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MESAJUL CAMPANIA
președintelui Republicii Socialiste România

NICOLAE CEAUȘESCU
AGRICOLA
O acțiune

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit pe dr. Misael Pastrana Borrero, 

senator, fost președinte al Columbiei

adresat participanților la cel de-al 43-lea 
Congres internațional de turnătorie

J------------------
îmi face o deosebită plăcere ca, în numele 

Consiliului de Stat, al Guvernului Republicii 
Socialiste România și al meu personal, sâ vă 
adresez un salut cordial, dumneavoastră, parti- 
cipantilor la cel de-al 43-lea Congres interna
tional de turnătorie si să vă urez succes deplin 
in desfășurarea lucrărilor acestei importante 
reuniuni tehnico-stiințifiee.

România este bucuroasă să găzduiască acest 
congres, chemat să prilejuiascâ un larg schimb 
de experiență. ' 
cercetătorii si specialiștii din industria de tur
nătorie, în scopul creșterii contribuției cerce
tării științifice din acest domeniu la progresul 
tehnicii si stimularea producției materiale, la 
sporirea bogăției naționale a popoarelor.

în condițiile impetuoasei desfășurări a revo
luției tehnico-științifice contemporane. aplica
rea largă in producție a cuceririlor științei si 
tehnicii moderne a devenit un factor primor
dial pentru progresul fiecărei națiuni, pentru 
ridicarea nivelului de trai al popoarelor, pen
tru ameliorarea condițiilor de viață ale întregii 
omeniri. Mai mult ca oricînd trebuie făcut totul 
pentru punerea minunatelor descoperiri ale 
gindirii științifice și tehnice in slujba perfecțio
nării producției, a progresului si bunăstării po
poarelor, pentru instaurarea trainică a unui 
climat international de securitate si pace, a 
unei noi ordini economice și politice internațio
nale care să favorizeze progresul mai rapid al 
tuturor popoarelor, să înlesnească accesul neîn
grădit al fiecărei națiuni la cuceririle civiliza
ției contemporane.'

România, edificind pe pămintul său o socie
tate nouă — societatea socialistă — acționează 
în mod susținut pentru dezvoltarea științei și

pentru promovarea acestora in toate 
producției materiale si ale întregii

de păreri și informații între

tehnicii, 
ramurile _____ _____________ ______ _______
vieți sociale. în cadrul politicii generale de in
dustrializare — in care noi vedem o condiție 
sine qua non a lichidării răminerii in urmă 
moștenite din trecut, a dezvoltării armonioase a 
întregii economii, a întăririi independenței na
ționale si ridicării bunăstării poporului — a- 
cordăm o atenție de prim ordin tehnicii avan
sate. perfecționării tehnologiilor de producție pe 
baza celor mai noi realizări ale gindirii științi
fice înaintate. Acționind pentru înfăptuirea a- 
cestei politici, concentrindu-si întreaga lor ener
gie pentru propășirea societății noi. socialiste, 
oamenii de stiintă si specialiștii din țara noas
tră participă totodată activ la schimbul inter
national de valori tehnico-stiințifiee. isi aduc — 
si isi vor aduce si in viitor — contribuția la 
solutionarea marilor teme si obiective care 
preocupă cercetătorii si specialiștii de pretu
tindeni și de care depind progresul tehnieo- 
stiintific mondial, civilizația si pa rea tuturor

Avind convingerea că prezența dumneavoas
tră la această importantă reuniune internațio
nală vâ va oferi posibilitatea de a cunoaște mai 
îndeaproape realitățile sociale ale României, 
stadiul dezvoltării activității științifice și indus
triale din tara noastră, si totodată, vă va per
mite realizarea unor contacte largi și legături 
tot mai strinse cu cercetătorii si specialiștii ro
mâni. doresc să vă urez mult succes in activi
tatea viitoare, noi izbinzi in realizarea proiecte
lor la care aspirați spre binele si fericirea po
poarelor dumneavoastră, ale întregii lumi.

Vă urez tuturor o ședere cit mai plăcută in 
România.

NICOLAE CEAUȘESCU

patriotică de 
mare amploare

STRÎNGEREA
LA TIMP

ȘI FARA PIERDERI
A RECOLTELOR

DE TOAMNA
• Se intensifică rit

mul ia recoltatul sfeclei 
de zahăr ți florii-soa- 
relui. • A început cule
sul porumbului ! • Am
ple acțiuni la pregătirea 
terenurilor destinate se
mănatului cerealelor de 
toamnă. • Transportul 
legumelor, o problemă 
încă nerezolvată ! • Or
ganizațiile U.T.C, toți 
tinerii satelor, antrenați 
energic în campania de 
recoltări.

CITIȚI IN PAGINA A III-A
Raidul-onchetâ din județul 

Teleorman

TINERETUL-FACTOR ACTIV ÎN REALIZAREA CINCINALULUI REVOLUȚIEI TEHNICO-STIINTIFICE

Rezultate-pe măsura capacitațu
de efort, pasiune și inițiativa

întreprinderea de utilaj pe
trolier din Tirgoviște. este una 
dintre cele mai vechi unități e- 
conomice din județul Dîmbovi
ța. Și totuși, aici, unde astăzi se 
realizează complexe instala- 

de foraj, colectivul 
muncă este tînăr, me-

spațiilor productive, de exploa
tare rațională a mașinilor și 
utilajelor, de mai bună organi
zare a locurilor de muncă și a 
producției, de întărire a disci
plinei productive. Secretarul co

toate secțiile de producție, a 
condus la reducerea consumuri
lor de materiale, a combustibi
lului folosit, a materialelor de 
întreținere. De la începutul anu
lui, pină in prezent, s-au eco-

'ții
de _____ ___ - . .
dia de virstă gravitind în ju
rul a 24—25 de ani. Firesc, in 
aceste condiții, la I.U.P. Tirgo
viște activează o organizație 
U.T.C. puternică, ce numără a- 
proape 2 300 de membri, a că
ror contribuție la îndeplinirea și 
depășirea sarcinilor economice 
este concretă și viabilă. între
prinderea a raportat îndeplini
rea sarcinilor pe 8 luni la prin
cipalii indicatori de plan, reali
zarea unor substanțiale depășiri 
la producția globală și producția 
marfă. Cele 4,3 milioane lei re
alizate suplimentar la producția 
globală ca și cele 2,2 milioane 
lei depășire la producția marfă 
sînt rodul unor preocupări sus
ținute de folosire judicioasă a

