețeaua de magazine, cit și volumul 
producției de mărfuri alimentare și 
industriale proprii si prestările de 
servicii către populație vor cunoaș
te și ele o mare dezvoltare".

„în creștere — spunea tov. Gheor- 
ghe Ioniță. inspector principal la 
serviciul personal si invătămint — se 
află și preocuparea pentru practi
carea unui comerț civilizat, plin de 
solicitudine. în acest scop au fost 
intensificate preocupările de ridi
care a nivelului de pregătire pro
fesională și de educare a oameni
lor din rețeaua comercială. în se
mestrul I. circa 400 lucrători din 
sectorul de Circulație a mărfurilor 
și prestărilor de servicii au fost 
școlarizați în cursuri de gradul I 
în probleme de servire a populației, 
merceologie. păstrarea avutului ob
ștesc. în cincinal vom califica 1 350 
lucrători". (Gh. Cîrstea).
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ÎNCHEIEREA VIZITEI OFICIALE DE PRIETENIE
A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU ÎN R. P. BULGARIA

Solemnitatea semnării documentelor oficiale

Joi. dimineața s-a încheiat vizita o- 
ficială de prietenie pe care tovarășul 
Nicolae Ceausescu, secretar general .al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. a efectuat-o. împreună cu tova
rășa Elena Ceausescu, in Republica 
Populară Bulgaria, la invitația tova
rășului Todor Jivkov. prim-secretar 
al Comitetului Central al Partidului 
Comunist Bulgar, președintele Con
siliului de Stat al Republicii Popu
lare Bulgaria.

De la reședința Boiana. unde a avut 
loc solemnitatea semnării documente
lor comune ce concretizează rezulta
tele deosebit de fructuoase ale aces
tei noi întîlniri la nivel înalt, tova
rășul Nicolae Ceausescu si tovarășa 
Elena Ceaușescu. conduși de tovarășul 
Todor Jivkov și tovarășa Ludmila 
Jivkova. se îndreaptă, la bordul unui 
elicopter, spre aeroportul internatio
nal din apropierea capitalei bulgare.

Aeroportul, ca de altfel întregul 
oraș in aceste zile, este împodobit 
sărbătorește. Pe mari pancarte se 
află portretele tovarășilor Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov. Sint arbo
rate drapelele de stat ale Republicii

Încheierea convorbirilor oficiale
(Urmare din pag. I)
nistrul afacerilor externe. Dimităr 
Stanișev, membru al Secretariatului 
C.C. al P.C.B.. șeful Secției de poli
tică externă și relații internaționale 
a C.C. al P.C.B., Ludmila Jivkova, 
membru al C.C. al P.C.B., președin
tele Comitetului pentru Cultură. An
drei Lukanov, membru supleant al 
C.C. al P.C.B., vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, președintele păr
ții bulgare în Comisia mixtă guver
namentală bulgaro-română de co
laborare economică si tehnico-stiin- 
tifică. Toncio Ciakirov. membru al

PLECAREA DIN SOFIA
Socialiste România si Republicii 
Populare Bulgaria.

Pe aeroport sint prezenti tovarășii 
Grișa Filipov, membru al Biroului 
Politic, secretar al C.C. al P.C.B., 
Ivan Mihailov, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C.B.. Pencio Ku- 
badinski. membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.C.B.. președintele Consi
liului National al Frontului Patriei, 
Petăr Tancev. secretarul Uniunii 
Populare Agrare Bulgare, prim-vice- 
presedinte al Consiliului de Stat al 
R.P.B.. Stanko Todorov, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.C.B., 
președintele Consiliului de Miniștri, 
Dobri Djurov, Krăstiu Tricikov. Peko 
Takov. Petăr Mladenov. membri su- 
pleanti ai Biroului Politic al C.C. al 
P.C.B., Ivan Prămov. Ognian Doi- 
nov. secretari ai C.C. al P.C.B. 
Sint de fată, de asemenea, membri 
ai Secretariatului C.C. al P.C.B., 
membri ai Consiliului de Stat și 
Consiliului de Miniștri, ai C.C. al 
P.C.B., ai conducerii organelor oră
șenești de partid si de stat din Sofia, 
ai organizațiilor de masă si obștești.

Sint prezenti. de asemenea, amba
sadorul României la Sofia. Trofin Si-

C.C. al P.C.B.. ministrul construcții
lor de mașini si metalurgiei. Nikola 
Todoriev. ministrul energeticii. Pe
tăr Danailov. membru al C.C. al 
P.C.B.. ambasadorul Republicii Popu
lare Bulgaria în Republica Socia
listă România.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu si to
varășul Todor Jivkov și-au exprimat 
deplina satisfacție pentru rezultatele 
deosebit de rodnice ale convorbirilor 
purtate și înțelegerilor convenite, ale 
întregii vizite în Republica Populară 
Bulgaria, precum și convingerea că 
acestea vor marea o etapă superioară 
în întărirea colaborării si solidarității 

medrea. si ambasadorul Bulgariei la 
București. Petăr Danailov.

Se intonează imnurile de stat ale 
Republicii Socialiste România si Re
publicii Populare Bulgaria, in timp 
ce răsună, in semn de salut, salve 
de artilerie. Comandantul gărzii mili
tare prezintă onorul. Tovarășul 
Nicolae Ceausescu si tovarășul Todor 
Jivkov trec in revistă garda de 
onoare.

Un grup de pionieri oferă tova
rășului Nicolae Ceaușescu si tova
rășei Elena Ceaușescu. tovarășului 
Todor Jivkov și tovarășei Ludmila 
Jivkova buchete de flori.

Numeroși loouitori ai Sofiei care au 
venit să salute la plecare pe înaltii 
oaspeți români poartă portrete ale 
celor doi conducători de partid si de 
stat, pancarte pe care sint, înscrise 
urări, flutură stegulete cu tricolorul 
românesc și bulgar, aclamă pentru 
prietenia dintre cele două partide, 
țări si popoare.

Cei doi conducători de partid și de 
stat au răspuns cu prietenie la ma
nifestările entuziaste ale locuitorilor 
Sofiei.

In aplauzele și uralele mulțimii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. secre
tar general al Partidului Comunist 

dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist Bulgar. în dezvol
tarea cooperării multilaterale dintre 
Republica Socialistă România și Re
publica Populară Bulgaria. în inte
resul reciproc, al cauzei socialismu
lui. păcii și colaborării in lume.

Secretarul general al Partidului 
Comunist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România și primul 
secretar al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Populare Bulgaria au expri
mat. totodată, hotărîrea celor două 
partide și state de a acționa și în 

Român, președintele Republicii So
cialiste România, tovarășa Elena 
Ceaușescu, ceilalți membri ai dele
gației noastre își iau. rămas bun de 
la membrii conducerii de partid si 
de stat ai Republicii Populare Bul
garia.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu își ia 
un căduros rămas bun de la tovarășul 
Todor Jivkov. Cei doi conducători 
de partid și de stat își string miinile 
cordial, se îmbrățișează cu căldură, 
își exprimă din nou satisfacția pen
tru rezultatele fructuoase ale acestei 
noi întîlniri. La rîndul lor. tovarășa 
Elena Ceaușescu si tovarășa Ludmila 
Jivkova isi iau un cordial rămas bun. 
La despărțire, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu salută cordial pe tovarășa 
Ludmila Jivkova. iar tovarășul Todoi- 
Jivkov — pe tovarășa Elena 
Ceaușescu.

La ora 11,15, aeronava preziden
țială. purtînd însemnele României 
socialiste, decolează, escortată de 
avioane ale forțelor militare bulgare 
pină la frontieră. îndreptîndu-se spre 
patrie.

Ceremonia plecării a fost transmisă 
în direct de posturile naționale de 
radio si televiziune ale Republicii 
Populare Bulgaria.

viitor cu consecventă pentru trans
punerea în viată a hotăririlof adop
tate in comun, pentru întărirea și mai 
puternică a prieteniei frățești si a- 
profundarea colaborării multilaterale 
dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist Bulgar, dintre Re
publica Socialistă România și Repu
blica Populară Bulgaria, dintre po
poarele român și bulgar.

Convorbirile s-a ti desfășurat într-o 
atmosferă de prietenie si cordialitate 
tovărășească. ce caracterizează rela
țiile traditionale dintre partidele, ță
rile si popoarele noastre.

(Urmare din pag. 1)
al P.C.R.. ministrul energiei electri
ce. precum și Trofin Simedrea. am
basadorul României la Sofia.

Au participat tovarășii Stanko To
dorov. Grisa Filipov, Ivan Mihailov, 
Pencio Kubadinski, Tano Tolov. 
membri ai Biroului Politic al C.C. al 
P.C. Bulgar. Dobri Djurov. Krăstiu 
Tricikov, Peko Takov. Petăr Mlade
nov, membri supleanti ai Biroului 
Politic al C.C. al P.C. Bulgar. Ivan 
Prămov, Ognian Doinov. secretari ai 
C.C. al P.C. Bulgar, Dimităr Stani- 
sev. membru al Secretariatului 
C.C. al P.C.B., șeful Secției de po
litică externă si relații internaționa
le a C.C. al P.C.B., Ludmila Jiv
kova. membru al C.C. al P.C.B., 
președintele Comitetului pentru Cul
tură. Andrei Lukanov. membru su

„O sărbătoare a prieten iei “
Ample relatări în presa bulgară despre manifestările de înaltă stimă și prețuire 
cu care au fost întîmpinați pretutindeni tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa
Elena Ceaușescu, despre ambianta de caldă prietenie in care s-au desfășurat

Vizita oficială de prietenie a to
varășului Nicolae Ceausescu, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân. președintele Republicii Socia
liste România, si a tovarășei Elena 
Ceaușescu în Bulgaria continuă să fie 
larg reflectată în presa bulgară.

Ziarele care au apărut joi dimi
neața — ..Rabotnicesko Delo“. „Ze- 
medelsko Zname“. „Trud“. ..Narodna 
Mladei". ..Otecestven Front" — con
sacră pagini întregi acestui impor
tant eveniment. Sint publicate inte
gral cuvîntările rostite de tovarășii 
Nicolae Ceaușescu si Todor Jivkov 
la mitingul prieteniei româno-bujga- 
re. desfășurat în marea sală ..Uni
versiada". relatări despre continuarea 
convorbirilor oficiale dintre cei doi 
conducători de partid si de stat, des
pre desfășurarea mitingului, in care 
se relevă atmosfera entuziastă în care 
a avut loc această ..emoționantă săr
bătoare a prieteniei bulgaro-ro- 
mâne".

Materialele consacrate vizitei sint 
inserate sub titluri mari, semnifica
tive : „Se îmbogățește tradiționala 
prietenie româno-bulgară" (..Rabot

TELEGRAMĂ DE LA BORDUL AVIONULUI

Tovarășului TODOR JIVKOV
Prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, 

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Bulgaria
SOFIA

Părăsind teritoriul Bulgariei prietene, doresc să vă adresez încă o dată 
vii mulțumiri pentru primirea călduroasă si ospitalitatea tovărășească de care 
ne-am bucurat pe pămîntul țării dumneavoastră.

îmi exprim convingerea că noua întilnire, convorbirile pe care le-am 
purtat în cadrul vizitei și înțelegerile la care am ajuns vor impulsiona și 
mai puternic dezvoltarea în continuare a bunelor relații de prietenie și 
colaborare dintre țările și partidele noastre. în folosul ambelor popoare, al 
cauzei socialismului și păcii în lume.

Folosesc acest prilej pentru a vă adresa dumneavoastră, comuniștilor și 
întregului popor bulgar cele mai cordiale urări prietenești de sănătate și 
fericire, noi succese în edificarea socialistă și înflorirea patriei.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele

Republicii Socialiste România

pleant al C.C. al P.C.B.. vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
președintele părții bulgare în Comi
sia mixtă guvernamentală bulgaro- 
română de colaborare economică si 
tehnico-știintifică. Toncio Ciakirov, 
membru al C.C. al P.C.B.. ministrul 
construcțiilor de mașini si metalur
giei. Nikola Todoriev. ministrul e- 
nergeticii. Petăr Danailov, membru al 
C.C. al P.C.B., ambasadorul Repu
blicii Populare Bulgaria in Republica 
Socialistă România, membri ai de
legației bulgare la convorbiri.

După semnarea declarației, tova
rășii Nicolae Ceausescu si Todor 
Jivkov s-au felicitat călduros, și-au 
strîns îndelung miinile. s-au îmbră
țișat prietenește.

★
în. cadrul aceleiași solemnități, to

varășii Leonte Răutu. membru al Co

convorbirile la nivel înalt
nicesko Delo"). „Noi succese în co
laborarea ne multiple planuri" („Ze- 
medelsko Zname"), „în spiritul bu
nei vecinătăți Si al cooperării fră
țești, ieri a avut loc la Sofia mi
tingul prieteniei bulgaro-române" 
(,.Trud“), „Prietenie frățească, co
laborare pe multiple planuri" („Na
rodna Mladei").

Ziarele evidențiază în mod deose
bit căldura cu care reprezentanții 
populației Sofiei au salutat pe cei 
doi conducători de partid si de stat 
la mitingul prieteniei româno-bulga- 
re. ..Participants la miting au scan
dat îndelung «Drujba. Drujba 1», au 
ovaționat, au aplaudat îndelung a- 
paritia la tribună a secretarului ge
neral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceausescu. 
Cuvîntarea a fost urmărită cu mare 
interes si subliniată în repetate rîn- 
duri cu aplauze furtunoase. în pi
cioare. aclamînd îndelung — rela
tează „Rabotnicesko Delo" — miile 
de reprezentanți ai oamenilor mun
cii din Sofia au salutat îmbrățișarea 
frățească a celor doi conducători de 

mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.. președintele părții române în 
Comisia mixtă guvernamentală ro- 
mâno-bulgară de colaborare econo
mică si tehnico-știintifică. si Andrei 
Lukanov. membru supleant al C.C. 
al P.C.B.. vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, președintele păr
ții bulgare in comisie, au semnat 
Protocolul de lărgire a schimburilor 
de mărfuri între Republica Socialis
tă România si Republica' Populară 
Bulgaria ne perioada 1918—1980. iar 
tovarășii Ioan Avram, membru al 
C.C. al P.C.R.. ministrul industriei 
construcțiilor de mașini. . și Toncio 
Ciakirov, membru al C.C. al P.C.B., 
ministrul construcțiilor de mașini și 
metalurgiei — înțelegerea privind 
colaborarea tehnico-știintifică directă 
in domeniul electronicii si electro
tehnicii.

partid si de stat ai țărilor noastre 
prietene". „Sofia oamenilor muncii, 
subliniază ziarul, a făcut încă o de
monstrație convingătoare a voinței 
întregii țări, a voinței poporului 
bulgar de a construi societatea so
cialistă dezvoltată în strinsă priete
nie si unitate de acțiune cu Româ
nia socialistă, cu țările socialiste fră
țești. in numele păcii si progresu
lui". Relatind despre convorbirile o 
ficiale, „Rabotnicesko Delo“sublini 
ză. între altele, că în cadrul lor 
relevat „că Republica Populară 
garia si Republica Socialistă * 
nia militează activ pentru 
inovarea spiritului de la F 
cooperează pentru ca aurar 
tîlnire de la Belgrad să 
un nou nas înainte in an’ 
viată. în continuare, a ' 
Actului final al Conferint 
europene".

Posturile naționale dje ■' 
îeviziune au prezentat1 
tot parcursul zilei. în 
emisiunilor lor. desfăsur. 
telor înscrise in mogr 
relevind rezultatele ei 
portanta deosebită a ac 
tilniri si a convorbirilor 
răsii Nicolae Ceaușesc 
Jivkov. pentru întărirea 
re a relațiilor de prieten 
rare; reciproc avantaioas 
ple clanuri, apreciind că 
respunde intereselor po 
mân si bulgar, cauzei 
si păcii în Europa si în

în Comentariul revis 
i< itulat „O prietenie 
<1 cini". se relevă că 
colaborarea dintre no 
si român au o îndelu 
„Secole de-a rindul. i 
oprimării, — continuă 
si-au întins *ÎBi.na. ai 
tor. Și astăzi încă St. 
păstrează ecoul pașilor 
rilor bulgari. în urmă c„ 
pămîntul bulgar a fost 
singele miilor de fii ai 
român". Astăzi, cînd popea: 
tre construiesc societatea 
arată, în continuare, 
„relațiile economice, ș' 
culturale cunosc o c 
florire".

Un adevăr elementar, valabil pentru toate șantierele

Cind constructorul si beneficiarul lucrează
umăr la umăr, ritmul investițiilor creste considerabil
Potrivit hotăririi primului Congres 

al consiliilor oamenilor muncii. Co
mitetul județean Constanta al P.C.R. 
a întocmit un program concret de 
măsuri pentru impulsionarea ritmu
lui de lucru pe șantiere. Practic, 
s-au conturat și sint în plin proces 
de desfășurare eforturile în trei di
recții principale de acțiune : 1) pre
luarea de către beneficiar în vederea 
executării în regie proprie a unor 
lucrări. în special de dezvoltare și 
montai ; 2) detașarea pe șantiere a 
unor specialiști, a unor muncitori — 
în principal, din sectoarele de între
ținere — care au meserii căutate, 
cum ar fi cele de zidar, dulgher, 
zugrav, lăcătuș ș.a. — pentru a lu
cra efectiv la obiectivele de investi
ții : 3) participarea angajaților din u- 
nitățile economice la realizarea con
strucțiilor de locuințe.

în regie proprie 
— lucrări de dezvoltare 

și montaj
Numeroase întreprinderi economice 

din Constanta. Medgidia, Năvodari, 
Mangalia, din celelalte orașe ale ju
dețului. arată ca niște adevărate șan
tiere. Se construiește mult, se înaltă 
noi obiective și se extind cele exis
tente. Uneori, extinderile depășesc 
prin dimensiuni de citeva.ori vechi
le hale. îneît însusi termenul de ex
tindere devine parcă impropriu. Și 
pretutindeni — la Combinatul chimic 
Năvodari, la întreprinderea „Electro- 
centrale" Constanta, la Combinatul de 
lianți și azbociment Medgidia, pentru 
a da numai citeva exemple — bene
ficiarii pol demonstra concret că nu
meroase lucrări de investiții au fost 
preluate de la constructori pentru a 
fi executale în regie proprie. Colec
tivul de muncitori de la Combinatul 
chimic Năvodari, de pildă, s-a anga
jat să efectueze în regie proprie lu
crări în valoare de 8,5 milioane Iei : 
cauciucarea a 550 ml conducte pen
tru recircularea apei de răcire si tra
tare a apei uzate, montarea unui pod 
rulant, executarea lucrărilor de con

fecții Si montai pentru mărirea ca
pacității morilor, a liniei de acid 
sulfuric și bioxid de sulf lichid.

Este de .remarcat faptul că, în ge
neral. toate întreprinderile benefi
ciare au preluat de la constructori, 
pentru a fi realizate cu forte pro
prii. lucrări de specialitate, monta
rea sau verificarea unor instalații 
principale. Aceasta, tocmai pentru a 
se asigura încă din faza de construc
ție a noilor obiective condițiile ne
cesare pentru buna desfășurare a 
procesului de producție. „Oricum, în 
momentul punerii în funcțiune a 
noilor investiții, ar fi trebuit să ve
rificăm functionarea aparatelor de 

Experiențe din județul Constanța
măsură și control, ne-a spus tovară
șul Ion Moldoveanu, director adjunct 
al întreprinderii „Electrocentrale" 
Constanta. De aceea, am și hotărit 
ca verificarea, instalarea si testarea 
acestor aparate să fie făcute detspe
cialiștii noștri". Efectuarea lucrărilor 
în regie proprie a fost organizată în 
asa fel incit să nu fie perturbată 
producția. Practic, echipele formate 
în acest scop au în alcătuire 2—3 
specialiști din cadrul întreprinderii 
si 2—3 elevi din anii IV și V de la 
Liceul energetic Constanta. în felul 
acesta, specialiștii din producție sint 
mai bine folosiți, asigurîndu-se tot
odată si buna pregătire a elevilor 
veni ti în practică. Valoarea totală a 
lucrărilor care vor fi realizate de 
întreprinderea beneficiară se ridică 
la peste 1.5 milioane lei.

Și beneficiarii 
îmbracă salopetele 

de constructori
Pe toate șantierele de construcții 

pot fi văzuti în aceste zile angajați 
ai întreprinderilor beneficiare lucrînd 
efectiv la noile obiective. Formele 
de întrajutorare sint dintre cele mai 

diverse. în funcție de specificul lu
crărilor. La întreprinderea mecanică 
navală Constanta, de exemplu, practic, 
în prezent nu există hală care să nu fie 
modernizată și extinsă. Procesul de 
producție se desfășoară în paralel cu 
executarea lucrărilor de investiții. 
Beneficiar si constructor muncesc 
într-adevăr umăr Ia umăr. „în aces
te condiții, organizarea acțiunilor de 
întrajutorare se impune aproape de 
la sine, ne spunea tovarășul Nicolae 
Georgescu, directorul întreprinderii. 
Nu lăsăm însă lucrurile să evolueze 
la întîmplare. Toate acțiunile se des
fășoară în mod organizat, pentru a 
se obține maximum de rezultate", \

Concret, ce măsuri organizatorice, 
tehnice au fost luate pentru cît mai 
buna folosire a forței de muncă ? In 
aceste zile, printre altele, se desfă
șoară din plin lucrările de moder
nizare la turnătoria de fontă. Toată 
hala a fost transformată într-un ve
ritabil șantier. Aproape între
gul colectiv de la turnătorie g ho
tărit să ajute constructorul la săpa
rea șanțurilor, demolarea unor zi
duri. mutarea si montarea utilajelor. 
Se muncește în trei schimburi, ca și 
atunci cind turnătoria era în funcțiu
ne. Tot în aceste zile, o echipă 
de 20 de muncitori necalificati lu
crează alături de constructori la ter
minarea cantinei si a căminului pen
tru nefamilisti. Faptul că în luna 
august planul de investiții a fost de
pășit cu 480 000 lei se datorește și 
sprijinului primit de constructor din 
partea muncitorilor întreprinderii.

Viitorii locatari ajută 
la înălțarea noilor 

locuințe
Pe lăcătușii mecanici Mihai Tra

ian. Ion Ionescu și Ion Rusu i-am 
întilnit dimineața la secția siloz-ci-

ment din Constanta a Combinatului 
de lianți și azbociment Medgidia. 
După-amiază i-am văzut din nou, dar 
de data aceasta la statia de betoane 
a unuia din șantierele pentru con
strucții de locuințe. Pot fi date mul
te. foarte multe asemenea exemple. 
In județul Constanta există încă de 
anul trecut o bună experiență în ce 
privește participarea colectivelor de 
oameni ai muncii din unitățile eco
nomice la lucrările de construcții de 
locuințe. In ultima perioadă. în spi
ritul indicațiilor date de conducerea 
partidului pentru intensificarea acti
vității în domeniul investițiilor, a- 
ceastă acțiune s-a extins, a îmbră
cat un cadru mult mai organizat. în 
a doua jumătate a lunii august, de 
exemplu, numai în orașul Constanța 
s-au efectuat zilnic între 1500 și 
2 900 ore de muncă patriotică pe șan
tierele de construcții de locuințe. Se 
evidențiază. în acest sens, colectivele 
de oameni ai muncii de la între
prinderea mecanică navală. între
prinderea de ulei. întreprinderea in
tegrată de lină, Șantierul naval Con
stanta. întreprinderea de prelucrare 
a lemnului s.a. . ’

Lucrările executate sint dintre 
cele mai diverse : confecții din fier- 
beton. sistematizarea terenurilor după 
terminarea blocurilor, manipularea 
materialelor s.a. Cele mai bune re
zultate se înregistrează însă atunci 
cînd meseriașii efectuează lucrări în 
specialitatea pe care o au. Astfel, 
specialiștii întreprinderii „Electrocen
trale" Constanta au executat modifi
cări de canale termice și racorduri 
la punctele termice în cartierele To- 
mis-Nord și Lăpușneanu.

Eficienta acțiunilor initiate în ju
dețul Constanta pentru accelerarea 
ritmului de lucru pe șantierele de 
investiții se materializează, pînă 
acum, prin recuperarea din rămîne- 
rea în urmă a unor lucrări de con- 
strucții-montaj în valoare de 40 mi
lioane lei. Evident, este un început 
bun. care trebuie însă consolidat prin 
obținerea unor rezultate și mai bune.

Ion TEODOR
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LA STRINGEREA PRODUSELOR AGRICOLE

Cu mit, cu mure-lu recoltări
• Acordul global pe echipe - un puternic stimulator în mui 
agricole • Da, și contabilii știu să culeagă porumbul • Ce < 

fișele de evidență a lucrărilor
în actuala campanie de toamnă, 

unitățile agricole din județul Ialo
mița au de recoltat, transportat și 
înmagazinat peste 3,5 milioane tone 
de produse principale si secundare. 
Este o cifră care evidențiază volu
mul deosebit de mare al lucrărilor 
ce trebuie efectuate. De altfel, se știe 
că toamna este anotimpul cel mai 
aglomerat pentru lucrătorii de pe 
ogoare. Tocmai de aceea, acum se 
evidențiază, în modul cel mai con
vingător, avantajele aplicării acor
dului global.

„Toate culturile sint repartizate în 
acord global ne echipe — ne spunea 
tovarășa Dobrita Dima. președinta 
cooperativei agricole Platonesti. Ală
turi de cooperatori muncesc si 40 de 
angajați din comună, care au an
gajat culturi de porumb și sfeclă 
de zahăr în acord global. De 
asemenea, fiecare economist, con
tabil, paznic din cadrul coope
rativei agricole are cite 2 ha cu 
porumb si 0.4 ha cu sfeclă de zahăr 
în acord global. Acum, cind a venit 
vremea culesului, toti oamenii sint 
prezenti ne cîmp". Si. într-adevăr. 
circa 100 de oameni munceau la scoa
terea si decoletarea sfeclei de zahăr, 
la încărcarea mijloacelor de trans
port. Pe o altă parcelă. 125 de oa
meni recoltau porumbul timpuriu. 
Concomitent, se strîngeau si insilo- 
zau furajele pentru animale.

Pentru a se putea face fată tutu
ror cerințelor din această perioadă. 
Ia cooperativa agricolă Miloseștî 
forța de muncă a fost repartizată pe 
culturi, în raport cu volumul lucră
rilor ce trebuie efectuate. Astfel, la 
floarea-soarelui. după fiecare din cele 
5 combine, capitalele netreierate erau 
strînse de o echipă formată din 20 
de oameni. La recoltarea sfeclei de 
zahăr participă zilnic 60 de coopera
tori. Acum, la început, la recoltarea 
porumbului au fost repartizați 200 de 
cooperatori, iar in grădina de legu

me muncesc zilnic 180 de oameni. 
Rezultatele obținute se exprimă prin 
respectarea graficelor de recoltare si 
livrare. Important este că toti coo
peratorii au înțeles să participe zi de 
zi la muncă, acolo unde este nevoia 
mai mare. „După terminarea recol
tării l'lorii-soarelui. forțele vor fi 
concentrate la stringerea ‘ porambului. 
ne spunea tovarășul Aurel Cioc, pre
ședintele1 unității. Prin decizia consi
liului popular, programul de lucru 
este stabilit de la 6 dimineața la o<ra 
18. Dar nu de puține ori se mun-

Insemnări 
din județul Ialomița

ceste si peste acest program. Cind 
recolta este ne cîmp. oamenii nu 
stau acasă".

în această perioadă. în multe uni
tăți participă la muncă si personalul 
tehnico-administrativ. diferiți anga
jați din comune. La cooperativa agri
colă Iazu. de pildă, contabilii unității 
au fost îmoărtiti în două grupe, care 
lucrează pe rînd la recoltarea po
rumbului. De asemenea, la Ulmu, 
Făurei. Radu Vodă. Lupșanu ș.a. 
lucrează în. aceste zile pe cîmp 
elevi, cadre didactice, funcționari 
din comune.

De altfel, practica dovedește că 
aplicarea acordului global trebuie 
să se împletească permanent cu 
o bună organizare a muncii. Ingine
rul sef al cooperativei agricole Scîn- 
teia. tovarășul Ion Rădoi, ne spunea 
că toti cooperatorii care lucrează în 
acord global sint prezenti la muncă. 
Pe cîmp. la ferma nr. 3. într-o sin
gură echipă lipseau însă nu mai pu
țin de cinci oameni. Aceste absente, 
despre care conducerea unității nu 

știa nimic. îngreunează deși 
lucrărilor. Totodată, ele sîi 
dezavantajul oamenilor, ale c 
nituri se diminuează. în luna 
de exemplu, la ferma nr. 4. 
din echipa lui Grigore Bait 
fectuat. în medie, cite 14 nor 
ventionale la culturile ana 
acord global si au mai real 
norme la alte lucrări. în sch 
peratorii din echipa condus 
drei Dumitru au efectuat, 
numai 7 norme convențional» 
turtle angajate în acord glo 
mult. în cadrul aceleiași ecl 
peratorii Serbau Stan. loan 
Victoria Serban nu au pârtii 
la alte lucrări. Deci, timp d 
de zile aproape că au stat 
De altfel, din analiza fisei» 
dentă a lucrărilor executat 
că aproape in fiecare ecl 
citiva cooperatori care nu 
cu regularitate la muncă, 
primii păgubiți sint chiar 
rece vor obține venituri i 
Dar din această cauză este 
întreaga echipă, lucrările 
într-un ritm mai lent. „Si la, 
sint unii cooperatori care lit 
spunea Tudora Zugravu. de- 
perativa agricolă Valea Ciori}, 
trebuie să muncim noi si pe: 
Lipsa lor tot se simte însă. D< 
conducerea cooperativei ugric 
trebui să discute cu toti c 
lipsesc nemotivat". într-adevi 
fel de discuții ar fi necesa: 
păcate însă, pină acum nu 
organizate astfel de discuții. < 
nia agricolă de toamnă fiind 
nă desfășurare, timpul nu e.c 
cut. în această perioadă, tot: 
torii satelor trebuie sâ part 
muncă, să-si aducă conitrib 
stringerea si depozitarea rec 
general la buna desfășurare 
rilor agricole.

Ion MARI
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In frumosul oraș-stațiune Că- 
limănești trăiește pensionarul 
Dumitru Ionescu. De cind a ie
șit la pensie, el s-a dedicat, cu 
pasiune și migală, grădinăritu
lui. Cultivă, mai. ales, roșii și 
cartofi. Pină aici, nimic deose
bit. Intr-adevăr, nu este singu
rul pensionar din tara noastră 
care își petrece tihna anilor că
runți intr-un chip util, plăcut. 
Ceea ce atrage, cu deosebire, 
atenția în cazul bătrinului Du
mitru Ionescu, este faptul că el 
a încercat să obțină recolte me
reu mai mari, „silind" clima 
submontană să-i dea ascultare. 
Cum ? Prin repetate încrucișări 
ale unor soiuri de plante, el a 
reușit să fie autorul unor veri
tabile recorduri. Dovadă : ein- 
tarul. Cumpănite ca la farma
cie, nu puține sint roșiile care 
cîntăresc cite... un kilogram fie
care. La fel și cartofii. Dacă 
aflati și alti pensionari cu ast
fel de recorduri, ii vom găzdui 
cu plăcere în rubrica noastră.

I
I

„Vînători 
de elită"

I
I
I
I

în parcul Gherăești din 
nicipiul Bacău a avut loc un 
original concurs. La start s-au 
prezentat — in aplauzele asis
tenței — dini de vinătoare, pre- 
pelicari si de hărțuială. Criterii 
de apreciere : aspectul exterior 
Si „aptitudinile" de vinătoare. 
Care sint aceste aptitudini? Dis
tanța de la care dinele „prinde" 
mirosul, modul in care caută 
vinatul, dirzenia și agerimea 
in combaterea răpitoarelor si 
altele. Ca la orice concurs care 
se respectă, au fost desemnați 

deținătorii. Ei se numesc frei
care

■l

DEMOCRAȚIE Șl CULTU/M TINERETUL ȘCOLAR
Cultura se numără prin

tre domeniile care be
neficiază de consecințele 
adincirii democrației socia^ 
liste ; prin desfășurările ei 
variate, ea are insă meni
rea să-și fortifice treptat 
această indispensabilă te
melie a ei. în acest sens, 
meditațiile asupra corela
țiilor culturii cu democra
ția apar de o stringentă ac
tualitate.

O privire retrospectivă 
asupra istoriei capitalismu
lui ne va dezvălui in Pri
vința amintitei corelații un 
tablou profund contradicto
riu. Vom constata. între al
tele. o anume împletire an
tinomică intre factori de 
progres si de regres, inclu
siv în planul temeiurilor si 
efectelor democratice 
actului de 
exact ceea 
Marx într-o cuvintare ros
tită în 1856. în secolul al 
19-lea, spunea el atunci, 
„fiecare lucru generează, 
pare-se. contrarul său", 
dezvoltarea miraculoasă a 
mașinilor îi condamnă ne 
muncitori la foamete si is
tovire. noile izvoare ale bo
găției se transformă toto
dată în izvoare ale mize
riei. victoriile tehnicii par 
a fi cumpărate cu prețul 
degradării morale, lumina 
pură a stiintei strălucește 
pe fondul întunecat al ig
norantei ; pe de o parte au 
fost trezite la viată forțe 
industriale, științifice 
culturale pe care nici 
din epocile precedente 
istoria omenirii nu si 
putut imagina, pe de 
parte apar simptome ale de
cadenței care depășise cu 
mult grozăviile cunoscute 
in istoria ultimei perioade 
a imperiului roman. Diag- 
nosticind antagonismul din
tre forțele de producție și 
relațiile sociale din epoca 
sa. Marx isi avertiza insă 
contemporanii 
ca nu cumva 
sau să frâneze 
să nu se lase 
copleșiți de „caracterul spi
ritului perfid care se ma
nifestă necontenit in toate 
aceste contradicții" : si 
preciza că „pentru a func
ționa bine, noile forte ale 
societății au nevoie de un 
singur lucru : de oameni 
noi. care să știe să le stă- 
pinească...".