LA iNTREPRlHDEREă K UTILAJ PETROLIER TMIȘTE
• SARCINILE PE 8 LUNI LA INDICATORII DE BAZA REALIZATE• SARCINILE PE 8 LUNI LA INDICATORII DE BAZA REALIZATE • 
4,3 MILIOANE LEI OBȚINUTE SUPLIMENTAR LA PRODUCȚIA GLO
BALA • PESTE 2 MILIOANE LEI DEPĂȘIRE LA PRODUCȚIA MARFA
• NUMEROASELE INITIATIVE ALE ORGANIZAȚIEI U.T.C. AU CON
TRIBUIT LA OBȚINEREA A 3,5 MILIOANE LEI ECONOMII, PRiN 
REDUCEREA CONSUMURILOR DE MATERII PRIME, MATERIALE Șl 
COMBUSTIBILI • SCHIMBURI DE ONOARE Șl ZILE RECORD, 
ACȚIUNI DE MUNCA PATRIOTICA IN SPRIJINUL PRODUCȚIE!

mitetului U.T.C. pe întreprin
dere. tovarășul Ion Modrogan, 
ne înfățișează citeva date pri
vind contribuția efectivă a ti
neretului la obținerea acestor 
succese. Inițiativa „Să lucrăm o 
zi pe trimestru cu materiale e- 
conomisite", extinsă în aproape

0 NOUĂ DOVADĂ 
A CONTINUITĂȚII DACO

ROMANE ÎN DACIA

nomisit. astfel, materiale și com
bustibili în valoare de peste trei 
milioane lei. evidențiindu-se in 
această acțiune, organizațiile 
U.T.C. din secțiile sculerie. me
canica I. mecano-energetic. în. 
cadrul a 7 „schimburi de onoare 
ale tineretului", organizate in 
secțiile I mecanică, sculerie, 
turnătorie, mecano-energetic și 
armături- metalice, s-au obținut, 
peste prevederile planului, 1.1 
milioane lei, printre evidențiați 
numărindu-se tineri ca Gheor
ghe Furtună și Ion Constantin, 
Toma Tănase și Costache Ion, 
lăcătuși, Patru Scirtoaje. recti
ficator. Constantin Milea strun
gar.

Inițiativelor uteciste li se a- 
daugă numeroase acțiuni de 
muncă patriotică în sprijinul 
producției. Mecanicii de întreți
nere Ion Stoica, Petre Stavăr, 
Valerica Căliman și Ion Vasile, 
împreună cu ceilalți uteciști din 
secția mecano-energetică. au 
hotărit recent. în cadrul unei a- 
dunări generale șă efectueze ve
rificările și remedierile defec-

țiunilor mașinilor și utilajelor 
in afara orelor de program 
evitind astfel staționările și re
parațiile accidentale, asigurind 
buna desfășurare, in flux con
tinuu. a procesului productiv, 
în cadrul secției montajrgene- 
ral. acolo unde se adună toate 
reperele și subansamolele ce 
compun instalațiile de foraj, se 
iveau, adeseori, aglomerări ce 
perturbau ritmul producției, in- 
fluențind negativ ritmicitatea 
livrărilor. Organizația U.T.C.. 
tinerii secției, s-au angajat să 
efectueze lucrările de montaj, 
prin muncă patriotică in spriji
nul producției. De la în
ceputul anului, uteciștii au re
alizat nu mai puțin -de 12000 
ore muncă patriotică in spriji
nul producției. Recent, in cadrul 
adunărilor generale, de semnare 
a angajamentului solemn, orga
nizațiile U.T.C. din secțiile scu
lerie și montaj-general au ho
tărit să preia, in execuție pro
prie, diferite obiective, crein- 
du-se astfel colective ale tineri
lor ce trăiesc 
chip comunist.
acestor rinduri și faptul că zi
lele declarate , ___ *
producție" au totalizat pinâ a- 
cum aproape trei săptâmini in 
care s-au obținut importante 
depășiri de plan, avem o ima
gine concludentă a seriozității și 
maturității cu care organizația 
U.T.C., tinerii întreprinderii în
țeleg să se implice direct și efi
cient in muncă, în vederea în
deplinirii integrale a sarcinilor 
economice. în vederea obținerii 
unor rezultate prestigioase in 
întrecerea utecistâ ..Tineretul — 
factor activ în realizarea cinci
nalului revoluției tehnico-știin- 
țifice".

DAN VASILESCU

și * muncesc in 
Dacă adăugăm

,:zile -record in

de Ion Horațiu Crișan
S-a spus în. repetate rîndurî 

și cu îndreptățit temei ca ade
sea un bun arheolog es.te înt-îm- 
plarea. Acesteia i se datorează 
și recentul tezaur de monede 
romane din. secolul al 4-lea de 
la Gherla ce se înscrie printre 
cele mai importante descoperiri 
arheologice ce s-au făcut în 
ultima vreme pe teritoriul fos
tei Dacii. Importanța deosebita 
la care ne refeream nu rezidă 
nici în metalul prețios din care 
sint lucrate monedele, nici în 
cantitatea lor și nici în anumite 
particularități de ordin numis
matic. Este vorba despre un 
simplu tezaur de monede ro
mane din care au fost recupe
rate 83 de piese și se presupune 
că el n-a conținut deci t cîteva 
in plus și că deci, in linii mari, 
el poate fi considerat întreg. 
Monedele sint relativ bine păs
trate și fiecare in parte a putut 
fi determinată.

Importanță excepțională îi

conferă tezaurului gherlean lo
cul unde a ieșit la lumină și 
data la care a fost acumulat și 
încredințat spre păstrare pă- 
mi nitului.

Pe malul piriului ce isi adună 
apele de pe versantul de nord, 
din imediata apropiere a cas- 
trului roman de la Gherla, 
pentru a le vărsa în Someș vin- 
tul și mai ales ploile au mușcat, 
de-a lungul veacurilor, pămîn- 
tul pe care l-au cărat in riul 
ce se numea odinioară Samus. 
denumire ce s-a perpetuat fie 
și puțin schimbată ca aspect 
fonetic pînă in zilele noastre. 
Astfel a ajuns tezaurul doar la 
2—3 cm adincime de unde citiva 
tineri l-au adunat și l-au pre
dat muzeului din localitate. Iată, 
deci, că nu este o referire la 
domeniul fantasticului ori a 
fanteziei afirmația că tezaurul 
de la Gherla a ieșit singur la

(Continuare în pag a ll-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a 
primit, luni. 6 septembrie, pe dr. 
Misael Pastrana Borrero, sena
tor. fost președinte al Republi
cii Columbia, care, la invitația 
Consiliului National al Frontu
lui Unității Socialiste, face o vi
zită în țara noastră.