IN 1NTÎMPINAREA
lor vehiculate, menținerea 
unor anacronice relații so
ciale de inechitate, exploa
tare. asuprire — prin ur
mare de efectivă non-li- 
bertate — nu putea să nu 
contracareze, în același 
timp, toate aceste deschi
deri obligatorii. Drept care 
orânduirea capitalistă isi 
pune propriile ei limite in 
fata dezvoltării, care nu pot 
să nu limiteze, si încă in 
planuri esențiale. orice 
propensiune către demo
crație. inclusiv către de
mocrația culturală.

„Spriiinindu-ne pe
mocratismul deia înfăptuit 
si explicînd maselor cit de

mase tânărul Engels într-o 
vreme în care această su
prapunere si întrepătrun
dere păreau de domeniul 
fanteziei gratuite. Si a tre
buit să treacă vreme în
delungată si La rindul ei 
contradictorie 
înfiripe datele respectivei 
apropieri. Fiindcă nici o 
transformare nu este me
canică si previzibilă in 
toate componentele ei : și 
premisele necesare înfăp
tuirilor nu acoperă încă, 
integral, aceste anume în
făptuiri. Nici democrația si 
nici comunismul nu rezultă 
spontan din condițiile ce le 
sint indispensabile. Mai 
este nevoie de reolămădi- 
rea totalității relațiilor so
ciale de către „oameni noi. 
care să știe să le stăpi- 
nepsca" — obiectiv com
plex si de lungă durată. în 
realizarea căruia nimeni 
nu este dinainte scutit de 
biibiieli sau chiar de erori.

• După ce socialismul se 
postulează prin măsuri de 
bază fără de care el ar fi 
de neimaginat, printre care 
si măsuri de culturalizare 
pe scară întinsă, de-abia 
urmează etapele unei stra
tegii complicate. în care 
rezultatele se suprapun 
propriilor lor experimen
tări. Cunoscut nu este de
cit planul de ansamblu al 
edificărilor, care se remo- 
delează si el întrucîtva in 
urma înnoirilor părților 
sale componente, asupra 
cărora puține lucruri se 
știu din capul locului. O- 
biectivul general privește 
replămădirea si impulsio
narea culturii în perspecti
va democrației 
care la rindul ei se cere e- 
laborată si perfecționată in 
desfășurarea ei, practică și 
particulară, conform con
dițiilor specifice din fie
care tară socialistă in 
parte.

în această complicată stra
tegie a confluentelor și in
terferențelor, partidul nos
tru iși aduce o contribuție 
importantă și originală. Li
nia de forță a contribuției 
P.C.R. are în vedere creș
terea răspunderii de sine 
a tuturor lucrătorilor in 
domeniul culturii, o răs
pundere individuală și co
lectivă izvorită din inte
riorul actului de cultură si 
al edificării culturale.

senta acestor măsuri revo
luționare privește tocmai 
fuzionarea culturii cu de
mocrația, implicarea struc
turală și structurantă a de
mocrației in procesul crea
ției și difuziunii 
de cultură. Temeiul 
secvent marxist 
tui proiect de anvergură 
il reprezintă transferul 
treptat al 
ale statului 
tregii societăți care, 
îndrumarea 
vată să 
că, „din 
măiestrie 
spectiva 
conduceri 
nivelurile
mele, coincide cu perspec
tiva deplinei democrații 
socialiste, respectiv cu per
spectiva fuzionării perfec
te dintre democrație si co
munism.

Partidul 
stient si 
mereu că 
nu pot fi 
rapid, că pe calea 
tuirii lor 
piedici, si că de aceea lu
ciditatea si inventivitatea 
revoluționară nu trebuie 
nici o clipă să fie date 
uitării. De felul în. care 
vor funcționa practic si 
prompt răspunderea luci
dă si inventivă a tuturor 
celor 
nai ele preconizate, vor de
pinde 
crete ale unei 
joncțiuni intre democrație 
si cultură. în expunerea 
la Congresul consiliilor oa
menilor muncii din indus
trie, construcții si trans
porturi. referindu-se la ho
tărirea Plenarei din iunie a 
Comitetului Central, tova
rășul Nicolae Ceausescu 
spunea : „Această măsură 
este o nouă expresie a 
democratismului societății 
noastre, a marilor drep
turi si libertăți de oare se 
bucură oamenii muncii in 
România. inclusiv in ex
primarea opiniilor prin in
termediul presei. în crea
ția literar-artistică. a posi
bilităților nelimitate ale 
maselor de a participa la 
dezvoltarea vieții spiri
tuale". La ordinea zilei se 
află deci transformarea a- 
cestor posibilități demo
cratice in depline realități 
culturale.

Comparativ cu secole an
terioare de relativă încre
menire. capitalismul a 
impulsionat așadar hotări- 
tor ritmul si substanța îna
intării. inclusiv în planul 
unei anumite democratizări 
a culturii, pe care a pro
clamat-o. a legiferat-o. a 
institutionalizat-o — si. în 
cele din urmă, a trădat-o. 
Și nici nu putea să proce
deze altfel decit în acest 
„spirit perfid", căci De de 
o parte trebuia să lărgeas
că. iar Pe de altă parte să 
îngusteze temeliile si fina
litățile actului de cultură : 
potential, acesta se adresa 
unui public din ce în ce 
mai cuprinzător, dar în 
realitate deseori nu ajun
gea la el. O parte a publi
cului era menținută în 
ignorantă, o parte a cultu
rii se închistase elitar. cele 
două cauze ale neîmoliniri- 
lor fiind prezente în pro
porții si combinații diferi
te. Capitalismul a fost cel 
care a lansat programul 
democrației și al demo
cratizării. pe care apoi l-a 
înfăptuit și ciuntit, l-a fa
vorizat si reprimat. Nu alt
ceva s-a întâmplat cu fie
care componentă a lozincii 
revoluției franceze, din 
care nici libertatea, nici 
fraternitatea si nici egali
tatea nu au putut fi trans
puse integral în practică, 
în ciuda celor înfăptuite. 
Și aceasta nu din cauza re
lelor intenții, ci a unor rea
lități sociale contrare în 
multe privințe idealurilor 
proclamate. Căci in condi
țiile. de pildă, ale concen
trării oricărei profesionali
zări culturale in personali
tăți cu destin privilegiat si 
înăbușirea talentelor în 
marea masă a populației 
(decurgind obiectiv dintr-o 
extremă diviziune a mun
cii). cum s-ar fi Dutut a- 
iunge la circuite culturale 
efectiv si subliniat demo
cratice 71 Vreau să spun că 
democrația echivalează cu 
condițiile funcționării ei 
reale. Si chiar dacă uriașa 
dezvoltare a forțelor de 
producție a obligat capita
lismul contemporan la con
cesii importante în aminti
tul plan al circuitelor va
lorice. plan care nu putea 
să nu se repercuteze ade
sea și asupra conținuturi-
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OPINII
de Ion IANOȘI

ciuntit este el în condițiile 
capitalismului, noi le ară
tăm totodată că fără dobo
ri rea capitalismului, fără 
exproprierea burgheziei nu 
sint posibile nici lichidarea 
mizeriei maselor, nici în
făptuirea integrală si mul
tilaterală a tuturor trans
formărilor democratice". în 
acest spirit prefigura Lenin 
direcția dezvoltării către 
socialism. Pentru a înfăp
tui integral si multilateral 
transformările democrati
ce erau insă indispensabile 
o seamă de oonditii. prin
tre care ridicarea nivelului 
de instrucție- si de cultură 
al unor largi mase popu
lare. Ar fi fost absurdă 
discuția despre democrația 
culturală atîta vreme cit 
nu se realizaseră elementa
rele ei premise, completa 
alfabetizare sau o practică 
politică în măsură să facă 
accesibile bunurile spiri
tuale. inclusiv in plan ma
terial : dună cum ar fi fost 
neavenită, si este oriunde 
neavenită, proclamarea de
plinei democrații culturale 
atit timp cit asupra ei 
grevează decisiv exploata
rea omului de către .om. cu 
tot cortegiul inechităților 
sociale pe care le gene
rează.

„Democrație înseamnă 
astăzi comunism", excla-

nostru este con- 
ne avertizează 

aceste obiective 
atinse ușor și 

infăp- 
pot apare noi

implicați în angre-
si rezultatele con- 
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(socialiste.
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Premieră pe țară. O producție a 
televiziunii bulgare
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22,25 Telejurnal

Imnuri pentru pămintul 
românesc

Antologiile de ver
suri, cum e și firesc, 
suscită de fiecare dată 
un viu interes și pre- 
dispun la discuții. Ele 
denotă, pe de-o parte, 
gustul literar al celor 
care le alcătuiesc, op
țiunile acestora in se
lectarea textelor și o 
poeților, iar pe de altă 
parte aduc la îndemina 
cititorului un număr 
mare de poeme asam
blate după concepții si 
criterii riguros stabilite 
pe care le implică o 
temă sau alta.

Lucrurile par a fi 
mai clare, iar o ase
menea întreprindere 
devine cu atit mai im
portantă si de mai 
mare răspundere cind 
este vorba de antologii 
de poezie patriotică. "

De curind a ieșit de 
sub teascurile tipogra
fice. la editura „Facla" 
din Timisoara, o inte
resantă antologie de 
versuri (în limba ma
ghiară) intitulată „Im
nuri pentru pămintul 
românesc". Sint poem*: 
vibrante, dedicate pa
triei și partidului, pă- 
mîntului natal, con
structorilor vieții noi 
âin România socialistă.

Cei cincizeci si patru 
de poeți din toate ge
nerațiile prezenti (cu 
cite o poezie) intre co
pertile cărții — de la 
Mihai Beniuc. Eugen 
Jcbeleanu si Endre 
Karoly. pină la mai 
proaspeții intrati in li
teratură (Mara Nicoa- 
ră și George Tărnea). 
sau alții aflati abia în 
pragul debutului edito
rial 
Ion 
atit 
luri 
expresie, au o notă co
mună : aceea a dragos
tei de partid si de tară, 
de pămintul pe care 
s-au născut si trăiesc, 
pe care il preamăresc 
in imnuri înaripate.

Este meritul alcătui
torului acestei frumoa
se cărți. Gherasim E- 
mil (el însuși un elevat 
poet și fin traducător 
din poeții români con
temporani. ale căror 
lucrări le publică de 
ani de 
„Szabad 
mișoara 
blicatii).
tat din fiecare poet cu
prins în prezenta cu
legere una dintre poe
ziile cele mai repre-

zentative. capabilă ea 
singură să dea o ima
gine cit' de cit revela
toare asupra personali
tății acestuia. In acest 
fel. culegerea este 
lipsită de curbe de ni
vel. abărind ca o lu
crare unitară și. in a- 
celași timp, de bună 
factură calitativă.

Cele mai multe din
tre ..imnurile pentru 
pămintul românesc" au 
o pronunțată notă de- 
clamativă. se pretează 
deci a fi recitate cu 
diverse ocazii. în felul 
acesta, pe lingă faptul 
că cititorul de expresie 
maghiară din tara 
noastră este pus in 
contact cu un florilegiu 
luxuriant de poezie 
patriotică românească, 
culegerea vine si in a- 
jutorul formațiilor ar
tistice de amatori sau 
profesionale, care gă
sesc in ea un bogat si 
util material pentru 
alcătuirea repertoriilor.

Și o ultimă observa
ție : poeziile, deși tăl
măciri. aproape toata 
creează cititorului im
presia unor lucrări ori
ginale.

Dim. RACHICI

PROGRAMUL 1

9.00 Teloșcoală
10,00 Telecinemateca : Ciclul „Mari re

gizori, mari actori“. „Van Gogh”
12.00 Corespondenții județeni transmit... 
12,15 Telex
16,00 Telex
16,05 Teleșcoală
16.25 Tragerea Loto
16,30 Emisiune în limba germană
18,10 Pagini de mare popularitate in

terpretate de corul și orchestra 
Filarmonicii „George Enescu”. Di
rijor Mircea Cristescu

18.25 Tribuna TV
18,35 Seara televiziunii bulgare • ..Ima

gini din Bulgaria socialistă” — 
film documentar
1001 de seri
Telejurnal
La ordinea zilei în economie
Anchetă socială : „Datorii onora
te, datorii neonorate”
Film artistic : „Te salut, iubire”.

19,20
19,30
19,50
20,00

20,30

f ‘ ■

PROGRAMUL 2
16.30 Seara televiziunii bulgare . „Con

structorii de mașini* — film docu
mentar • „Dumba, dumba" — 
film folcloric . ,,Varna veche, 
Varna nouă-' — documentar • „Cu 
nume de floare" — program de 
muzică ușoară bulgărească

18.30 Film documentar științific : Focul 
19,00
19,20
19.30
19.50
20,00
20,25 Radu

20.55

Radar pionieresc
1001 de seri
Telejurnal
La ordinea zilei în economie 
Treptele afirmării
Creatorul șl epoca sa
Boureanu
Reportai TV. „Colegi de genera
ție"
Telex
Blocnotes — informații utilitare 
Artiști amatori la rampa succesu
lui. „Vîrstele stejarului" de Mihal 
Dimiu. Piesă de teatru în inter
pretarea colectivului de amatori 
de la casa de cultură ,,Mihai Emi- 
nescu" din sectorul 2 — București 

22,15 Desene animate

21.10
21,15
21,40

V
ROMANIA FILM

prezintă :

„Buzduganul
cu trei peceți“

C'uprinzătoarea cule
gere de texte ale Ini 
Bertolt Brecht, alese si 
traduse de Corina Jiva, 
care a apelat, pentru 
tălmăcirea versurilor, 
la colaborarea cu 
Nicolae Dragos. Si 
pentru studiul intro
ductiv Ia competenta 
lui Romul Munteanu 
— apărută in editura 
„Univers" — reprezin
tă o inițiativă bine
venită.

Contactul cu această 
sursă pe care o repre
zintă scrierile lui 
Brecht este revelator 
cititorului pentru con
turarea personalității 
umane a lui Brecht, 
pentru istoria dra
maturgiei brechtiene. 
cit si pentru aprofun
darea nuanțată a teo
riei sale teatrale si a 
șanselor ca ea să ser
vească fundamentării 
unei noi estetici tea
trale. cristalizării si 
consolidării esteticii 
marxiste.

Cel mai interesant 
aspect, nedezmințit pe 
tot parcursul unei 
vieți legate de scenă 
de mai bine de trei 
decenii, este perma
nența unei atitudini 
revoluționare fată de 
teatru. Accentele pro
nunțat nihiliste din ti
nerețe, cind criticul 
Brecht își exprima cu 
duritate aversiunea 
fată de practicile, cre
dințele și țelurile tea
trului burghez, 
cum le cunoscuse 
Augsburgul natal, sint

depășite rapid, odată 
ce Brecht începe să 
se afirme ca autor al 
unei dramaturgii noi. 
Atitudinea revoluțio
nară a. autorului „vie
ții Iui Galilei" culmi
nează, aș zice, in ulti
mii ani ai vieții, cind 
Brecht face singur 
unul și chiar mai 
multi pași pe drumul 
regîndirii creatoare a 
propriilor afirmații an
terioare (ridicate deja 
de confrați mai tineri 
la rang de „dogmă").

Permanențele gindi- 
rii Iui Brecht au ră
mas via și activa con
siderație acordată dia
lecticii social-politice 
a existentei, idealul 
unei arte angajate, 
militante, care „să co
respundă transformă
rii spirituale integrale 
a epocii noastre", să 
cuprindă ..temelia so
cietății", să devină un 
„instrument social-po
litic", să prezinte lu
mea în lumina mate
rialismului dialectic 
(dizolvind „stările in 
procese", zice autorul 
lui „Mutter Courage"), 

legitățile 
vieții și 

judecăți

lui „Mutter 
exprimind 
devenirilor 
determinind 
ale publicului_în ra
port cu ‘ ~
menea, 
menirea 
teatrului 
contribui 
marea lumii.

Acestor țeluri le sint 
subordonate celebrele 
concepte brechtiene. 
Cel al efectului de dis-

tanțare. („Această dis- 
e necesară 
Înțelege si- 
De la sine 

echivalează 
în-

tanțare 
pentru a 
tuațiile. 
ințelesul 
cu renunțarea la 
telegere. Naturalul a 
trebuii să devină un 
moment ai „neobiș
nuitului". Numai in 
felul acesta puteau să 
iasă la iveală legile 
cauzelor și efectelor"). 
Și cel de teatru epic 
(„Teatrul epic nu ape
lează atit la simțirea 
spectatorului, cit mai 
ales la rațiunea sa : 
spectatorul nu trebuie 
să trăiască dimpreună 
cu cei de pe scenă, ci 
să analizeze, să dez
bată ce se petrece 
acolo").

Pe firul dialecticii e 
fascinant să surprinzi 
cum — in genere dedu
să din viată si inclusă 
in teatru — teoria lui 
Brecht s-a îmbogățit 
urmind uneori toc
mai drumul opus. 
Brecht a adincit teo
retic si practic in 
dramaturgia sa con
ceptul de valoare ar
tistică, lucrind în to
vărășia actorilor, regi
zorilor, scenografilor și 
a publicului. Militând 
si determinind schim
bări structurale în joc 
și în arta spectacolu
lui. Brecht a știut să 
fructifice nu o dată 
propunerile ideatice si 
expresive ale practi
cienilor artei.
Natalia STANCU

O producție 
a Caselor de filme 1 și 3

Cu: Victor Rebengiuc, Toma Caragiu, Vasiie Nițulescn, 
Ștefan Sileanu, Oiga Bucătarii, Lohinszky Lorănd, Cornel 
Coman, Ovidiu Iulîu Moldovan, Fâbiăn Ferenc, George 
Motoi, Constantin Fugașin, Gyarmaty Istvân, Petre Gheor- 
ghiu-Doij, Ștefan Veînfciuc, Bencze Ferenc, Cornel Ni- 
coară, Francisc Băcs, Iurie Darie, Tudor Stavru. Scenariul: 
Eugen Mândrie. Regia : Constantin Vaeni. Imaginea : Io
sif Demian. Muzica : Cornelia Tăutu. Decoruri: arh. Ni- 
colae Drăgan. Costume : Ileana Oroveanu Kosman. Mon
tajul : Margareta Anescu. Coloana sonoră : ing. Andrei 
Papp. Machiajul : Ana Stan. Film realizat în studiourile 

Centrului de producție cinematografică „București”

cinema
• Hindemburg (ambele serii) : 
PALATUL SPORTURILOR ȘI 
CULTURII — 18
• Prețul vieții : TIMPURI NOI
— 9: 11,15; 13.30; 15,45; 13: 20.
• Adevărata glorie (ambele se
rii) : FAVORIT — 9,15; 12,15; 16,15;
19.15, LUCEAFĂRUL — 9; 12; 16; 
19, la grădină — 19,45, VICTORIA
— 9.15; 12,30; 16; 19,15.
• Corsarul negru (ambele serii): 
PATRIA — 9; 11,45; 14,30; 17,15;
20.15, FESTIVAL — 8,30; 11,15; 14; 
17; 20, MODERN — 9; 11,45; 14,30; 
17,15: 20, la grădină — 19,15, GRA
DINA DINAMO - 19,15, GRĂDINA 
CAPITOL — 19,30.
• Să nu crezi că nu mai exist î 
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.

La București, intre 1—8 septembrie, 
s-au reunit membrii Consiliului ele
vilor din cadrul C.C. al U.T.C.. acti
viști ai acestor organisme din iudete 
și’ municipii, precum și pionieri loc
țiitori ai președintelui Consiliului Na
țional al Organizației Pionierilor. A- 
cest veritabil forum al tineretului 
școlar și-a propus să dezbată direc
țiile principale ale activității politico- 
educative a organizațiilor de tineret 
din școli in noul an de invătămint.

Continuînd si îmbogățind experien
ța in.tiln.irii similare din toamna anu
lui trecut, de la Gura Văii (Me
hedinți). tabăra Consiliului elevilor 
și-a propus, și de această dată, un 
program complex de activități poli
tico-educative. Astfel, s-a inițiat un 
ciclu de dezbateri pe teme ca : sarci
nile ce revin Uniunii Tineretului Co
munist din hotărirea Plenarei C.C. al 
P.C.R. din iunie 1977 privind perfec
ționarea organizării învătămintului de 
toate gradele : preocuparea organelor 
și organizațiilor U.T.C. pentru îmbu
nătățirea conținutului activităților po
litico-educative din școli ; pregătirea 
pentru apărarea patriei — sarcină 
Importantă în vederea formării si e- 
ducării patriotice, revoluționare a ele
vilor : îmbunătățirea vieții de orga
nizație. planificarea si organizarea 
muncii comitetelor si birourilor U.T.C. 
din școli ; întrecerea utecistă „Tine
retul — factor activ în realizarea re
voluției tehnico-stiințifice". stimulator 
al activității organizațiilor U.T.C.din 
scoli. între participant! au avut loc. 
de asemenea, schimburi de experien
ță. privind : modul cum se ocupă or
ganizațiile U.T.C. de educația politi
că a elevilor ; autogosoodărirea ca 
formă și metodă a educației prin 
muncă șl pentru muncă, de îngrijire 
și bună gospodărire a avutului ob
ștesc ; antrenarea elevilor la compe
tiția sportivă națională „Daciada".

Ziua de miercurL 7 septembrie, a 
fost dedicată colaborării Uniunii Ti
neretului Comunist cu Organizația 
pionierilor, manifestările desfăsurîn- 
du-se sub genericul „Ieri pionier, 
astăzi utecist".

Caracterul de lucru al întregii ac
țiuni a fost marcat de analiza activi
tății desfășurate de Consiliul elevi
lor în anul școlar trecut si sublinie
rea sarcinilor organizațiilor de tineret 
din școli pentru dezvoltarea răspun
derii elevilor față de învățătura, pen
tru sporirea contribuției acestora la 
înfăptuirea hotăririlor partidului pri
vind perfecționarea învătămintului. 
de instructajul privind adunările de 
dare de seamă și alegeri in organiza
țiile U.T.C. și de pionieri, de .întâlniri 
cu cadre de conducere ale Ministeru
lui Educației și învătămintului. Con
siliului Național al Organizației Pio-

nierilor. Uniunii Tineretului Comu
nist.

In mod firesc, programul taberei a 
inclus numeroase și diverse-acțiuni 
cultural-sportive : spectacole-dezbate- 
re. masa rotundă cu tema „Primul 
Festival național «Cmtarea României» 
— preocupări pentru pregătirea edi
ției următoare", turul orașului si vizi
tarea 
mice, 
etc.

unor muzee .și obiective econo- 
intilniri cu tinerii bucureșteni

Săptămina 
muncii patriotice 

pionierești
A intrat în tradiția organizației 

purtătorilor cravatei roșii cu tricolor 
ca săptămina care precede deschide
rea anului de invătămint să mobili
zeze toți pionierii si școlarii la pre
gătirea școlilor in vederea reînceperii 
cursurilor. în această toamnă. ..săp
tămina muncii patriotice" (7-14 sep
tembrie) încununează o etapă rodni
că de muncă a elevilor — pionieri si 
uteciști — la repararea școlilor 
avariate de cutremurul de la 4 mar
tie, la construirea unor noi spa
ții de invătămint — clase, labora
toare. ateliere — la amenajarea unor 
baze sportive și locuri de agrement, 
la stringerea recoltei de pe ogoare, 
din vii și livezi etc. în lunile de va
cantă. bunăoară, peste 500 000 de pio
nieri au participat la construirea si 
renovarea a 1 687 localuri de scoli : 
alti circa 525 000 pionieri au amenajat 
2 851 baze sportive ; s-au recoltat pes
te 270 tone plante medicinale etc.

în zilele acestei săptămini, pionie
rii. harnici si cu spirit gospodăresc, 
își înfrumusețează și pavoazează 
școlile, sortează si repartizează pe 
clase noile manuale, pun în ordine 
materialele didactice și instrumen
tele de lucru din laboratoare si 
cabinete, bibliotecile ș.a. La Tg. 
Frumos si Cozmești (județul Iași), la 
Poroina Mare (județul Mehedinți), la 
Padina (județul Buzău) și în multe 
alte localități, pionierii dau o mină 
de aiutor la lucrările de finisare a 
noilor lor scoli. Pregătiri deosebite se 
fac pentru primirea festivă a „bobo
cilor" din clasa I ; sint îndrumați cu 
gingășie primii pași spre școală ni 
fraților lor mai mici din organizația 
„Șoimii patriei".

Sint doar citeva din acțiunile care 
marchează angajarea activă a tinere
tului școlar in pregătirea noului an 
de studiu, in aplicarea măsurilor a- 
doptate de conducerea partidului 
pentru perfecționarea organizării în
vătămintului de toate gradele, pen
tru îmbogățirea activității de edu
care politică, revoluționară a celor 
mai tineri cetățeni ai tării.

Fiorica DINULESCU

CALCULATOR DIDACTIC
La catedra de automatizări si cal

culatoare a Facultății de electroteh
nică din Craiova a fost finalizată o 
valoroasă realizare științifică : cal
culatorul didactic programabil Micad- 
01. destinat instruirii studenților. 
Noul aparat, țâre a intrunit aprecierile 
unanime ale specialiștilor in cadrul 
expoziției naționale de profil, are o 
mare siguranță in funcționare si 
oferă posibilități de utilizare simila-
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celor ale minicalculatoarelor țipi-
Nivelul tehnologic al noului apa

rat corespunde generației a treia de 
calculatoare, dispune de o mare vi
teză de operare si răspunde la 16 
comenzi. în curind. zestrea tehnică a 
facultății se va îmbogăți si cu o bi
bliotecă de programare, precum si cu 
un manual de utilizare pentru stu
dent!.

(Agcrp-res)
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• Și a venit ziua lămîilor negre : 
AURORA — 9; 11,15; 13,30; 15,45;

RITA — 9; 11,30: 14; 16.30; 19,
GRADINA MOȘILOR — 19,45.

18; 20,15. EXCELSIOR — 9; 10,30; • Orologiul Kremlinului î PA
12,30; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30. CEA — 16: 18; 20.
• Necunoscutul din noapte : FE • Dragoste, mare e puterea ta :
ROVIAR — 9; 11,45; 14.30: 17,15; FLACARA — 9,30; 11,30; 13.30; 16;
20, GLORIA — 9; 11,30; 14; 16,30; 18; 20.
19. MELODIA — 9; 11,45; 14,30; • Dincolo de pod î FERENTARI
17,15; 20. GRADINA BUZEȘTI — — 15,30; 17,30; 19,30.
19,15, GRADINA TITÂN — 20,15. • Inspectorul și fantoma î MUN
• Astă-seară dansăm în familie : CA — 9,30; 11,30; 13,30; 15,30; 17,30;
CENTRAL — 9,30; 12; 15; 17,30; 20. 19,45.
• Din nou... Disney : FLAMURA
— 9.
• Străina (ambele serii) : FLA
MURA — 11; 14; 17; 20, GRIVITA
— 9; 12: 16; 19, VOLGA — 9; 12; 
16; 19, GRADINA AURORA — 
19.30.

• Dacii î -VIITORUL — 15,30;
17,45: 20.
• Momeala : BUCEGI — 9; 11; 
13; 16; 18; 20.
• Șapte păcate : TOMIS — 9;
11.15; 13,30; 16; 18,15; 20,30. la gră
dină — 19,30.
• Oaspeți de seară : LIRA —

• Cronica anilor de foc (ambele 15,30; 18; 20,15.
serii) : COTROCENI — 9; 12,30; • Instanța amină pronunțarea :
16; 19. POPULAR — 15,45; 18: 20.
• Magnolia înflorește din pliu t • întoarcere tîrzie : COSMOS —
EFORIE - 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 15,45: 18; 20.
20,30. • Cum l-a însurat țarul Petru pe
• Gloria nu clntă : GIULEȘTI — prințul Ibrahim : DRUMUL SĂ
9; 11,15; 13.30; 15,30; 17.45: 20. RII — 16: 18; 20.
• Micul vrăjitor și marele cinci ! • Accident : ARTA — 9; 11,15;
FLOREASCA — 9; 11. 13,30; 15,45; 18; 20.
• Omul liniștit (ambele serii) : • Cidul : GRADINA FESTIVAL
FLOREASCA — 13; 16; 19. MIO- — 19,15.

• Timidul : GRADINA UNIREA 
— 19.15.
• Rocky : GRADINA
211.15, PROGRESUL —
29.15.
• Frații mei, păsări 
GRADINA FLACARA
• Mînie rece : GRADINA 
CEGI — 19,15.
• Comedie mută *77 : GRADINA 
ARTA — 20,15.

LIRA — 
15,30; 18;

căl&toare : 
- 19,30.

BU-

tatr
• Teatrul Giulești (la Muzeul mi
litar central) : Imn pentru oame
nii acestui pămint — 11.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase” : Camping Boema — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română” : Bucuroși de oaspeți — 
18,30.
• Teatrul „Țăndărică” (la Școala 
generală 192, str. Munteniei 28) : 
Sinziana și Pepelea — 19.
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Dragă tovarășe Ceaușescu,
Vă mulțumesc <lin toată inima pentru urările pe care mi le-ați adresat 

în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste România și al poporului român.

îmi amintesc și eu cu plăcere de întilnirile noastre si convorbirile fruc
tuoase pe care le-am avut în timpul vizitei dumneavoastră din iunie a.c. în 
Republica Democrată Germană.

împărtășesc părerea dumneavoastră, dragă tovarășe Ceaușescu. că 
adîncirea permanentă a relațiilor dintre partidele, statele și popoarele noastre 
frățești servește cauzei socialismului și păcii.

ERICH HONECKER
Secretar general al Comitetului Central 
al Partidului Socialist Unit din Germania, 

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Democrate Germane

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Mesajul Excelenței Voastre, transmis cu ocazia Zilei naționale a Repu
blicii Gaboneze. este o mărturie a legăturilor de sinceră prietenie si coope
rare care există atît de fericit între cele două țări ale noastre.

Am fost foarte sensibil la acest mesaj și. la rindul meu, adresez Exce
lenței Voastre. în numele poporului gabonez, al guvernului meu și al Parti
dului Democrat Gabonez, precum și în numele meu personal, sincere mul
țumiri.

Cu cea mai înaltă considerație,
EL HADJ OMAR BONGO
Președintele Republicii Gaboneze

CU PRILEJUL CELEI DE A 29-A ANIVERSĂRI

A CREĂRII R. P. D. COREENE

ADUNAREA FESTIVĂ 
DIN CAPITALĂ

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Transmit Excelenței Voastre mulțumirile mele cordiale pentru amabilul 
mesaj de felicitare și urările adresate cu prilejul preluării de către mine a 
funcției de președinte al republicii. Vă asigur, totodată, de dorința noas
tră ca relațiile de cooperare existente intre Cipru și România să se întă
rească in continuare.

SPYROS KYPRIANOU
Președintele Republicii Cipru

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Am primit cu profundă recunoștință amabilele dumneavoastră felicitări 
de Ziua națională a Statului Qatar. In numele poporului și guvernului Statului 
Qatar și al meu personal, doresc să vă transmit sincere urări de continuă 
sănătate și fericire și de continuu progres și bunăstare pentru poporul român.

KHALIFA BIN HAMAD AL THANI
Emirul Statului Qatar

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Recunoscători pentru amabilul mesaj pe care Excelenta Voastră ni l-a 
transmis cu ocazia Zilei naționale a Republicii San Marino, adresăm, la 
rindul nostru, cele mai călduroase urări de pace, prosperitate și progres 
poporului și națiunii prietene române, cărora le reconfirmăm sentimentele 
de vie prietenie.

Este un prilej plăcut pentru noi să exprimăm Excelenței Voastre sincere 
urări de fericire personală.

ALBERTO LONFERNINI
ANTONIO VOLPINARI

Căpitani regenți ai Republicii San Marino

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Mulțumesc Excelenței Voastre, în numele poporului și guvernului 
Uruguayului. pentru amabilele urări transmise cu prilejul sărbătorii naționale 
a țării noastre.

Vă rog să primiți, Excelentă, asigurarea considerațiunii mele celei mai 
distinse.

APARICIO MENDEZ
Președintele

Republicii Orientale a Uruguayului

Plecarea delegației parlamentare franceze
Delegația parlamentară franceză, 

condusă de Roland Nungesser, primul 
vicepreședinte al Adunării Naționale 
Franceze, care a efectuat o vizită in 
tara noastră la invitația Marii Adu
nări Naționale, a părăsit, joi dimi
neața, Capitala.

La plecare, pe aeroportul Otopeni. 
oaspeții au fost salutați de Nicolae 
Giosan. președintele Marii Adunări

Întâlnirea prietenească 
ai tinerelului român și 
începînd de ieri, după trei zile de 

ample manifestări, desfășurate la 
București și Timișoara, intilnirea 
prietenească dintre, reprezentanți ai 
tineretului român și ai tineretului 
iugoslav a continuat, la Vîrșeț. în 
R.S.F. Iugoslavia. Delegațiile Uniunii 
Tineretului Comunist din România 
și Uniunii Tineretului Socialist din 
Iugoslavia au fost salutate la gra
niță. cu multă căldură, de președin
tele Conferinței comunale Virșeț a 
U.T.S., de tineri și tinere iugoslave, 
care și-au manifestat bucuria pentru 
această intilnire cu soli ai tineretu
lui român.

In aceeași zi, în comuna Vîrșeț, 
delegația U.T.C. a vizitat fabrica de 
medicamente „Hemofarm". complexul 
agroindustrial, precum și unele o- 
biective social-culturale. luind cu
noștință de realizările tineretului iu
goslav. de preocupările U.T.S. pentru
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Punct final în Cupa
„Scînteii tineretului" la tenis

Ieri s-au încheiat la Costinesti în
trecerile celei de-a IV-a ediții a 
popularei competiții : Cupa ziarului 
„Scinteia tineretului" la tenis, orga
nizată cu sprijinul C.C. al U.T.C. și 
al federației de specialitate — în ca
drul ..Daciadei". După patru zile de 
dispute pasionante au fost desemnați 
campionii pe anul 1977.

La etapele de masă participaseră 
aproximativ 250 000 de tineri practi
când ai tenisului ! Cei mai buni 240 
de sportivi — campionii județelor si 
ai Capitalei, la cele trei categorii de 
virstă : 10—14. 15—19 și 20—25 ani. 
fete si băieți — s-au întrecut în 
turneul final de la Costinesti.