La începutul întrevederii, 
oaspetele a mulțumit, in nu
mele său și al soției, pentru 
căldura și prietenia cu care sint. 
intimpinați in țara noastră, 
pentru plăcutul prilej ce le este 
oferit de a cunoaște realizările 
obținute de poporul român pe 
calea dezvoltării economice și 
sociale, a bunăstării.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și dr. Misael Pastrana Borrero 
au avut o convorbire, in cursul 
căreia a fost evidențiată cu sa
tisfacție evoluția favorabilă a 
relațiilor româno-columbiene și 
s-a manifestat încrederea că ele 
vor cunoaște un curs mereu as
cendent și rodnic, in sprijinul 
acordurilor și înțelegerilor stabi
lite cu ocazia dialogului la ni
vel inalt. de la Bogota și Bucu
rești. Totodată, a fost exprimată 
dorința comună de a da un. 
conținut tot mai bogat acestor 
raporturi, de a intensifica con
tactele și schimburile de păreri 
intre organizațiile politice, in
tre parlamentele din cele două 
țări, de a extinde și aprofunda 
conlucrarea româno-columbiană. 
atît pe plan bilateral, cit și in 
domeniul vieții internaționale.

S-a apreciat că amplificarea 
relațiilor de prietenie și cola
borare dintre România și Co
lumbia este în folosul ambelor 
țări și popoare, slujește cauzei 
păcii, înțelegerii și cooperării 
internaționale, contribuie la 
făurirea noii ordini politice și 
economice mondiale, la stator-

nicirea unor relații 
bazate pe egalitate 
la edificarea unei 
drepte și mai bune, 
care națiune să se 
volta liber, 
aspirațiilor 
nestingherit 
naționale.

între state 
și echitate, 

lumi mai 
în care fie- 
poată dez- 

potrivit voinței și 
sale, să dispună 
de bogățiile sale

★
întrevederile au decurs într-o 

ambiantă cordială, prietenească.
în aceeași zi. tovarășa Elena 

Ceaușescu s-a întilnit cu doam
na Cristina Pastrana, soția fos-

tului președinte al Columbiei, 
cu care a avut o convorbire.

★
După întrevederi, / tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și tovarășa 
Elena Ceaușescu au reținut la 
dejun pe dr. Misael Pastrana 
Borrero, senator, fost președinte 
al Columbiei, împreună cu so
ția, Cristina Pastrana.

Au participat tovarășii Manea 
Mănescu, Emil Bobu. Cornel

Burtică, Gheorghe Oprea. Du
mitru Popescu, Gheorghe Radu
lescu. Ștefan. Andrei. Nicolae 
Giosan, precum și Corneliu 
Mănescu. vicepreședinte al Con
siliului Național al Frontului 
Unității Socialiste, George Ma- 
covescu, ministrul afacerilor 
externe.

în timpul dejunului, desfășu
rat într-o atmosferă de cordia
litate și prietenie, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și dr. Misael 
Pastrana Borrero au rostit 
toasturi.

Toastul președintelui
NICOLAE CEAUȘESCU

Domnule președinte.

Doamnă Cristina Pastrana,
Este o deosebită bucurie pen

tru noi să vă salutăm in Româ
nia, să vă avem ca oaspeți și, 
totodată, sâ vă urăm să vă sim
țiți cit mai bine in țara noastră.

Ne amintim cu multă plăcere 
de vizita efectuată cu trei ani 
în urmă in frumoasa dumnea
voastră țară, de primirea de 
care ne-am bucurat, de convor
birile pe care le-am avut, în 
cadrul cărora, împreună, am 
pus de fapt bazele dezvoltării 
rapide a colaborării dintre 
România și Columbia.

Trebuie să constat eu multă 
satisfacție că înțelegerile pe 
care le-am realizat cu acel pri
lej se realizează cu succes, că 
există perspective bune de a 
extinde relațiile de colaborare 
dintre România și Columbia in 
multe domenii de activitate. 
Desigur, dumneavoastră ați avut 
in Columbia un cuvint greu și 
important in realizarea acesto
ra. Știu că actualmente aveți, 
de asemenea, un rol important 
in viața economică și politică a 
țării și, deci, puteți aduce o 
contribuție însemnată la dezvol
tarea relațiilor dintre țările 
noastre.

Sper că vizita pe care o faceți 
in România v-a oferit prilejul 
să cunoașteți unele din preocu
pările și realizările poporului 
român în construcția vieții sale 
noi socialiste, dorința sa de a 
extinde colaborarea cu Colum-

bia, cu toate statele lumii, fără 
deosebire de orînduire socială.

Nu pot să nu menționez fap
tul că și pe plan internațional 
țările noastre conlucrează strins 
in soluționarea diferitelor pro
bleme complexe ale lumii de 
astăzi, printre care aș menționa 
colaborarea în cadrul grupului 
țărilor în curs de dezvoltare. 
Dealtfel, România, participind 
din acest an la activitatea ță
rilor in curs de dezvoltare, face 
parte, in acest cadru, din grupul 
Americii Latine.

Sînt probleme importante le
gate de lichidarea subdezvoltă
rii, de făurirea noii ordini eco
nomice internaționale. Țările 
noastre, împreună cu toate ță
rile in curs de dezvoltare, vor 
trebui să-și intensifice colabo
rarea și eforturile pentru a ob
ține rezultate cit mai bune in 
realizarea acestor obiective de 
importanță hotăritoare nu nu
mai pentru dezvoltarea lor e- 
conomico-socială independentă, 
dar și pentru progresul general, 
pentru pace în lume.

Aș dori să ridic acest pahar, 
să urez colaborare tot mai strin- 
să între România și Columbia.

Vă urez dumneavoastră și 
doamnei, multă sănătate !

Urez multă prosperitate și fe
ricire poporului prieten colum
bian !

Și, fără 
mestec în 
Columbia,
că veți vizita din nou România, 
poate și în calitate de pre
ședinte !

să consider că mă a- 
treburile interne din 
îmi exprim speranța

Toastul senatorului
PASTRANA BORRERO

Domnule președinte Ceaușescu, 
Doamnă Elena Ceaușescu,
Prieteni,
Permiteți-mi, domnule pre

ședinte, să exprim mulțumirea 
mea și a soției mele de a vizita 
această mare și nobilă țară, 
pentru aceste zile în care ne-am 
putut bucura, de ospitalitatea 
generoasă a poporului și guver
nului dumneavoastră, precum și 
gratitudinea și marea noastră 
admirație față de această na
țiune.