Iată-i. în ordinea categoriilor, pe 
câștigătorii finalelor : categoria 10—14 
ani. fete : Kosa Francisca (ju
dețul Maramureș) ; băieți : Slobozia- 
nu Mircea (Iasi) î categoria 15—19 
ani, fete : Mîndrescu Florentina (Ba
cău): băieți: Morariu Dumitru (Iași); 
categoria 20—25 ani. fete : Iana Ma
rinei» (Vîlcea) ; băieți ; Aghlon Vir
gil (Iași). Trofeul transmisibil al zia
rului ..Scinteia tineretului" a revenit 
echipei reprezentative a județului 
Iași, care a cucerit trei titluri de 
campioni si alte poziții fruntașe în 
clasamentul final, realizînd cel mai 
bun punctai.

Naționale. Virgil Teodorescu. pre
ședintele ’Grupului parlamentar pen
tru relațiile, de prietenie România- 

' Franța, șl Aneta Spornic, vicepre
ședinți ai M.A.N.. de deputați.

Erau prezenți insărcinatul cu afa
ceri ad-interim al Franței in tara 
noastră. Jean Brouste. și membri ai 
ambasadei.

(Agerpres)

dintre reprezentanți 
ai tineretului iugoslav 
creșterea rolului organizațiilor de ti
neret. Au fost prezentate o serie de 
inițiative menite să asigure o pre
zență activă a tinerilor în producție. 
La rindul lor, membrii delegației 

■ U.T.C. au împărtășit gazdelor unele 
aspecte ale activității organizației 
noastre, pe linia educării comuniste 
a tineretului. Cu prilejul primirii de-' 
legațiilor U.T.C. și U.T.S. la Confe
rința comunală Vîrșeț a Unitfnii Co
muniștilor din Iugoslavia au fost în
fățișate realizările obținute în dez
voltarea social-economică a comu
nei. precum și preocupările pentru 
educarea comunistă a tinerei gene
rații. A fost relevată cu satisfacție 
dezvoltarea ’continuă a contactelor și 
schimburilor între tineretul român și 
tineretul iugoslav, ca o contribuție 
specifică, proprie, la amplificarea ra
porturilor de prietenie și cooperare 
dintre cele două țări și popoare ve
cine.

fotbal Miine,
Etapa a V-a a campionatului na

țional de fotbal are o importantă mai 
mare decit precedentele pentru cele 
patru echipe înscrise în cupele euro
pene intercluburi ; meciurile pe care 
elj le vor juca cu acest prilej con
stituie si ultimele verificări tehnico- 
tactice înaintea confruntărilor cu 
Atletico Madrid. Olympiakos Nicosia, 
C. F. Barcelona și A. E. K. Atena. 
Pentru dobîndirea unui răgaz supli
mentar de o zi. destinat refacerii mai 
bune a forțelor. Dinamo, Universitatea 
Craiova si Steaua vor juca mîine me
ciurile din campionat — Dinamo ia 
Hunedoara cu F. C. Corvinul (ora 
15,30). Universitatea la Arad cu 
U.T.A. (ora 16). iar Steaua la Bacău 
cu formația Sport Club Bacău (ora 
16). Celelalte partide ale etapei, inclu
siv A. S. A. Tg. Mures — F. C. M. 
Reșița, vor avea loc duminică, 11 
septembrie.

Etapele desfășurate oină în prezent 
ne-au arătat dificultăți de start la 
multe dintre formații, precum si un 
echilibru al capacității de întrecere 
care nu se observa în perioadele de 
început ale trecutelor ediții de cam
pionat. Chiar echipele fruntașe în cla
samentul final 1976—1977 intră încet 
pe făgașul normal, iar căutările pen
tru alcătuirea formației optime în a-

Cu prilejul celei de-a 29-a aniver
sări a creării Republicii Populare 
Democrate Coreene. Comitetul mu
nicipal București al P.C.R. si Aso
ciația de prietenie româno-coreeană 
au organizat, ioi după-amiază. la în
treprinderea ..Vulcan" din Capitală, 
o adunare festivă.

Au luat parte Constantin Oancea, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, Nicolae Matei, secretar al Co
mitetului municipal București al 
P.C.R.. Alexandru Andritoiu. vice
președinte al Asociației de prietenie 
româno-coreeană, activiști de partid 
si de stat, un mare număr de oa
meni ai muncii.

Au fost prezenți Pec Hîng Ghi, în
sărcinatul cu afaceri ad-interim al 
R.P.D. Coreene la București, și 
membri ai ambasadei.

Adunarea a fost deschisă de Ma
rin Nedelcu. prim-secretar al Comi
tetului de partid al sectorului 6- 
Bucuresti.

A luat apoi cuvîntul Constantin 
Ion. directorul general al întreprin
derii „Vulcan", care a evidențiat 
semnificația deosebită a creării, la 
9 Septembrie 1948. a Republicii 
Populare Democrate Coreene, re
marcabilă victorie a ponorului, string 
unit in jurul Partidului Muncii din 
Coreea. în frunte cu tovarășul Kim 
Ir Sen.

Subliniind că poporul român și-a 
manifestat în mod activ, de la 
început, adeziunea Si solidaritatea 
deplină cu cauza dreaptă si aspira
țiile de unitate ale poporului co
reean. vorbitorul a relevat sprijinul 
susținut acordat de România socia
listă inițiativelor si propunerilor 
R.P.D. Coreene, menite să ducă -la 
împlinirea idealului national de 
reunificare pașnică si independentă 
a patriei.Aniversarea creării Republicii 
Populare Democrate Coreene, a a- 
rătat el, oferă prilejul evocării le
găturilor de prietenie și solidarita
te dintre Partidul Comunist Român 
și Partidul Muncii din Coreea, din
tre cele două țări și popoare, colabo
rarea dintre ele cunoscind o evoluție 
continuă, pe măsura dezvoltării cu 
succes a construcției socialiste. O 
contribuție de cea mai mare însem

Gală de
Cu prilejul celei de-a 29-a aniver

sări a creării Republicii Populare 
Democrate Coreene, insărcinatul cu 
afaceri ad-interim al acestei tari la 
București, Pec Hing Ghi. a organizat, 
joi. la sediul ambasadei, o gală de 
filme, urmată de un cocteil.

Au participat tovarășii Cornel Bur
tică. membru al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.. 
Paul Niculescu, membru al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
viceprim-ministru al guvernului. Ste
fan Andrei, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., Virgil Teodorescu. vi
cepreședinte al Marii Adunări Na
ționale, Tamara Dobrin, vicepre-

★
Cu prilejul celei de-a 29-a ani

versări a creării Republicii Populare 
Democrate Coreene. Consiliul Națio
nal al Frontului Unității Socialiste, 
Consiliul Central al Uniunii Genera
le a Sindicatelor din România. Comi
tetul Central al Uniunii Tineretului 
Comunist și Consiliul Uniunii Aso
ciațiilor Studenților Comuniști din 
România. Consiliul Național al Fe
meilor. Comitetul Național pentru 
Apărarea Păcii. Consiliul National al 
Societății de Cruce Roșie și alte or-

Plenara Consiliului NaționalJ
In ziua de 8 septembrie a.c. a avut 

loc plenara Consiliului National al 
Societății de Cruce Roșie.

Cu acest prilej au fost evidențiate 
sarcinile ce revin comisiilor de Cruce 
Roșie. întregii Organizații pentru în
deplinirea hotăririlor partidului pri
vind organizarea si desfășurarea 
„Săptăminii Crucii Roșii" si a celei 
de-a XXIII-a Conferințe Internațio
nale a Crucii Roșii, care va avea loc 
la București. Au fost reliefate, tot
odată. sarcinile ce revin Crucii Ro
șii ne linia educației sanitare a popu
lației, îndeosebi a tineretului, pregă
tirii surorilor voluntare de Cruce

Cronica
Șeicul Jaber Al-Ali Al-Salem Al 

Sabah, vicepreședinte al guvernului 
statului Kuweit, ministrul informa
țiilor. a fost. joi. oaspetele județului 
Prahova, unde a vizitat întreprinde
rea „1 Mai" din Ploiești, complexul 
intercooperatist de ferme Bărcănești 
și stațiunea viticolă Valea Călugă
rească.

★
Delegația parlamentară belgiană, 

condusă de Edmond Leburton. pre-

primele partide din
cest sezon de toamnă par să nu se fi 
încheiat la nici unul dintre cluburile 
divizionare. Mai în glumă, mai în se
rios. această dificilă intrare in formă 
sportivă s-ar putea deduce si din 
faptul că tînărul Țălnar apare evi
dențiat printre cei de la Dinamo, iar 
Dobrin, la peste 30 de ani. poate tine 
în șah echipa de internaționali a Ste
lei, chiar oe terenul bucurestean.

Cercetător foarte atent al evoluției 
procesului fotbalistic din divizia A. 
vicepreședintele F.R.F.. tov. Ștefan 
Covaci, ne declara zilele trecute că 
ascensiunea spre o bună formă spor
tivă a echipelor noastre fruntașe este 
evidentă, deși are un curs cam si
nuos. Cum s-ar zice, ea se produce 
încet, dar sigur ! Observațiile sale 
critice cu privire la jocul echipelor în 
general vizează insuficientele marca
jului în apărare si. mai ales, defec
țiunile de „finalizare" la înaintare, 
momente în care atacantii noștri nu 
adoptă atitudine dinamică, de mișcare 
iute si de pătrundere în dispozitivul 
advers spre a forța pe apărători să 
comită greșeli. In ambele cazuri este 
prin urmare vorba de un randament 
mai slab al muncii de instruire pen
tru trecerea efectivă în practica lo
cului a orientărilor elaborate de Co
legiul central al antrenorilor. De alt- 

nătate la întărirea și adîncirea prie
teniei româno-coreene au adus-o 
întilnirile și convorbirile dintre 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și tova
rășul Kim Ir Sen, semnarea de 
către cei doi conducători de partid 
și de stat, în 1975, a Tratatului de 
prietenie și colaborare dintre Repu
blica Socialistă România și Republi
ca Populară Democrată Coreeană.

Luînd cuvîntul, Pec Hing Ghi, 
însărcinatul eu afaceri ad-interim al 
Republicii Populare Democrate Co
reene la București, a evocat pe larg 
drumul glorios și strălucit parcurs 
de Republica Populară Democrată 
Coreeană in cei 29 de ani de exis
tență. hotărî rea revoluționară a 
poporului coreean de a consolida și 
dezvolta cuceririle dobîndite sub 
conducerea Partidului Muncii din 
Coreea, a tovarășului Kim Ir Sen, 
în lupta' sa eroică pentru reunifica- 
rea patriei, pentru desăvîrșirea con
strucției socialismului și comunis
mului. Rclevînd eforturile ce sint 
depuse de Partidul Muncii din 
Coreea și de guvernul R.P.D. Co
reene pentru reunificarea țării în 
mod independent și pașnic, pe baze 
democratice, sprijinul pe care-I pri
mesc din partea țărilor socialiste și 
a popoarelor progresiste, vorbitorul a 
adresat mulțumiri Partidului Comu
nist Român, guvernului și poporului 
României socialiste pentru sprijinul 
activ, pentru solidaritatea militantă 
manifestată față de lupta dreaptă a 
poporului coreean.

întilnirile șl convorbirile dintre 
tovarășul Kim Ir Sen și tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, Tratatul de prie
tenie și colaborare semnat la Bucu
rești in 1975 — a spus vorbitorul — 
au jalonat căile de dezvoltare in 
continuare a relațiilor de prietenie 
și colaborare dintre partidele, țările 
și popoarele noastre, ridicindu-le pe 
o treaptă superioară.

în încheiere, insărcinatul cu afaceri 
a.i. al R.P.D. Coreene a transmis po
porului nostru, tuturor oamenilor 
muncii români, din partea poporu
lui coreean, urări călduroase de noi 
realizări în îndeplinirea mărețelor 
obiective stabilite pentru actualul 
cincinal, a hotărârilor Congresului 
al XI-lea al partidului.

filme
ședințe al Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste. George 
Macovescu. ministrul afacerilor exter
ne. Neculai Agachi. ministrul indus
triei metalurgicii, președintele Aso
ciației de prietenie româno—coreeană. 
Constantin Stătescu. ministrul justi
ției. general-locotenent Gheorghe Go- 
moiu, adjunct al ministrului apărării 
naționale si secretar al Consiliului 
Politic Superior al Armatei. Dumitru 
Turcuș, adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R.. reprezentanți ai con
ducerii unor ministere, instituții cen
trale și organizații obștești, reprezen
tanți ai vieții cultural-artistice și ști
ințifice.

★
ganizații și instituții centrale din 
tara noastră au adresat telegrame de 
felicitare organizațiilor și instituții
lor similare din R.P.D. Coreeană.

★
Cu prilejul celei de-a 29-a aniver

sări a creării Republicii Populare 
Democrate Coreene. Pec Hing Ghi, 
însărcinat cu afaceri a.i. al R.P.D 
Coreene la București, a rostit, joi. o 
cuvintare la posturile noastre de 
radio și televiziune.

(Agerpres)

al Societății de Cruce Rosie
Roșie, donării onorifice de singe, al 
propagandei științifice igienico-sani- 
tare. în strinsă legătură cu specifi
cul locului de muncă al cetățenilor.

Avînd in vedere starea sănătății, 
plenara a eliberat pe tovarășul Bur
că Mihal din funcția de președinte 
al Consiliului Național al Societății 
de Cruce Roșie.

în funcția dp președinte al Consi
liului Național a fost ales tovarășul 
general-maior Constantin Burada.

In incheierea lucrărilor plenarei a 
luat cuvintul tovarășul Iosif Uglar. 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv. secretar al C.C. al P.C.R.

zilei
ședințele Camerei reprezentanților, si 
Robert Vanderkerckhove. președintele 
Senatului, care se află in țara noastră 
la invitația Marii Adunări Naționale, 
a vizitat, joi. minăstirile și muzeele 
de artă feudală Moldovița. Sueevita. 
Voronet și Dragomirna.

In cursul după-amiezii, oaspeții bel
gieni au vizitat obiective social-cultu
rale și de interes turistic din munici
piul Suceava.

(Agerpres)

etapa a V-a
fel. dună cum afirma Ștefan Covaci, 
problema creșterii profesionalitătii 
corpului tehnic, și derivînd de-aici. a 
solicitării intelectului jucătorilor pen
tru tactica generală si a fiecărui meci 
în parte, trebuie să găsească relativ 
repede rezolvări de fond din partea 
F.R.F.

Cu privire la programul echipei re
prezentative a României, reputatul 
nostru tehnician ne-a arătat că va 
trece la convocarea lotului în ziua de 
18 septembrie, urmînd ca primul meci 
amical intertări. România — Grecia, 
să aibă loc la București oe stadionul 
Steaua, la 21 septembrie. A doua ve
rificare a formației noastre tricolore 
se va produce, de asemenea, la Bucu
rești — 9 octombrie — în fata echi
pei Poloniei, adică cu 17 zile înaintea 
partidei de la Madrid. România — 
Spania, din preliminariile campiona
tului mondial.

Pină atunci, să cerem jucătorilor 
din lotul reprezentativ, tuturor jucă
torilor si antrenorilor din prima di
vizie să-și sporească eforturile pen
tru calitatea fotbalului la meciurile 
etapei a V-a, la partidele interne si 
intereuropene pe care le vor susține 
în săptăminile următoare.

Valeriu MIRONESCU

LAMAREA^ SĂRBĂTOARE
A POPORULUI BULGAR PRIETEN
33 de ani de la victoria revoluției socialiste

Tovarășului TODOR JIVKOV
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Bulgar, 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Bulgaria

Tovarășului STANKO TODOROV
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Bulgaria
Dragi tovarăși.
Cu prilejul celei de-a XXXIII-a aniversări a victoriei 

revoluției socialiste in Bulgaria, vă adresăm. în numele 
Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al 
Consiliului. de Stat și Guvernului Republicii Socialiste 
România, al întregului popor român și al nostru perso
nal, dumneavoastră, Comitetului Central al Partidului Co
munist Bulgar, Consiliului de Stat și Consiliului de Mi
niștri ale Republicii Populare Bulgaria, poporului frate 
bulgar cele mai calde felicitări și un cordial salut tovă
rășesc.

In România socialistă sînt urmărite cu simpatie și pre
țuire vasta activitate și succesele remarcabile obținute de 
poporul bulgar, sub conducerea comuniștilor. în dezvol
tarea necontenită a economiei, științei și culturii, in în
făptuirea Programului Partidului Comunist Bulgar de 
edificare a societății socialiste dezvoltate in Bulgaria ve
cină și prietenă.

Cursul ascendent. îndeosebi din ultimii ani. al relațiilor 
tradiționale româno-bulgare reprezintă o dezvoltare fi
rească a legăturilor de prietenie, bună vecinătate și întra
jutorare statornicite în timpul luptei comune pentru liber
tate. independență națională și progres social. De
venite tradiționale, întilnirile și convorbirile rodnice 
la cel mai înalt nivel evidențiază hotărirea ambelor părți 
de a extinde și aprofunda colaborarea in toate domeniile,

Se împlinesc astăzi 33 de ani de 
la victoria revoluției socialiste in 
Bulgaria, moment dp răscruce în 
destinele tării vecine si priete
ne. care a încununat luptele grele 
purtate timp de veacuri de po
porul bulgar pentru libertate si 
neatimare. pentru progres si o via
tă mai bună. In acea zi de 9 sep
tembrie a anului 1944. în condițiile 
înaintării victorioase a armatelor 
sovietice, forțele revoluționare si 
patriotice bulgare, masele largi 
populare, călăuzite de Partidul Co
munist. au răsturnat dictatura mo- 
narho-fascistă pe calea insurecției 
si au instaurat puterea populară.

A fost astfel inaugurat un proces 
revoluționar de covirșitoare impor
tantă în istoria tării, ale cărui roade 
se vădesc în transformările structu
rale petrecute în cele peste trei de
cenii in toate domeniile vieții eco
nomice și sociale. Succesele dobin- 
dite de harnicul popor bulgar în 
făurirea noii orinduiri sociale îsi gă
sesc o grăitoare expresie în dina
mismul industrializării, elocvent 
ilustrat de apariția pe harta tării a 
numeroase fabrici si uzine, hidro
centrale si șantiere de construcții, 
in progresele obținute în dezvolta
rea si modernizarea agriculturii, in 
înflorirea științei si culturii. în 
creșterea bunăstării materiale si 
spirituale a populației. în prezent, 
poporul bulgar depune eforturi sus
ținute. încununate de succese re
marcabile pentru a îndeplini obiec
tivele de deosebită importantă pen
tru progresul operei de edificare a

„Mladost" — „tinerețea"
— este numele celui mai 
tinăr cartier al Sofiei. De 
fapt, contururile sale defi
nitive le poți doar bănui, 
avind ca puncte de reper 
siluetele macaralelor, care 
delimitează perimetrul zo
nelor a treia și a patra, a- 
flate in construcție. Na- 
dejda. Liulin. Mladost... 
numele înseși ale noilor 
cartiere întăresc, prin for
ța lor de sugestie, dictonul 
de pe emblema orașului : 
„Crește, dar nu imbătri- 
nește". Pentru că, deși o- 
rașul, era cunoscut încă de 
pe vremea colonizării ro
mane, el este capitală nu
mai de 99 de ani, respectiv, 
de la cucerirea indepen
denței Bulgariei și abia 
după victoria revoluției, la 
9 Septembrie 1944, a deve
nit cu adevărat centrul 
întregii vieți politice, eco
nomice și culturale a țârii. 
Astăzi, Sofia concentrează 
17 la sută din industria 
națională, 75 la sută din 
potențialul științific, prin
cipalele instituții de invă- 
țămînt si cultură. De la 
12 000 de locuitori, cît nu
măra in urmă cu un secol, 
si 320 000 la eliberare, la 
peste un milion astăzi — 
iată încă un indiciu al dez
voltării vertiginoase a ca
pitalei bulgare.

Revenind la intervale de 
timp relativ scurte in ora
șul de la poalele Vitoșei, 
am avut de fiecare dată 
nenumărate dovezi ale 
unui continuu efort al edi
lilor de modernizare, in 
pas cu efortul general de 
dezvoltare accelerată a ță
rii. Chiar și în vechiul 
centru, unde se încruci
șează străzile înguste ale 
anticei Serdica, cetatea pe 
temeliile căreia s-a așezat 
mai tîrziu orașul Sofia, 
semnele modernizării sint 
pretutindeni vizibile. Clă
dirile pe care trecerea ani
lor și-a lăsat adînc pecetea 
sint renovate, întinerite, 
ansamblului arhitectural 
din această zonă (in care
— fapt remarcabil — cir

★
Președintele Marii Adunări Națio

nale a Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Giosan. a tri
mis o telegramă de felicitare tovară
șului Vladimir Bonev, președintele 
Adunării Populare a Republicii 
Populare Bulgaria, cu prilejul celei 
de-a XXXIII-a aniversări a victo
riei revoluției socialiste in Bulgaria 
— sărbătoarea națională a poporului 
bulgar.

Telegrame de felicitări au mai 
trimis organizațiilor si institu
țiilor similare din R. P. Bulga
ria. Consiliul National al Frontului 
Unității Socialiste. Consiliul Central 
al Uniunii Generale a Sindicatelor

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele 

Republicii Socialiste România

societății socialiste dezvoltate tra
sate de cel de-al XI-lea Congres al 
Partidului Comunist Bulgar.

Oamenii muncii din România ur
măresc cu sentimente de profundă 
simpatie si prețuire activitatea con
structivă desfășurată de poporul 
bulgar sub conducerea P.C.B.. se 
bucură din toată inima de ma
rile sale înfăptuiri. Popoarele român 
si bulgar sint legate printr-o prie
tenie seculară, prin raporturi de 
bună vecinătate si întrajutorare, 
făurite în lupta comună împotriva 
asupririi străine, pentru eliberare 
națională si socială. Jertfele de 
since ale ostașilor români si volun
tarilor bulgari ne cîmourile de bă
tălie de Ia Grivița. Plevna. Smir- 
dan. victoria repurtată, alături de 
ostașii ruși in lupta pentru do
bîndirea independentei de stat, al 
cărei centenar este aniversat de po
poarele noastre ca un eveniment 
crucial în istoria lor națională, au 
așezat un fundament trainic priete
niei româno-bulgare. aceste tradiții 
eroice fiind continuate prin nenu
mărate fapte de solidaritate inter- 
naționalistă între mișcările muncito
rești și socialiste, intre partidele 
comuniste din țările noastre.

Izvorînd din asemenea tradiții lu
minoase. trainice, raporturile ro
mâno-bulgare au căpătat un conți
nut nou in condițiile socialismului, 
cele două popoare fiind legate prin 
comunitate de orinduire. prin te
lurile comune ale edificării socia
lismului si comunismului.

Așa cum se știe, factorul deter

Sofia mereu tînărâ
culația autovehiculelor a 
fost interzisă) i-au fost ar
monios integrate noi insti
tuții de cultură, moderne 
unități comerciale. De aici 
se deschid in formă radia- 
lă marile bulevarde care 
jalonează perimetrele noi
lor cartiere.

Ne-a însoțit, ca ghid, 
prin noile cartiere un tinăr 
inginer de la Direcția prin
cipală de construcție a ora
șului Sofia, Victor Șarkov. 
Am parcurs împreună zona 
de sud a capitalei, desti
nată în exclusivitate con
strucției de locuințe. Ne-am 
oprit în centrele comercia-

rice favorabile, datorate 
altitudinii la care se află 
orașul, vecinătății lanțului 
muntos format de Vitosa, 
Lozen, Plana, Liulin, Stara 
Pianina și Sredna Gora. 
pădurile ce coboară de pe 
coline pină spre centrul o- 
rașului — toate Ia un loc 
conferindu-i atmosfera 
unei veritabile stațiuid 
balneare.

Sofia trăiește însă viața 
trepidantă a unei capitale 
socialiste, oferind un e- 
xemplu de angajare ple
nară în înfăptuirea marilor 
obiective stabilite de Con
gresul al XI-lea al Parti-

Insemnâri de călătorie

le ale diverselor microra- 
ioane, am admirat noua 
și moderna clădire a gării 
centrale, noile edificii pu
blice, complexul de locuin
țe ce flanchează „Aleea 
prietenjei" din orășelul 
studențesc, noile săli de 
sport de aici — două din
tre ele terminate cu puțin 
înainte de deschiderea 
Universiadei — parcul de 
odihnă „Hristo Botev", 
realizat prin muncă pa
triotică de studenți. Ghi
dul nostru ne-a vorbit cu 
pasiune despre planurile 
privind dezvoltarea viitoa
re a capitalei bulgare, des
pre viitoarele magistrale, 
aflate deocamdată pe plan
șele arhitecților. Pentru a- 
cest cincinal sint prevăzute 
în acest scop investiții în 
valoare de 5,5 milioane 
leva.

în același timp, este evi
dentă preocuparea pentru 
amenajarea de noi spații 
verzi. Pe lingă marele Parc 
al libertății, de multe de
cenii loc preferat de pro
menadă pentru populația 
capitalei, au fost amenaja
te noi parcuri și scuaruri. 
numărul lor depășind în 
prezent 500. La aceasta se 
adaugă condițiile climate-

dului Comunist Bulgar. 
Puternica organizație de 
partid sofiotă, continua
toarea unor glorioase tra
diții revoluționare, este 
mobilizată pentru realiza
rea exemplară a sarcinilor 
planului cincinal, a cărui 
deviză este : calitate — 
eficientă, eficientă — cali
tate. Repetiția acestui bi
nom formulat la ultimul 
congres — ni s-a explicat 
la comitetul orășenesc de 
partid — vine să sugereze 
atenția primordială acor
dată creșterii eficienței, in 
principal pe baza creșterii 
productivității muncii. Ca
litatea capătă astfel un în
țeles larg, ea privind în
treaga organizare a activi
tății productive. In acest 
scop se are în Vedere reor
ganizarea industriei ca
pitalei, așezarea ei pe baze 
științifice, moderne. Cele 
350 de întreprinderi vor fi 
regrupate pe 10 mari plat
forme industriale, paralel 
cu introducerea celor mai 
noi cuceriri ale tehnicii, cu 
extinderea mecanizării și 
automatizării proceselor de 
producție. Caracteristic 
pentru dezvoltarea impe
tuoasă a industriei sofiote 
este ritmul ei înalt de creș

★
din România. Comitetul Central al 
Uniunii Tineretului Comunist și Con
siliul Uniunii Asociațiilor Studenților 
Comuniști din România. Consiliul 
Național al Femeilor, Comitetul Na
țional pentru Apărarea Păcii. Consi
liul Național al Societății de Cruce 
Roșie și alte organizații și instituții 
centrale din tara noastră.

★
La invitația unor organizații de 

partid din Republica Populară Bul
garia. au plecat, pentru a participa 
la manifestările prilejuite de cea de-a 
XXXIII-a aniversare a victoriei revo
luției socialiste din tara vecină, dele
gații ale Comitetului municipal Bucu-

de a pune in valoare multiplele posibilități pe care Ie 
oferă creșterea potențialului economic al fiecăreia dintre 
țările noastre, pentru a ridica prietenia româno-bulgară 
pc o treaptă si mai înaltă, sub steagul socialismului vic
torios.

Sîntem profund încredințați că realizarea înțelegerilor 
'și măsurilor stabilite de comun acord cu prilejul recentei 
vizite in țara dumneavoastră va impulsiona puternic rela
țiile româno-bulgare pe toate planurile, contribuind, tot
odată. la dezvoltarea conlucrării intre țările membre ale 
C.A.E.R., in conformitate cu prevederile „Programului 
complex", la întărirea unității și solidarității tuturor țări
lor socialiste.

Ami.ntindu-ne cu multă plăcere de întilnirile pe care 
le-am avut de curind cu dumneavoastră, cu oamenii mun
cii bulgari, ne exprimăm ferma convingere că. acționind 
în spiritul documentelor semnate împreună, se va asigura 
lărgirea impetuoasă și adîncirea in continuare a relațiilor 
dintre partidele, popoarele și țările noastre pe baza prin
cipiilor marxism-leninismului și solidarității internațio
nale, spre binele popoarelor român și bulgar, in interesul 
mișcării comuniste și muncitorești internaționale, al 
cauzei socialismului și păcii în întreaga lume.

De ziua marii sărbători naționale, urăm poporului frate 
bulgar și dumneavoastră personal, dragi tovarăși, succese 
tot mai mari în edificarea socialismului in frumoasa 
dumneavoastră țară.

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

minant al întăririi si dezvoltării 
prieteniei româno-bulgare îl consti
tuie întilnirile. devenite tradi
ționale. dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov. înțele
gerile intervenite cu aceste prile
juri jalonînd noi căi pentru ampli
ficarea conlucrării frățești.

Viata a confirmat din nou această 
realitate. Printr-o fericită coinciden
tă. chiar in zilele premergătoare 
sărbătorii naționale a ponorului 
bulgar a avut loc noua întîlnire 
între conducătorii de partid si de 
stat ai țărilor noastre. Manifestările 
de caldă prietenie ale oamenilor 
muncii bulgari fată de tovarășul 
Nicolae Ceausescu si tovarășa Elena 
Ceausescu, primirea cordială, entu
ziastă ce le-a fost rezervată oaspe
ților români in tot timpul vizitei 
au dat expresie profundelor senti
mente de prietenie, de stimă si res
pect reciproc ce si le nutresc cele 
două popoare. Convorbirile la cel 
mai înalt nivel, Declarația comună, 
celelalte documente semnate des
chid noi orizonturi pentru lărgirea 
si aprofundarea in continuare a 
colaborării ne multiple planuri.

în această zi aniversară, oamenii 
muncii din tara noastră transmit 
ponorului bulgar prieten cele mai 
calde felicitări si urarea de a ob
ține succese tot mai mari în edifi
carea societății socialiste dezvoltate 
în Bulgaria, reafirmîndu-si hotări- 
rea de a contribui 1a întărirea pe 
mai departe a prieteniei si colabo
rării frățești româno-bulgare.

tere, respectiv 10—11 la 
sută anual, superior mediei 
pe țară. Despre hotărirea 
oamenilor muncii de aici 
de a-și îndeplini exemplar 
angajamentele asumate 
stau mărturie Si rezultatele 
înregistrate în întrecerea 
socialistă organizată în 
cinstea marii sărbători na
ționale de la 9 Septembrie.

Așa mi-a apărut Sofia în 
aceste zile de început de 
septembrie, cind pe marile 
ei bulevarde au fost arbo
rate drapelele naționale 
române și bulgare, în 
semn de cinstire a eveni
mentului politic de deose
bită însemnătate in croni
ca relațiilor dintre țările 
noastre : noua întilnire 
dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov. 
Factori politici de răspun
dere, reprezentanți ai co
mitetului orășenesc de 
partid, ai consiliului popu
lar, oameni ai muncii din 
întreprinderile sofiote, 
simpli cetățeni de pe stra
dă au ținut să ne împărtă
șească sentimentele de 
dragoste cu care așteptau 
pe solii poporului român, 
sentimente ce aveau să-și 
găsească o elocventă re
flectare, in zilele urmă
toare, in primirea sărbăto
rească rezervată tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu, 
în vibranta manifestare de 
masă prilejuită de marele 
miting al prieteniei de la 
sala „Universiada".

Cuvintele sincere, entu
ziaste, mărturisind bucuria 
de a-i saluta pe solii po
porului român, aprecierile 
pline de căldură la adresa 
României au dat expresie 
deopotrivă satisfacției pen
tru evoluția relațiilor ro
mâno-bulgare, convingerii 
că noul dialog la nivel 
înalt, prin rezultatele sale, 
va da un și mai puternic 
impuls dezvoltării conlu
crării multilaterale între 
țările și popoarele noastre 
vecine și prietene.

Dumitru ȚINU
★

rești al P.C.R. — la Sofia : Comite
tului județean Brăila al P.C.R. — la 
Plevna ; Comitetului județean Con
stanta al P.C.R. — la Tolbuhin ; 
Comitetului județean Dolj al 
P.C.R. — la Vrata : Comitetului jude
țean Ialomița al P.C.R. — la Silig- 
tra : Comitetului județean Ilfov al 
P.C.R. — la Ruse : Comitetului ju
dețean Mehedinți al P.C.R. — la Vi- 
din : Comitetului județean Teleor
man al P.C.R. —• la Tîrnovo : Comi
tetului municipal Ploiești al P.C.R. 
— la Botevgrad : Comitetului de 
partid din comuna Scornicesti — în 
comuna Pravet.

(Agerpres)
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Intervenția reprezentantului țârii noastre 
în Consiliul O.N.U. pentru Namibia

NAȚIUNILE UNITE 8 (Agerpres). — Consiliul O.N.U. pentru Namibia, 
din care face parte și România, a discutat ultimele evoluții din Namibia, 
in special liotărirea din 31 august a guvernului sud-african de a anexa 
portul Walvis Bay, care este parte integrantă din teritoriul namibian, 
precum și pregătirile Africii de Sud de a construi în regiunea namibiană 
a Deșertului Kalahari instalații pentru experiențe nucleare.

Vorbitoril, printre care și repre
zentantul României, au condamnat 
vehement măsurile luate de regimul 
de la Pretoria, considerindu-le un pe
ricol deosebit de grav atit pentru 
Africa australă, cit si pentru comu
nitatea internațională în ansamblul 
său.

La sfîrșitul dezbaterilor, Consiliul 
O.N.U. pentru Namibia a adoptat o 
declarație în legătură cu actul ilegal 
al guvernului sud-african de anexare 
a portului namibian Walvis Bay, care 
condamnă această măsură unilaterală 
ce periclitează integritatea teritorială 
și unitatea Namibiei, cerind Consi
liului de Securitate să întreprindă 
măsurile necesare pentru a menține 
Walvis Bay ca parte integrantă a te
ritoriului Namibiei.