Vizita dumneavoastră in Co
lumbia a marcat creșterea rela
țiilor dintre țările noastre. Este 
apreciată și dorința dumnea
voastră, cu prilejul călătoriei pe 
care ați făcut-o în America La
tină, de a cunoaște îndeaproape 
preocupările acestui ansamblu 
de țări ale unei lumi dinamice 
dar plină de probleme în dez
voltare. dorința acestor țări de 
a avea un rol pe arena interna
ționala, de apropiere a țărilor in 
curs de dezvoltare de țările cele 
mai avansate. Vizita dumnea
voastră a lăsat urme profunde 
în țara noastră — ea a fost un 
pas important în stringerea le
găturilor între țările noastre, 
pentru înțelegerea generală a 
problemelor țărilor latino-ameri- 
cane. Așa cum spuneați, dom
nule președinte, rezultatele au 
fost deosebit de pozitive, ele nu 
se pot măsura însă numai din 
punct de vedere cantitativ ; sînt 
mari și rezultatele în domeniul 
înțelegerii politice, al intensifi
cării relațiilor comerciale și al 
celor culturale. Am revăzut a- 
cordurile semnate atunci și am 
constatat că aceste acorduri au 
fost puse în aplicare în dome
niul asistenței tehnice și in alte 
domenii. în tara noastră sînt 
deja cunoscute multe produse 
ale României. A fost, de ase
menea, inițiat exportul de pro
duse columbiene către țara

dumneavoastră. Mulți tineri din 
țara noastră învață în universi
tățile și institutele din România. 
Relațiile nu au rămas numai la 
nivelul guvernelor, ele s-au 
transformat în relații între in
stituțiile noastre. Parlamentul 
columbian a trimis o comisie a 
camerelor pentru a vizita țara 
dumneavoastră. De asemenea, 
conducători din sectorul indus
trial, din alte domenii de activi
tate din țara noastră au venit in 
România, ceea ce indică concre
tizarea rezultatelor vizitei dum
neavoastră.

în aceste zile am putut apre
cia extraordinarul progres care 
se înregistrează în țara dum
neavoastră în toate domeniile. 
Am văzut vigoarea dumnea
voastră în dezvoltarea sectoru
lui agricol și, mai cu seama, 
preocuparea pentru ridicarea 
nivelului de viață pentru fieca
re cetățean. Ceea ce se înfăptu
iește în domeniul construcțiilor 
de locuințe, aș putea spune că 
este un lucru spectaculos, 
realizat foarte multe iii 
domeniu 
investiții

Doresc 
domnule 
ța noastră pentru ospitalitatea, 
pentru adevărata căldură prie
tenească pe care am simțit-o în 
țara dumneavoastră și mulțumi
rea pentru cuvintele dumnea
voastră. Vorbind de o tradiție a 
președinților în țara noastră, vi
zitele se iac după îndeplinirea 
mandatului, cel puțin acesta este 
•cazul meu. Apreciez mult urări
le dv. de a reveni în România. 
Dar indiferent de poziția ce o 
voi avea in țara mea, veți avea 
în mine un prieten.

tngăduiți-mi, domnule pre
ședinte, sâ închin pentru dum
neavoastră și pentru doamna 
Elena Ceaușescu, pentru feri
cirea dumneavoastră personală, 
pentru măreția națiunilor noas
tre 1

Ați 
_ acest 

care necesită timp și 
mari.
să exprim încă o dată, 
președinte, recunoștin-

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe Gamal Oteifi, ministrul culturii

și informațiilor al R. A. Egipt
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

președintele Republicii Socialis
te România, a primit, în cursul 
zilei de luni, pe Gamal Oteifi. 
ministrul culturii și informații
lor al R.A. Egipt, care face o 
vizită în țara noastră, la invita
ția Consiliului Culturii și Edu
cației Socialiste.

La întrevedere a luat parte 
tovarășul Dumitru Popescu, 
președintele Consiliului Culturii 
și Educației Socialiste.

Oaspetele a transmis pre-

ședintelui Nicolae Ceaușescu un 
salut frățesc și calde urări de 
sănătate și fericire din partea 
președintelui Republicii Arabe 
Egipt, Anwar El Sadat. Mul
țumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a adresat președinte
lui Anwar El Sadat un salut 
prietenesc și cele mai bune 
urări.

Gamal Oteifi a ținut să expri
me șefului statului român în
treaga sa gratitudine pentru 
invitafia de a vizita România,

de a cunoaște marile realizări 
obținute de oamenii muncii din 
țara noastră în dezvoltarea eco
nomică și socială a patriei, în 
ridicarea nivelului de cultură și 
civilizație al întregului popor.

în timpul convorbirii a fost 
împărtășită satisfacția față de 
evoluția mereu ascendentă a re
lațiilor de prietenie și colabora
re multilaterale dintre Republi
ca Socialistă România și Repu
blica Arabă Egipt. S-au abordat, 
de asemenea, probleme ale ac-

tualițății internaționale, îndeo-, 
sebi privind soluționarea grab.-, 
nică, pe cale politică, a situației ' 
clin Orientul Mijlociu, instaura-] 
rea unei păci trainice și drepte! 
în această zonă. în.aceșt context,ț 
oaspetele a exprimat înalta a- 
preciere și stimă, de care s< 
bucură în R.A. Egipt acțiunii» 
României, ale președintelu 
Nicolae Ceaușescu consacrat, 
realizării unei păci echitabile ș 
durabile în Orientul Mijlociu.

întrevederea a decurs intr-* 
atmosferă de caldă prietenie.

în imagine, unul din cele mai tinere cartiere din Constanța, cartier purtind vechiul nume al cetății antice : Tomis Nord.
Foto : AGERPRES
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UNDE ESTE NEVOIE DE TINE
în curind, Viorica Tomescu 

va deveni doctor in științe, mai 
precis, doctor in Geografie. A 
trecut cu succes toate exame
nele intermediare, lăsind co
misiei cele mai bune impresii. 
In prezent își definitivează teza 
de doctorat, o lucrare originală, 
deosebit de interesantă atit 
prin zona de referință, cit și 
prin punctele de vedere ale 
tinerei aspirante la titlul știin
țific. Este vorba de „.Studiul 
economico-geografic al Luncii 
Dunării în sectorul oltean", 
temă pe care Viorica Tomescu 
o tratează în marea sa com
plexitate, insistind asupra mo- 
dificărilor reliefului, regimu
lui hidrologic, ecologiei, eco
nomiei însăși, datorate unei în- 
:regi suite de factori specifici 
dezvoltării agriculturii socia
liste. In lucrare, pe care, pro
babil. o vom putea vedea și 
: părită, autoarea mai face, 
pornind de la investigațiile pe 
teren, interesante prognoze asu- 
pra viitorului acestei zone. Pe 
Viorica Tomescu n-am întîl- 
nit-o in vreun centru universi
tar. la vreun institut de cerce- 
tări sau in vreo filială a Aca
demiei, pentru simplul motiv 
că nu lucrează in nici unul din 
aceste locuri. Eroina acestor 
rinduri e profesoară în comu
na Birca^ județul Dolj, la școa
la unde a fost repartizată în 
urmă cu 10 ani, cînd a absolvit 
Facultatea de geografie a Uni
versității din Cluj-Napoca.