De asemenea, consiliul a mal a- 
doptat o declarație asupra instalații
lor pentru experiențe nucleare din 
Namibia, care exprimă profunda în
grijorare cu privire la știrile potri
vit cărora guvernul sud-african in
tenționează să procedeze în Namibia 
la o explozie nucleară in scopuri mi
litare. Documentul condamnă ferm 
intențiile guvernului sud-african de 
a se angaja într-o politică nucleară 
aventuristă, cu consecințe incalcula
bile atit pentru Namibia, cit și pen
tru pacea și securitatea internațio
nală.

în. cursul intervențiilor sale asupra 
acestor două probleme, reprezentan-

tul țării noastre în Consiliul O.N.U. 
pentru Namibia, ambasadorul Ion 
Datcu, a condamnat cu tărie acțiu
nile agresive si ilegale ale regimu
lui rasist sud-african și a reafirmat 
sprijinul constant al României fată 
de acțiunile pe care le va întreprin
de consiliul si alte organisme ale 
O.N.U. împotriva acestor acte provo
catoare ale guvernului sud-african.

La propunerea reprezentantului ro
mân, Consiliul O.N.U. pentru Nami
bia a aprobat ca declarațiile adoptate 
în unanimitate să fie transmise Con
siliului de Securitate pentru a fi di
fuzate ca documente oficiale ale a- 
cestui organ.

LONDRA. — Delegații desemnați 
pentru așa-zisa „conferință constitu
țională" organizată de guvernul ra
sist de la Pretoria in Namibia nu 
reprezintă populația acestei țări, a 
declarat Danile Tjongarero. unul din 
liderii Organizației Poporului din 
Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.). 
Condamnînd încercările rasiștilor sud- 
africani de a crea un guvern mario
netă în Namibia, Tjongarero a de
clarat că S.W.A.P.O. a refuzat să 
poarte convorbiri cu „reprezentanții" 
guvernului de la Pretoria. Adevărata 
independență a Namibiei, a spus el, 
nu poate fi obținută fără să șe pună 
capăt ocupării ilegale a acestui te
ritoriu de către R.S.A.

BERLIN

Semnarea unor protocoale comerciale 
între România și

BERLIN 8 (Agerpres). — La Berlin 
a avut loc semnarea protocolu
lui privind schimbul de bunuri 
de larg consum intre Ministerul Co
merțului Interior al României și 
Ministerul Comerțului și Aprovi
zionării al R. D. Germane pe anul 
1978, a protocolului privind schimbul 
de experiență între ministerele res-

R. D. Germană
cective si a unui aide-memoire pri
vind dezvoltarea in continuare a 
colaborării in domeniul comerțului 
interior intre cele două țări. Docu
mentele au fost semnate de Janos 
Fazekas, viceprim-ministru al gu
vernului, ministrul comerțului inte
rior, și Gerhard Briksa. ministrul co
merțului și aprovizionării al R.D.G.

LA CONFERINȚA ANUALĂ DE LA BLACKPOOL

A SINDICATELOR BRITANICE

Apel in sprijinul adoptării unor măsuri concrete 
de dezarmare, in primul rind in domeniul nuclear

LONDRA 8 (Agerpres). — După 
examinarea punctelor de pe ordinea 
de zi referitoare la situația internă, 
delegații la 
Congresului 
(T.U.C.) de la Blackpool au trecut 
la discutarea unor probleme interna
ționale. printre care întărirea secu
rității mondiale. continuarea pro
cesului de destindere. întărirea so
lidarității dintre oamenii muncii de 
pretutindeni, lupta împotriva neo- 
fascismului și a regimurilor rasiste.

Deschizînd dezbaterea asupra pro
blemelor internaționale. Jack Jones, 
membru al Consiliului General al 
T.U.C.. a evidențiat rolul important 
al sindicatelor în lupta împotriva 
rasismului, fascismului și a perico
lului de război. De asemenea, el s-a 
referit la necesitatea adoptării unor 
măsuri concrete de dezarmare, in 
primul rind in domeniul nuclear. El 
a subliniat necesitatea întăririi cola
borării dintre organizațiile sindicale

Conferinta anuală a 
Sindicatelor Britanice

Organizației Internationale 
și a extinderii relațiilor

in cadrul 
a Muncii 
dintre organizațiile sindicale din di
ferite țări.

Farticipanții la Conferință au adop
tat o rezoluție care cheamă guvernul 
britanic să accepte Apelul statelor 
participante la Tratatul de la Var
șovia care preconizează ca țările 
semnatare ale Actului final al Con
ferinței general-europcne să-și asu
me obligația de a nu folosi primele 
arma nucleară unul împotriva altuia. 
Congresul sindicatelor britanice apre
ciază că aceasta ar reprezenta un 
prim pas vizind completarea Actu
lui final de la Helsinki prin măsuri 
concrete in domeniul dezarmării. 
Delegații la conferință au condamnat 
politica regimurilor rasiste din Rho
desia și Republica Sud-Africană, 
precum și persecuțiile împotriva per
soanelor cu vederi democratice din 
Chile. în aceste probleme au fost 
adoptate rezoluții separate. I

PEKIN 8 (Agerpres). — Iosin Broz 
Tito. președintele R.S.F. Iugoslavia, 
președintele U.C.I.. si-a încheiat, joi. 
vizita oficială de prietenie ne care a 
intreprinsrO în R.P. Chineză. La ple
care. pe aeroportul din orașul Urum
chi. președintele Tito a fost salutat 
de Li Sien-nien. vicepreședinte al 
C.C. al P.C. Chinez, vicenremier al 
Consiliului de Stat al R.P. Chineze. 
Saifudin. membru supleant al Birou
lui Politic al C.C. al P.C. Chinez, vi
cepreședinte al Comitetului Perma
nent al Adunării Naționale a Repre
zentanților Populari a R.P. Chineze, 
de alti conducători de partid si 
stat chinezi — 
China Nouă.

într-un mesaj 
Hua Kuo-fen.

P.C. Chinez, premierul Consiliului de 
Stat al R.P. Chineze, președintele 
Tito si-a exprimat convingerea că 
vizita și convorbirile purtate repre
zintă o contribuție importantă la în
tărirea prieteniei si dezvoltarea co
operării intre cele două țări, precum 
Si la adincirea înțelegerii si cooperării 
pe plan mondial.

Adunarea festivă de la Sofia

de
transmite agenția

adresat la plecare lui 
președintele C.C. al

BELGRAD. — Joi după-amiază, 
președintele I. B. Tito s-a reîntors 
la Belgrad, după vizitele oficiale de 
prietenie întreprinse în U.R.S.S., 
R.P.D. Coreeană si R.P. Chineză;

în drum spre patrie. presedinteV 
Tito s-a oprit la Teheran, unde a 
purtat convorbiri cu sahinșahul Ira
nului. Mohammad Reza Pahlavi 
Aryamehr. transmite agenția Tanlug.

PLENARA C. C. AL PARTIDULUI MUNCII DIN COREEA
PHENIAN 8 (Agerpres). — Agen

ția A.C.T.C. informează că la Phe
nian au avut loc lucrările plenarei 
a 14-a a Comitetului Central al Parti
dului Muncii din Coreea, care a 
dezbătut si aprobat documentul „Te-

zele cu privire la educația socia
listă". elaborat de Kim Ir Sen, 
secretarul general al C.C. al parti
dului. La plenară, tovarășul Kim Ir 
Sen a rostit o cuvintare.

SOFIA 8 (Agerpres). — Joi. la So
fia a avut Ioc adunarea festivă con
sacrată celei de-a 33-a aniversări a 
victoriei revoluției socialiste in Bul
garia.

în prezidiul adunării se aflau pri
mul secretar al C.C. al P.C. Bulgar, 
președintele Consiliului de Stat al 
R. P. Bulgaria. Todor Jivkov, alti 
conducători dexpartid și de. stat bul
gari.

Despre însemnătatea evenimentului 
de la 9 septembrie 1944 in viata po
porului bulgar a vorbit general de 
armată Dobri Djurov. membru su
pleant al Biroului Politic al C.C. al 
P.C. Bulgar, ministrul apărării na
ționale. Trecînd în revistă realizările 
poporului bulgar obținute sub con
ducerea partidului său comunist in 
anii construcției socialiste, vorbitorul 
a subliniat: „Poporul bulgar a în
făptuit într-o perioadă istorică scur-

tă industrializarea tării, reconstruc
ția socialistă a satelor, se desfășoară 
pe un front larg revoluția culturală, 
socialismul învingînd definitiv și 
pentru totdeauna in tara noastră. As
tăzi poporul bulgar construiește ho- 
tărît societatea socialistă dezvoltată 
ca o istorică treaptă snre comunism. 
In 33 de ani, înapoiata Bulgarie a- 
gricolă a crescut ca un stat indus- 
trial-agrar modern, . dezvpltîndu-se 
în ritmuri înalte si stabile, crescînd 
necontenit bunăstarea materială si 
culturală a poporului". • în continua
re. vorbitorul s-a referit la profun
dele schimbări înregistrate pe arena 

; internațională în favoarea socialis
mului. păcii si democrației, la acti
vitatea internațională a P.C. Bulgar 
si politica externă a tării-sale, con
tribuția Bulgariei la întărirea, ne mai 
departe a securității si colaborării 
in Europa si în întreaga lume.

Propunerile P. C. din Spania în perspectiva 
viitoarelor alegeri municipale

La
Co-
Co-

Pentru o conlucrare constructivă la reuniunea 
de la Belgrad 

de externe ai țărilor nordice

general-europeană
MADRID 8 (Agerpres). — 

Madrid a avut loc o ședință a 
miletului Central al Partidului 
munist din Spania, prezidată de 
Santiago Carrillo, secretarul general 
al partidului. în comunicatul dat 
publicității se arată că P.C. din 
Spania cere guvernului să organizeze 
de urgentă proiectatele alegeri mu
nicipale. „Democratizarea deplină a 
instituțiilor municipale, se spune în 
document, este esențială pentru de
mocratizarea întregului sistem". De 
asemenea, P.C. din Spania se pro
nunță pentru adoptarea inainte de

alegeri a unei noi legi electorale 
care să includă principiul majorită
ții proporționale si reducerea limi
tei de vîrstă pentru cei cu drept de 
vot de la 21 la 18 ani.

Conducerea P.C. din Spania a fă
cut, totodată, cunoscut că este dis
pusă „să realizeze acorduri 
unor candidaturi de uniune 
cratică cu toate forțele avind 
zentă reală și democratică în
cu personalități independente, 
perspectiva viitoarelor alegeri muni
cipale".

asupra 
demo- 
o pre
tară și 

tn

j

i

Comunicatul întîlnirii miniștrilor
HELSINKI 8 (Agerpres). — Comu

nicatul dat publicității la Helsinki la 
încheierea recentei reuniuni a mi
niștrilor de externe din țările nordice 
relevă că guvernele Finlandei. Sue
diei. Norvegiei. Danemarcei si Islan
der sint gata să-și adică contribuția 
maximă la viitoarea reuniune de la 
Belgrad a Conferinței pentru secu
ritate și cooperare in Europa. Comu
nicatul subliniază că țările nordice 
vor acționa pentru a asigura în ca
drul reuniunii de la Belgrad schim
buri de opinii obiective si construc
tive asupra rezultatelor obținute oină 
în prezent în aplicarea Actului final 
al conferinței. Miniștrii de externe

și-au exprimat satisfacția în legătură 
cu înțelegerea realizată la recenta 
întâlnire pregătitoare asupra duratei 
și modalităților reuniunii de la Bel
grad și consideră necesar ca în ca
drul acestei reuniuni să se hotărască 
data viitoarei intilniri.

Țările nordice, se arată ne de altă 
parte în comunicat', acordă o impor
tantă deosebită unei soluții mai efi
ciente in problema acută a dezarmă
rii, care grevează relațiile internațio
nale si dezvoltarea. în acest sens, ță
rile nordice își îndreaptă, cu mari 
speranțe, privirea spre viitoarea se
siune a Adunării Generale a O.N.U. 
asupra dezarmării.

țările andine preocupate 
de creșterea inflației
WASHINGTON 8 (Agerpres). —

Cele cinci țări membre ale Pactului
Andin. ai căror președinți au 
participat la Washington la ceremo
nia semnării noilor tratate asupra 

. Canalului Panama, au ajuns la un 
acord privind necesitatea convocării 
unei conferințe mondiale asupra in
flației. a declarat șeful statului ve- 
nezuelean, Carlos Andres Perez. El a 
subliniat că această inițiativă a fost 
apreciată ca necesară de către cele 
cinci țări (Bolivia. Columbia. Ecua
dor. Peru și Venezuela), ca urmare a 
problemelor generate de sporirea 
importurilor țărilor latino-americane. 

într-un comunicat remis presei, 
președinții Celor cinci state sublinia
ză. pe de altă parte, că tarile res
pective au realizat deia o fază im
portantă a dezvoltării cooperării 
economice in zona andină. Comuni
catul reafirmă importanta mobiliză
rii tuturor sectoarelor economice ale 
țărilor din regiune în procesul dez
voltării. •

agențiile de presă
Noul ambasador al R. P. 

Chineze la Moscova, Uan 
Iu-pin. si-a prezentat joi scrisorile 
dc- acreditare vicepreședintelui Pre
zidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S.. 
Mahmadul Holov. După prezentarea 
scrisorilor de acreditare. .între Mah
madul Holov si Uan Iu-pin a avut 
loc o convorbire.

Comunicatul comun han- 
co—iordanian dat puMicitățn ia 
Paris, in urma vizitei oficiale în 
Franța a regelui Husșein al 
Iordaniei, exprimă îngrijorarea am
belor părți in legătură cu absența 
oricărui progres vizibil in direcția 
unei reglementări pașnice a confMc-

tului din Orientul Mijlociu. Se su
bliniază, de asemenea, că ultimele 
decizii adobtate de guvernul israe- 
lian privind teritoriile arabe ocupate 
contravin rezoluțiilor O.N.U.. eviden- 
țiindu-se, pe de altă parte, că regle
mentarea justă a problemei Orien
tului Mijlociu trebuie să se bazeze 
pe retragerea Israelului 
riile arabe ocupate si pe 
rea drepturilor naționale 
lui palestinean.

din terito- 
recunoaște- 
ale poporu-

în legătură cu incidentul din Marea Egee
ANKARA 8 (Agerpres). — O ve

detă de asalt a forțelor navale gre
cești a atacat cu focuri de mitralieră 
un remorcher turc, in apropiere de 
Dikili. la vest de Mytilene. in apc- 
le teritoriale turcești ale Mării Egee 
Î- a anuntat miercuri seara agenția 

e informații Anatolia. Aceeași sursă 
menționează că remorcherul a fost 
atins de șase proiectile.

Primul ministru al Turciei. Su
leyman Demirel, a declarat că „a 
fost deschisă o anchetă" în legătură 
cu acest incident.

ATENA 8 (Agerpres). — Joi a fost 
dată publicității la Atena a notă o- 
ficlajă in legătură cu incidentul din 
Marea Egee survenit în cursul zilei 
de miercuri. în comunicat se arată 
că o navă de patrulare a politiei por
tuare. si nu o navă de război, a 
surprins remorcherul turc „Hopa 1“ 
in apele teritoriale grecești — și nu 
turcești —- in largul zonei Akra 
Korâka. trăgiild patru focuri de aver
tisment, fără a atinge nava turcă. Ca 
urmare, precizează comunicatul grec, 
nava a părăsit apele teritoriale gre
cești.

Un important succes al luptei poporului panamez pentru
)

redobîndirea suveranității asupra întregului teritoriu național
ptmzător intereselor proprii, pentru 
un progres economic și social mai ra
pid. Considerăm că aceste mutații 
profunde în viata națională si socială 
a țărilor Americii Latine sint irever
sibile".

O contribuție de excepțională în
semnătate la dezvoltarea si impulsio
narea relațiilor de colaborare priete
nească intre România și națiunile la- 
tino-americane au adus-o întilnirile 
avute de președintele Nicolae 
Ceaușescu cu șefi de state din. aceste 
țări cu. ocazia vizitelor întreprinse in 
America Latină, sau pe pămintul 
României.. Documentele încheiate cu 
statele respective au dus la intensifi
carea si multiplicarea legăturilor ro
mâno— latino-americane. iar acțiuni
le desfășurate în spiritul acestor do
cumente reprezintă o elocventă ilus
trare a 
României 
dferatele 
parte a 
plenar potențialul material si uman 
în scornii consolidării indepen
dentei si suveranității naționale. 
Prețuirea de care sc bucură relații
le de strinsă prietenie" Si colaborare 
ale tării noastre cu statele Americii 
Latine si-a găsit o grăitoare con
cretizare in faptul că. la propunerea 
grupului latino-american. România a 
devenit membru al „Grupului celor 
77", ce reunește aproape toate țările 
în curs de dezvoltare. în spiritul a- 
cestor legături de solidaritate. Româ
nia -a sprijinit cu consecvență lupta 
poporului panamez, poziție reafirma
tă cu prilejul întâlnirilor ne care to
varășul Nicolae Ceaușescu le-a avut 
cu secretarul general al Partidului 
Poporului din Panama, cu reprezen
tanți ai guvernului panamez.

Opinia publică din România, ur
mărind cu interes si caldă prietenie 
rezultatele dobindite de popoarele 
latino-americane in împlinirea aspi
rațiilor lor de independentă si pro
gres, își exprimă declina satisfacție 
iată de victoria obținută de oooorul 
panamez — expresie semnificativă a 
vigorii si stăruinței cu care țările de 
la sud de Rio Grande susțin ideea 
suveranității naționale, își afirmă 
dreptul lor de a-si decide destinele, 
de a se dezvolta de sine stătător.

transmit
La invitația primului se

cretar al C.C. al P.M.U.P., 
Edward Gierek. la 19 septembrie ur
mează să sosească la Varșovia. în- 
tr-o vizită oficială, cancelarul R.F. 
Germania, Helmut Schmidt — 
transmite agenția P.A.P.

Ppstul national de radio din 
Argentina a început transmite
rea unor emisiuni consacrate zi
lei muzicii populare românești 
in cadrul ciclului săptăminal 
„Continentele și folclorul lor". 
Programul va cuprinde 6 emi
siuni ilustrate cu înregistrări ale 
folclorului românesc din toate 
regiunile tării.

La Galeriile de artă ale ora
șului Diest (Belgia) s-a deschis 
o expoziție de grafică a artistu
lui. român Mareei Chirnoagă. La 
deschidere au participat repre
zentanți ai Ministerului Culturii, 
organelor locale, precum și -un 
numeros public.

Liderul comunității ci- 
prioților turci, Rau£ nenktaș. 
care întreprinde o vizită la Ankara, 
a fost primit de primul ministru al 
Turciei. Suleyman Demirel. si de mi
nistrul de externe. Ihsan Sabri Ca- 
glayangil. El a declarat că în cadrul 
convorbirilor cu oficialitățile turce 
sint abordate ultimele evoluții ale 
situației din Cipru.

Delegație comercială chi
neză în S.U.A. ° delegație a 
Comitetului pentru promovarea co
merțului internațional al R. P. Chi
neze, condusă de Uan Yao-tin, pre
ședintele comitetului. întreprinde o 
vizită in S.U.A- la invitația Consiliu
lui național pentru comerțul S.U.A. 
—China, informează agenția China 
Nouă. Delegația chineză a avut con
vorbiri cu Christopher H. Phillips, 
președintele Consiliului national pen
tru comerțul S.U.A.—China, si s-a in- 
tilnit cu oameni de afaoeri din Wa
shington și Seattle.

Agenția T.A.S.S. formează 
că, in legătură cu explozia care a 
avariat la 7 septembrie birourile re
prezentantelor Ministerului Flotei 
Maritime a U.R.S.S. și „Aeroflotu- 
lui". Ambasada U'.R.S.S. in S.U.A. a 
adresat un protest Departamentului 

■de Stat în care se cere adoptarea de 
măsuri care să pună capăt actelor 
teroriste împotriva instituțiilor sovie
tice din S.U.A. și să se asigure secu
ritatea lor.

La sediul din Washington al Orga
nizației Statelor Americane. în pre
zența reprezentanților a 30 de 
țări, între care 17 șefi de sta
te. a avut loc miercuri ceremonia 
semnării de către șeful guvernului 
Republicii Panama. Omar Torrijos, 
si președintele S.U.A.. Jimmy Car
ter. a noului tratat asupra Canalului 
Panama și a tratatului privind neu
tralitatea și functionarea permanentă 
a canalului. încheierea acestor docu
mente încununează nu mai puțin de 
13 ani de negocieri bilaterale consa
crate soluționării acestor probleme, 
negocieri marcate adesea de momente 
de încordare, datorate încercărilor 
de a se eluda abordarea aspecte
lor esențiale de care depind între
girea suveranității naționale a Repu
blicii Panama și asigurarea integri
tății teritoriului ei.

Noul tratat asupra Canalului Pa
nama. pe care premierul Torrijos l-a 
apreciat ca un „compromis provizo
riu". deși nu redă imediat teritoriul 
ocupat, așa cum ceruseră poporul 
panamez, forțele politico-sociale îna
intate internaționale (transferul va 
avea loc la 31 decembrie 1999 și re
tragerea oricărei prezente americane 
militare in anul 2000). are semnifica
ția deosebit de importantă că mar
chează abolirea principiului cedării 
de teritorii naționale și de acceptare 
a jurisdicției străine pe termene ne
limitate. stabilind o perspectivă cer
tă. o dată exactă, care va permite 
Republicii Panama să-și înfăptuiască 
identitatea completă ca stat, să obți
nă realizarea unei depline suverani
tăți asupra întregului teritoriu națio
nal.

Prin această prismă și ținind sea
ma de aceste rezerve, cercuri poli
tice din Panama apreciază încheierea 
noului tratat ca o importantă vic
torie în lupta pentru consolidarea 
independentei, asigurarea suverani
tății naționale neștirbite asupra teri
toriului. pentru recuperarea tuturor 
resurselor tării si folosirea lor cores
punzător intereselor proprii. în sco
pul accelerării dezvoltării lor econo- 
mico-sociale. Este știut că lupta po
porului panamez pentru eliminarea 
enclavei de tiu colonial, creată in 
1903. in baza asa-numitului tratat Va- 
rilla-Hay, prin care li se acorda State
lor Unite, in schimbul sumei de 10 mi
lioane dolari și 250 000 dolari chirie

anuală, jurisdicția perpelită asupra 
importantei căi de legătură între o- 
ceanele Atlantic și Pacific și asupra 
unei zone adiacente de 1 432 kmp, a 
fost susținută ferm si Solidar de na
țiunile latino-americane. Posibilitatea 
controlului nemijlocit asupra celei 
mai directe legături între oceanele 
Pacific și Atlantic are o importanță 
deosebită, atit din punct de vedere 
economic, cit și militar. în practică, 
acest control — exercitat in prezent 
de S.U.A. —.înseamnă nu numai ob
ținerea unor profituri însemnate din 
exploatarea canalului (statului pana
mez ii revin numai 1 la sută din ve
niturile realizate), sau asigurarea 
transportului navelor nord-america- 
ne (70 la sută din trafic), ci și o pu
ternică prezență militară a S.U.A. 
După cel de-al doilea război mon
dial, ..Panama Canal-Zone“ s-a trans
format in „centrul nervos" al forțe
lor militare ale Statelor Unite dis
locate in această zonă a lumii.

Noul tratat va intra in vigoare dună 
ratificarea de către Senatul american 
cu o majoritate de două treimi si a- 
probarea prin referendum dc către 
poporul panamez. Nu se poate ignora 
faptul că în unele cercuri politica 
conservatoare din S.U.A. se manifes- 

, tă o virulentă opoziție, exponent!' ai 
forțelor reacționare situindu-se pe po
ziții anacronice, contestind dreptul 
poporului panamez de a-si restabili 
suveranitatea deplină asupra terito
riului național. S-a ajuns pină acolo, 
incit guvernatorul statului New 
Hampshire a ordonat ca drapelul 
american să fie arborat in bernă 
pe edificiile instituțiilor publice de 
pe întreg cuprinsul statului respec
tiv. Așa cum au anunțat agen
țiile de presă, in Congresul S.U.A. 
se apreciază că drumul spre ratifi
carea documentului va fi „spinos".

Restabilirea drepturilor suverane 
ale panamezilor asupra Canalului a 
devenit o cauză a întregului conti
nent. Aceasta evidențiază mutațiile 
profunde petrecute pe plan național 
și social, tendințele innoitoare care 
se manifestă pe plan general în A- 
merica Latină, ca și pe alte meri
diane, afirmarea tot mai puternică a 
ideilor suveranității naționale, a ho- 
tăririi popoarelor de a asigura in
staurarea completă și definitivă a 
controlului național asupra resurse
lor interne, eliminarea oricăror for-

me ale dominației și ingerințelor 
străine, ca factor și condiții funda
mentale ale exercitării dreptului de 
a-și decide singure propriile desti
ne, ale independenței lor depline, 
și, totodată, ca premise ale dezvoltă
rii lor, ale propășirii lor economice 
și sociale.

Aspirațiile poporului și guvernului 
panamez sint privite cu întreaga sim
patie și deplină aprobare de opinia 
publică din țara noastră, care salută 
importanta victorie obținută în lupta 
pentru consolidarea independentei și 
suveranității naționale. în aceasta iși 
găsește expresie nu numai cordialita
tea ce caracterizează raporturile din
tre poporul român și popoarele lati
no-americane, de care sintem legați 
prin multiple relații, prin afinități 
de limbă și cultură, cit și poziția 
principial consecventă a țării noastre 
de solidaritate militantă cu statele 
care au pășit pe calea dezvoltării in
dependente, cu toate țările și popoa
rele ce luptă pentru dobindirea de
plinei lor libertăți, împotriva colo
nialismului și neocolonialismului, a 
oricăror forme de dominație. Ideea 
suveranității asupra întregului teri
toriu național, dreptul inalienabil 
al fiecărui popor de a fi uni
cul stăpin la el acasă constituie un 
principiu cardinal al politicii externe 
a tării noastre. După cum este cunos
cut. Româriia s-a pronunțat si se pro
nunță neabătut in favoarea strictei 
respectări a principiilor independen
ței. egalității în drepturi, integrității 
teritoriale, neamestecului in treburile 
interne și avantajului reciproc — 
principii de natură să garanteze în
crederea. securitatea și colaborare;! 
rodnică intre națiuni. Ea însăși tară 
în curs de dezvoltare, România socia
listă sprijină în mod activ popoarele 
și țările care depun eforturi stărui
toare pentru a redeveni stăpîne pe 
resursele naționale si a le folosi in in
teresul propriei dezvoltări. Sinteti- 
zind poziția tării noastre fată de po
poarele Americii Latine, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu sublinia : „Privim 
eu mult interes, simpatie si, totoda
tă, cu solidaritate mutațiile care au 
loc în multe state din America La
tină. Vedem in aceste transformări o 
expresie a dorinței popoarelor res
pective de a fi stăpine pe bogățiile 
naționale, de a le putea folosi cores-

Japonia și S.U.A.au ««ve
nit să acționeze pentru o reducere 
a tarifelor lor vamale, la viitoare
le negocieri comerciale multilaterale 
din cadrul Acordului General pen
tru Tarife și Comerț (G.A.T.T.).

0 rundă de convorbiri 
între Joshua Nkomo. președinte al 
Uniunii Poporului African. Zimbabwe 
(Z.A.P.U.). și Robert Mugabe, secre
tar general .al Uniunii Naționale 
Africane Zimbabwe (Z.A.N.U.). con
ducător politic al Armatei Populare 
Zimbabwe (Z.I.P.A.). au îheeput joi 
la Maputo, capitala Mozambicului. 
După cum s-a precizat, discuțiile- au 
ca obiect crearea unui comandament 
militar unificat al celor două mișcări 
de eliberare și examinarea noilor. 
propuneri anglo-americane privind' 
.soluționarea problemei rhodesiene.

solidarității in 
cu eforturile 

popoarelor din 
lumii de a-si

fapte a 
și dezi- 

această 
valorifica

Valentin PĂUNESCU

O originală demonstrație în Lancashire (Marea Britanie) împotriva redu
cerii fondurilor destinate asigurărilor sociale și educației. Pe pancartele 
purtate de demonstranți, în rindurile cărora se afla și un grup de copil, 
era scris. „Educația constituie viitorul nostru", „Reducerea fondurilor dău
nează dezvoltării fizice a copiilor", „Locuri de muncă pentru toți, nu pomeni"
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DE PRETUTINDENI

• IN AJUTORUL SU
FERINZILOR CARDIACI. 
Potrivit unei ipoteze medicale, 
lipoproteinele de mare densita
te (LMD), care intră în compo
ziția sîngelui, ar deține proprie
tatea de a preveni atacurile car
diace. Se pare că acestea pre
iau din țesuturi colesterolul, cu
noscut pentru implicațiile sale 
negative în bolile de inimă, de- 
punindu-1 în ficat, care îl eli
mină din orgapism. Cercetători 
americani au constatat propor
ții ridicate dc LMD la nefumă
tori, la oameni obișnuiți cu e- 
fortul fizic sau avind o greuta
te normală, aceștia fiind, in 
general, persoane mai puțin 
predispuse îmbolnăvirilor de 
cord. Așa cum suferinzii car
diaci s-au dovedit a se recruta 
dintre aceia cu LMD in canti
tăți reduse, avind, în schimb, in 
exces lipoproteine de mică den
sitate — lmd, ce ar aduce co
lesterolul pe traseul invers, de 
la ficat la țesuturi. De aici în
trebarea : e oare posibil ca prin 
sporirea artificială la aceste per
soane a nivelului LMD să fie 
diminuat riscul accidentelor car
diace ?

• CENTRALĂ ELEC
TRICĂ NUCLEARA IN 
BANGLADESH. Un studiu 
în vederea construirii unei cen
trale nucleare la Rooppur, în 
Bangladesh, la aproximativ 160 
km de Dacca, a fost aprobat de 
președintele tării. Proiectul pre
vede un reactor nuclear cu o 
putere de 175 megawați, la care 
se va putea adăuga ' ulterior un 
al doilea reactor. Noul obiectiv 
este destinat să alimenteze cu 
energie electrică partea de nord- 
vest a Republicii Bangladesh, in 
scopul inițierii unei acțiuni de 
industrializare în această zonă.

• O ZI „OBIȘNUITA". 
Cum „arată" o zi obișnuită în 
Republica Sud-Africană ? Iată, 
de pildă, ziua de 25 august a 
anului curent. Printre faptele 
petrecute în cele 24 de ore ale 
acestei zile, presa a consemnat : 
un. bidonville din zona Capului 
a fo<st distrus, locuitorii săi fiind 
trimiși în Transkei, în pofida 
demersurilor făcute de persona
lități universitare și religioase 
indignate de această măsură; 
un elev din Soweto a fost ucis 
de poliție in cursul unei opera
țiuni dezlănțuite contra celor ce. 
au refuzat să se prezinte la 
cursuri în semn de protest față 
de înăsprirea măsurilor discri
minatorii în domeniul învăță
mântului ; cea mai mare uni
versitate pentru populația de 
culoare din R.S.A. a fost închi
să deoarece studenții organiza
seră o manifestație de protest. 
Dacă într-o zi „obișnuită" se 
petrec fapte atît de grave, se 
poate imagina ce se întimplă in 
țara apartheidului în zile mai 
puțin obișnuite.

• CONSERVANT PEN
TRU FLORI. «*
florile ținute în vază se vește
jesc repede : unele după numai 
cîteva ore, altele după cîteva 
zile. Un preparat realizat in U- 
niunea Sovietică de către cer
cetătorii de la secția de spații 
verzi a Academiei „K. Pamfi
lov" prelungește însă pentru 
mai multă vreme prospețimea 
florilor. Cîteva tablete din acest 
preparat, denumit „Buton", men
ține pină la o lună calitățile 
florilor tăiate. Mai mult, el are 
și rol de conservant. Horticulto
rul taie floarea îmbobocită și, cu 
ajutorul tabletelor respective, o 
menține ca atare vreme de o 

•lună. In felul acesta, narcise, 
trandafiri, iriși și alte flori pot 
fi transportate la mari distanțe 
fără riscul de a se veșteji cu- 
rind.

• INELELE LUI URA

NUS. Planeta Uranus este în
conjurată, ca șl Saturn, de cinci 
inele, din păcate deocamdată in
vizibile cu ajutorul telescopu
lui — comunică un grup de as
tronomi americani. Incercînd să 
măsoare diametrul și grosimea 
stratului atmosferic al planetei 
cu prilejul trecerii unei stele 
dinte-o față spre cealaltă a pla
netei Uranus, ei au observat că 
lumina stelei a început să sca
dă cu mult înainte de a acoperi 
astrul, apoi a dispărut complet, 
dar a. reapărut curind. Fenome- ' 
nul. s-a repetat de patru ori. A 
urmat apoi o eclipsă totală și, 
după reapariția stelei din. dosul 
planetei, au fost observate la a- 
celeași intervale oscilații ale in
tensității luminoase. Savanții au 
conchis câ steaua a traversat 
cinci inele ce înconjoară plane
ta Uranus. Majoritatea inelelor 
măsoară citeva sute de kilome
tri, formind, la un loc. un cor
don cu lățimea de 8 000 kilome
tri".

• HOȚII ...PĂGUBAȘI. 
Deunăzi, un avion al companiei 
americane TWA a decolat din 
Atena transportând, printre al
tele, o mare sumă de bani — 
492 Q00 de dolari — trimisă de 
Banca Greciei unei filiale din 
New York. Banii fuseseră de
puși in casete speciale, sigilate 
in. prezența reprezentanților 
băncii, ai poliției ateniene, ca și 
ai companiei amintite și ai ae
roportului. La sosirea la New 
York... stupoare : casetele erau 
goale ! Investigațiile întreprinse 
n-au dat nici un rezultat. Un 
furt perfect ? Așa s-a crezut, 
cind — relatează A.F.P. — Ia 
Los Angeles, unde ajunsese în
tre timp avionul, un funcționar 
al companiei descoperă banii di
simulați în compartimentul pen
tru bagaje. Potrivit presupune
rilor poliției, hoții, neputind 
scoate „prada" la aeroportul din 
New York, au lăsat-o „la păs
trare" în avion, în așteptarea 
unui moment prielnic. Dar n-au 
avut noroc...
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