..La început — îmi spune 
tinăra doctorandă —* mi s-a pă
rut greu, eram departe de casa 
părintească. în facultate fuse
sem o studentă bună și, poate * 
de aceea, ajunsă la Birca. tân
jeam în continuare după stu
diu. după cercetare. Apoi 
m-am obișnuit, m-am integrat 
în viața satului, ani' consțatat 
că locul unde fusesem reparti
zată îmi oferea condiții ideale 
de studiu, de perfecționare pro
fesională".

Refac un drum de cîțiva ani, 
din amintirile profesoarei To
mescu : după temerile de înce
put — primele succese în acti
vitatea didactică, munca de di
rigintă. legăturile afective tot 
mai strînse cu elevii, partici
parea permanentă la activitatea 
culturală de masă și la alte ac
tivități specifice muncii inte
lectualului „de țară", satisfac
țiile în activitatea de îndrumă
toare a muncii U.T.C.. apoi 
definitivatul, luarea gradului I. 
participarea cu diverse studii 
de specialitate la sesiunile de 
comunicări științifice de la Cra
iova, București, Cluj-Napoca. Te
mele abordate — Experiența tele
viziunii școlare Ia obiectul 
Geografie în județul Dolj". 
..Populația și așezările din sec
torul oltean al Văii Dunării",

„Utilizarea terenului din Lunca 
Dunării prin îmbunătățiri fun
ciare", „Potențialul turistic al 
Luncii Dunării" ș.a. — dezvăluie 
un om preocupat atit de me
seria sa. cit și de noile reali
tăți din zona in care trăiește 
și muncește, privite cu ochii 
viitorului om de știință.

Mai rememorăm un fapt di
vers. Cind s-a hotărit să dea 
examen de admitere pentru 
doctorat. Viorica Tomes cu era 
singurul candidat care venea 
din ..mediul rural". Înaintea sa. 
fuseseră respinși mai multi

O PROFESOARA SI UN
BULDOZERIST NE VORBESC

DESPRE MARILE
SATISFACȚII ALE MUNCH

candidați cu „poziții $i preten
ții". începuse să se teamă. După 
susținerea examenului, a găsit 
de cuviință să se scuze : „Vă 
rog să mă iertați dacă n-am 
răspuns chiar așa cum v-axi 
așteptat". la care reputatul 
prof. dr. docent Nicolae Ale
xandru Rădulescu i-a răspuns : 
„Intr-adevăr, nu ne-am aștep
tat ; nu ne-am așteptat sâ te 
prezinți atit de bine”.

Acum. în pragul susținem 
tezei de doctorat. Viorica To
mescu îmi mărturisește că do
rește să răminâ mai departe 
profesoară in invățămintul ge
neral, în mediul sătesc, mediu 
unde s-a format ca bun specia
list, mediu care — îmi repetă 
tinăra profesoară — ii nsenri 
desigur și alte satisfacții, chiar 
dacă condițiile iacă nu sint 
identice cu cele de la oraș, 
chiar dacă e mai greu...

Un alt exemplu intilnit în 
județul Dolj îmi confirmă încă 
o dată că oamenii adevărați se 
călesc acolo unde este nevoie 
mai mare de ei. La o-m.-etul 
județean U.T.C. se prez:-ti un 
flăcău de 25 de ani. Constar.vr. 
Safta. Zice : ..Am auzi: că se 
fac înscrieri pentru Șantierul 
național al tineretului de la 
Nedeea-Măceșu. Vă rog «ă 
mă treceți pe listă. Cind e ple
carea ?“ Stăm de vorbă. Ne
răbdătorul e de meserie lăcă- 
tuș-montator. ..Ce vrei să mon
tezi acolo, pe șantier
treb. ..Păi — răspunde — eu mai 
sint și macaragiu: si excawa- 
torist: și buldozerist :
tractor sau pe scneoer m 
să lucrez. D’aia am ven

Aflu că. după absolvirea unri

VIAȚA BATE LA UȘĂ
Gabor Laurențiu, Mircești, 

Iași: Ne. pare nespus de rău că 
scrisoarea ta a ajuns la noi abia 
râpă o lună de la expedierea 
ei. Ștampila poștei specifică 
data de 31 august, iar data din 
scrisoare spune că ai expediat-o 
la 1 august. Nu fi însă supă
rat de întîrziere, căci oricum re- 
c'.ementările în vigoare nu ți-ar 
fi permis să te prezinți la con
curs. aflîndu-te. după cite am 
înțeles. în primul an al stagiu
lui militar. Există o posibilitate. 
Pentru clarificarea situației 
tale te rugăm să revii cu o scri
soare în care să ne precizezi 
exact numărul unității militare.

Bontaș Costică, Drăgușani 
Schit, Prahova : încercăm să-ți 
procurăm broșura, dacă nu vom 
putea, scrie-ne ce te intere
sează.

Gheorghe Istrate, Matca, 
Galați: Condițiile de admitere 
in școlile de specializare post- 
liceală nu precizează limita de 
virstă, deci nu poate fi așa cum 
ți s-a spus. La seral, se pune 
condiția să lucrezi in speciali
tate. dar nu vedem cum poți 
urma cursurile serale ale unei 
scoli din moment ce ești din 
județul Galați.

Florian Vișan, Pitești : Nouă 
asa ni s-a răspuns de la 
că voi. cei care veți fi lăsați la 
vatră în toamnă, veți putea 
urma liceul la seral, de la data 
terminării stagiului, ca să nu 
pierdeți anul școlar și că în 
acest sens liceele dețin preci
zările de rigoare. Te- sfătuim să 
te adresezi inspectoratului șco- 
lar. dacă liceul nu-ți răspunde. 
Reține că la seral cursurile în- 

I cep la 1 octombrie și nu la 15 
seotembrie.

I Vasilica Bora, Greci, Me
hedinți : Din moment ce ai in
trat la Liceul de industrie ali- 

Imentară din Craiova, de ce ai 
început deja să te gîndești la

Ischimbarea liceului pentru un 
I s port de performanță — hand- 
I balul? La Craiova fiind, vei pu- 
ltea activa în cadrul asociației
■ sportive a liceului și chiar în 
[cadrul clubului Sportiv școlar. 
I Lucreția Goagă, Oraș Gh. 
■Gheorghiu-Dej : La această dată 
Ieste problematic să te gîndești 
Ea ce școală postliceală să te
■ nscrii ca să poți dobindi o pro
fesie și să poți fi încadrată, 
foncursul de admitere desfăsu- 
fîndu-se în 15 septembrie. In- 
fadrarea ta într-o activitate 
Ijtilă în acel oraș în plină dez
voltare industrială este o obli- 
Jrație și rămine să te pregătești 
Kâ intri în anul viitor la o 
Școală postliceală. Credem că 
K-ai urmat cursul firesc al lu
turilor și de aceea ești în de- 
■ută. Adresează-te oficiului for- 
■?lor de muncă din municipiu 
I cere-le să-ți propună un loc 
le muncă, acest organism fiind 
la tor să te repartizeze să mun- 
lești pe cit posibil potrivit do- 
Ințelor tale și pregătirii pe 
|<e o ai. Se organizează și 
Inele cursuri de calificare de 
Brurtă durată pentru categoria 
■oastră de tineri care ați ab- 
B>lvit liceul, și tot oficiul for-

țelor de muncă este cel care 
știe unde și cind se organizea
ză acestea. Dacă ai greutăți și 
nu ești ajutata aici să-ți re
zolvi problema, scrie-ne.

Maria Cincu, Agnita: Ai po
sibilitatea să concurezi la școa
la de specializare postliceală de 
comerț exterior și stenodactilo
grafie. Pentru comerț exterior 
trebuie să te pregătești Ia Geo
grafia R.S.R. și Geografia eco
nomică generală și o limbă 
străină modernă, limba france
ză fiind o limbă la care poți 
susține examene. Dacă vrei să 
dai la stenodactilografie, trebuie 
să te pregătești la limba și li
teratura română și o limbă 
străină modernă: durata cursu
rilor este de doi ani.

Vulcan Popescu. Timiș: în 
septembrie anul viitor vei pu
tea candida la o școală post li- 

' ceală. Ne vom interesa dacă se 
mai poate procura broșura Ia 
care te referi. Pentru orice 
eventualitate, scrie-ne la ce pro
fil ai dori să candidezi. Fișa 
medicală ți-o va elibera poli
clinica teritorială in preajma 
concursului de admitere.

școli profesionale la București, 
unde s-a calificat lăcătuș. Con
stantin Safta a învățat celelalte 
meserii „din mers", pe nume
roasele șantiere ale întreprin
derii de montaj conducte ma
gistrale. cu sediul in Brașov. 
Precizăm că doar sediul con
ducerii se află in acest oraș. 
Constantin Safta — asemeni 
muncitorilor, 
trilor 
venea rar in Brașov, aproape 
nu-i cui 
lui de mi 
dealurile. _  . . ____
apă din aproape toate colțurile 
țâriL pe unde trebuiau monta:e 
si :nzroca:e conductele magis- 

grele. Lucru sub 
arșiță, pe ploaie. 
»le (desigur, pro- 
;e barăr. din 
cantină de cam- 
i experiență de 
acolo acest tinăr

inginerilor, maiș- 
acestei întreprinderi —

noștea străzile : locul 
lunca erau câmpiile, 

munții, cursurile de
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c
>er. pe < 
locuințe

the

I.

PE ȘANTIERELE
MUNCII PATRIOTICE

dia

după aprecierea 
specialiștilor de la 
Stațiunea centrală 
de cercetări serici
cole Bâneasa. Re
zultatele noastre 
considerăm că ar 
fi fort si mai bune 
dacă lipsa de ex
periență in această 
activitate nu și-ar 
fi spus cuvintui. 
Dar primul pas 
:-am făcut deja cu 
dreptul si credem 
că in anul viitor 
ne vom fructifica 
activitatea cu re
zultate mai fru
moase. Multe din
tre elevele venite 
aici au făcut o a- 
de virata pasiune 
pentru această în
deletnicire.
ceasta
dori si evidențiez 
munca desfășurată 
cu mirală si price
pere de Maria Io- 
niță, lull ana Bă
lan. Mariana Toma, 
Liliana Petru, Lui
za Vasile si altele. 
(CONSTANTA TO- 
DEROrC).

Cu a- 
ocazie aș

Din ce pot fi construite orașele 
anului 2000 ? Răspunsul e dintre 
cele mai simple : „Din jucăriile 
care ne-au rămas de cind eram 
și noi mai mititei". Zis și făcut: 
pionierii de la o școală din 
București au alcătuit in acest 
chip — nu înainte de a desena 
planuri complicate — macheta 
unui oraș în care, desigur, am 
locui cu toții fericiți. Cum să nu 
trăiești fericit intr-un oraș plă
nuit de copii și construit cu aju
torul jucăriilor ? Una dintre 
proiectante explică.: după ce e 
elaborat planul, se caută prin 
poduri și prin unghere ascunse 
jucării vechi, se desfac in părțile 
componente și sint lipite pe foi 
de placaj, in așa fel incit să în
chipuie șosele suspendate, pos
turi de televiziune, aeroporturi, 
locuințe, școli, ba chiar și un 
foișor de foc pentru pompierii 
ultramodernizați ai viitorului.

— să nu uităm — trebuie și 
brazi, o mulțime de brazi profi- 
lindu-se pe marginea drumuri
lor pe care vor circula automo
bilele electrice.

Ne-am așezat sub semnul lu
minos al visului și al ingeniozi
tății și am urmărit cu plăcere 
emisiunea pentru copii Atelie
rele fanteziei, consacrată unui 
fenomen de o maximă frumu
sețe și de o maximă actualitate, 
fenomen pe care credem că Te
leviziunea ar putea să-l urmă
rească și mai stăruitor. E vorba 
despre dragostea de știință, des
pre dorința de a-ți îmbogăți cu
noștințele tehnico-științifici,
despre năzuința proprie omului 
contemporan de a dobindi o ima
gine exactă asupra domeniului 
care-l interesează și, nu in ulti
mul rind, de a-și forma o opi
nie cu privire la unele dintre 
problemele controversate. Expo
zițiile „micilor meșteri mari" pe 
care le prezintă Atelierele fan
teziei sint un mijloc bun de a 
răspindi dragostea pentru ceea 
ce creează mina îndrumată de in
teligență, pentru a cultiva la 
cei mici spiritul creator. Cum 
spune cintecul. „atelierele fan
teziei" : „împletesc armonios l 
Ce e practic cu frumos" (versuri 
desigur practice, dar nu și fru
moase) și tocmai pentru că ini
țiativa ni se pare dintre cele 
mai fericite am fi vrut ca și 
realizarea emisiunii să fie la 
înălțime. A și fost, dar numai in

unele momente : nu atunci cind 
se luau pe rind obiectele și se 
înfățișau camerei de luat ve
deri, însoțite de „inteligentul" co
mentariu : „Frumos ! Frumos !" 
sau atunci cînd se cintau — des
pre „mînuțele hărnicuțe" — a- 
semenea versuri: „O mînuță 
udă-ncet / Florile din glastră / 
Și o mină de poet / Cintă za
rea-albastră." N-ar fi stricat aici 
o mină de poet care, renunțind 
să cinte, ar fi scris niște ver
suri mai puțin stingace.

Nu ne-am fi oprit la aceste 
neglijențe scuzabile, dacă nu ar 
fi vorba de un domeniu in care

CRONICA T.V.
de Florin Mugur

realizatorii televiziunii nu se 
arată prea darnici cu ideile și in 
care fiecare realizare e, intr-un 
fel, o floare rară. Urmărim cu 
tot interesul emisiunea Mai a- 
veți o întrebare ?, realizată cu 
maximă competență și cu evi
dent talent (dar uneori cam prea 
doct) de către Andrei Bacalu : 
mai găsim cite un subiect sau 
două de știință popularizată in 
Teleenciclopedie și in Emisiu
nea enciclopedică pentru tine
ret, putem vedea și emisiunile de 
Teleșcoală, cam cu atita tre
buie să ne mulțumim. De fapt, 
cu o singură emisiune de dezba
tere a problemelor științei con
temporane pe săptămină. Nu e

cam puțin ? Nu uităm, desigur. 
Din tainele mărilor. Dar — încă 
o dată — e destul ? Pentru ima
gini cum au fost cele ale dansu
lui nupțial al calmarilor sub o- 
chiul mirat al peștelui-lună, din 
ultimul episod al serialului, sin- 
tem dispuși să renunțăm la 
multe minute de emisiuni accep
tabile, dar fără nici un relief. 
Acel peisaj de zăpadă pe fundul 
mării, format din miliardele de 
ouă depuse de pești 
ni s-a părut mai expresiv 
decit atitea și atitea ilustrate 
pe care sîntem invitați să le ur
mărim. Am vorbit și vom vorbi 
in continuare despre rezultatele 
bune pe care le obțin realizatorii 
atit de competenți ai televiziu
nii. Din păcate, despre înfăp
tuirile lor în domeniul la care ne 
referim nu se pot spune multe, 
pentru că aceste înfăptuiri sînt 
prea rare. Și doar trăim in se
colul științei 1

O noutate bine venită, care 
dovedește că aceste probleme 
stau și in atenția realizatorilor : 
incepînd cu săptămină asta, vom 
putea urmări Ora științei și teh
nicii. O așteptăm cu nerăbdare. 
Nu fără a observa citeva amă
nunte. De pildă, că „ora" du
rează patruzeci de minute și că 
ea — cel puțin în această săp
tămină — pare nu să întovără
șească emisiunea Mai aveți o în
trebare ?, ci s-o înlocuiască. Nu 
ni se pare deloc o utopie gin- 
diil ca Ora științei și tehnicii să 
devină cu timpul o emisiune zil
nică. Forțele realizatorilor noș
tri sint mari și credem că pre
zența cotidiană a unei emisiuni 
de și despre știință este in firea 
lucrurilor.

O NOUĂ DOVADĂ
A CONTINUITĂȚII 
DACO-ROMANE
(Urmare din pag. I) 

suprafață pentru a ne aduce o 
nouă și irefutabilă dovadă a 
continuității populației daco-ro-

mane. El vine să se alăture 
altor numeroase documente de 
ordin numismatic și arheologic 
al căror număr sporește în fie
care zi, descoperite fiind atit în 
zona înconjurătoare, cit și pe 
întreg cuprinsul Daciei. Aseme
nea documente nu pot fi acu
zate de nici un fel de părtinire 
și peste ele nu se poate trece.

Tezaurul monetaf de la 
Gherla s-a descoperit în ime
diata apropiere a castruluî ro
man, situat și el pe malul drept 
al Someșului Mic. în parte 
acoperit acum de marele com
plex industrial ce te întîmpină 
la intrarea în oraș. Castrul de 
la Gherla s-a clădit In piatră pe 
vremea împăratului Antoninus 
Pius și a constituit sediul unei 
unități auxiliare de cavalerie 
(ala II Pannoniorum) ce făcea 
parte din armata Daciei Poroli- 
ssensis. Merită să fie amintit că 
în castrul de la Gherla, tot în
tâmplător au mai fost descope
rite alte două documente de 
importantă excepțională. Este 
vorba despre două diplome mi
litare (livrete scrise pe tăblițe 
de bronz) una datând din 10 
august 123 și cea de a doua din 
2 iulie 133. Cele două diplome 
și mai cu seamă cea din anul 
123 au adus date revelatoare, 
atestând existenta Daciei Poro- 
lissensis încă din anul 123. A- 
ceeași diplomă a furnizat și 
numeroase alte informații de 
mare valoare pentru organiza
rea și structura provinciei car- 
pato-dunărene sau chiar ale 
întregului imperiu roman de la 
începutul veacului al 2-lea. (.

Ca în jurul oricărui castru 
roman și la Gherla au luat 
ființă acele eanabae care con
stituiau așezări civile dezvoltate 
în legătură și în strînsă depen
dență de castru. Aici locuiau 
veterani, negustori și meșteșu
gari, ce-și desfășurau activita
tea pentru acoperirea în primul 
rind a necesarului de concum 
al trupelor, la care se adaugă 
familiile soldaților cantonați în 
castru. ce se întemeiau în co- 
vîrșitoare majoritate prin alian
țe cu localnice.

Tezaurul la care ne referim 
a fost 
aceste 
așezării civile, 
care el 
emise de împărați romani înce- 
pind cu sec. al 3-lea și se ter
mină cu cele ce se datează Za. 
sfîrșitul sec. al 4-lea, indicîz- 
du-ne astfel și data la care a 
fost ascuns în pămînt Reparti
zarea cronologică a monedelor 
dovedește că acumularea lor a 
început încă din sec. 3 și a 
durat pînă la sfîrșitul următo
rului veac. Aspectul general ai 
tezaurului^ cu repartizarea cro
nologică a monedelor, nu erie 
singular și își găsește perfect 
analogii pe teritoriul Daciei.

Semnificația istorică a nou’.ri 
tezaur de la Gherla, care ere 
studiat și va fi în curind publi
cat de către E. Chirilă. N. G_- 
dea și I. Chifor, nu este gre - • 
descifrat. Viața în așeza.---s 
civilă din apropierea castrul-. 
gherlean va continua și i 
anul 271. Locuitorii ei, Ln bură 
parte nu vor pleca odată 
trupele romane. Ei vor ră-r_-- 
pe loc și își vor continua vj j 
în noile împrejurări. Teza—-, 
de la Gherla constituie o 
și valoroasă dovadă a fapri - 
ca populația daco-romană • 
și cea care locuia într-o as- za r» 
civilă de pe lingă un castr. - < 
rămîne pe loc. In acela?: 
infirmă părerea în cocf-— - 
tate cu care populația s.-ar 2 
părăsit _ ______
drumuri de circulație si • 
retras în zone ferite de - _-r» 
ori de deal din fața r: - 
popoarelor. Este vorba desri* i 
continuitate de viețuire r*-.?- 
treruptă ne tot parcurs-', i* - 
al 4-lea în vechile asezâr •• 
care nu le vor părăsi cu ’ ’
vitregiile vremurilor.

Tezaurul de la Gheriz 
este apoi o dovadă hmcc' * 
privire la existența urzr 
turi continui și irjsssezr» a 
spațiilor nord-dunărer.e rr 
vinciile sudice și dună j 
rea aureliană.

Legăturile cu prrr->v- ~^ - 
mane din sudul Dunăr.. m -i 
realiza prin intermerâul 
lui de astăzi al O’terie. 
Banatului.

numeroase contravenții de acest 
fel. Unele sînt cazuri simple și 
legiuitorul are în vedere acest 
lucru.

Art. 37 din Decretul 328/1966 
face următoarea precizare : 
..Conducerea pe drumurile pu
blice a unor autovehicule fără 
permis de conducere sau cu 
permis necorespunzător cate
goriei din care face parte auto
vehiculul se pedepsește cu în
chisoare de la 6 luni la trei ani 
sau cu amendă-. O asemenea 
măsură vine să asigure oamenii 
împotriva spiritului de aventura 
de care dau dovadă unii tineri 
incercind s-o facă pe eroii. Con
ducerea fără permis nu ține 
doar de spiritul de frondă, de 
dorința de a epata. în multe 
cazuri, vina pentru actele să- 
virșite o poartă părinții, acei 
părinți indiferenți sau îngădui
tori care permit, și de ce să 
n-o spunem, îi determină une
ori să eludeze legea, le creează 
falsa iluzie că sint „cineva". La
să dragă, te descurci tu. Apeși 
aici, de aici schimbi viteza, și- 
apoi mașina are patru roate. Și 
mașina sau motocicleta zboară 
mincind pământul. Constantin 
Stanciu. de exemplu, a condus 
fără permis și sub influența al
coolului autoturismul 8-B-5212 
proprietatea lui Liviu Tudose și 
a provocat un accident. Intre 
numele celor care încearcă s-o 
facă pe șoferii și conducătorii de 
motociclete, le-am găsit pe ale 
tinerilor Ion Gagiu, lăcătuș la 
„Autobuzul". Florian Buzatu de 
Ia „Pionierul". Ion Ilie, 18 ani, 
instalator sanitar la Grupul în
treprinderii de gospodărie co
munală. Vasile Munteanu de la 
„Automecanica", Nicolae Marin 
de la I. P. Granitul și mulți 
alții. Unii foarte tineri. Indife
rent dacă sînt minori sau ma
jori ei rămin pentru părinți co
piii asupra cărora trebuie să ve
gheze. Așa că. atenție, părinți!

siți. Andrei N. s-a îndreptat spre 
casă. prietena lui s-a apucat să 
ci:ească ceva ..ca să cheme som
nul".

In jurul orei 9 dimineața, hoții 
erau găsiți pe peronul Gării de 
Nord in timp ce așteptau perso- - 
naiul de Urziceni.

Puteau fi prinși imediat dacă 
cind persoane ar fi acceptat să 
iri întârzie cu o jumătate de ceas 
odihna. acnonind așa cum era 
normal s-o facă si cum a înțe
les să mtervmă doar al șaselea

n ii

sofia scorrABr-PAVN

fericit
ftsEse ca 
zărea d w

Deznodămînt

părinți!

raxaniALEX «TEF A-VESCC

irjr r. >-

fos prinși

LUCREȚIA LUSTIG

Supunindu-se îndemnului 
de imperios, pescarul s:-a erm: 
drum prin \*egeta:ia sâlbascâ f 
a ajuns față in față cu un b 
ba: elegant, care tocmai sări: 
se o crimă. L-a privit drepe 
ochi înmărmurit, iar apo: a 
cut cale întoarsă și a luat-o la 
sănătoasa. nemaismcîusmm:-se 
de huiduielile care îl însoțeau. 
A avut doar un momem de șo
văială cind. urcindu-se la 
cineva i-a calificat autor 
drept o ..rablă", dar imett 
pă aceea a accelerat la maxi
mum. indrepur.du-se spre pri
mul post de pohție.

Poate că ar fi ajuns cu bir.e a- 
cclo si ar fi depus mărturia care 
l-ar fi scutit de multe neajun
suri. dacă in timp ce se afla pe 
drum, intre câțiva spectatori nu 
s-ar fi încins o discuție in eoo- 
tradictonu : JL fraier, de ce se 

_Cum de ce. ii dă c 
dracului de pri- 
:ese de la pîmaie

bagă 
primă". ..Dă-o 
mă. că ăla tot 
și il rație !“.

Paralizat de 
inspăimintarul--------— _
renunțat să mai drea vreo de
clarație și s-a dus acasă. Seara, 
in pat chinuit de gânduri. a în
cercat sâ o trezească pe soția Iui 
și sâ-i povesțească ce i s-a in-

aceastâ dilemă, 
martor ocular a

ia gargul de lin^ă magazin.^".
Dr~ u u Spîrescu : .Tntimplă- 

tor mi-arn arunca: ocmi pr.n 
vrirmă ri m_ s-a părut eâ ci
neva umblă cu Umema in nre- 
riwwl massEmelm-. Am văzut 

persoane mamtea mea ia 
eriva zac 5e mem ri :-am stri- 

ri eer.ndu-Ie sâ mergem sâ 
•dem ce se mtimplă sau să 
itztfts imliria. Cînd m-am a- 

prepsat. l-am recunoscut pe un 
coleg. Radu Costache. care mai 
era tmrreună cu doi tineri. 
Cbiar lirxă blocul ur.de r.e opri
sem se afla o pereche, iar băr
batul a spus că a văzut pe ci
neva suit pe vitrină .. Niciuml 
n-a vrut insă sâ se întoarcă îm
preună cu mine. M-am înapoiat 

2 ® bătut tare in geam.
S-a auzit un zgomot ca de ușă 
trântită și atit. Am plecat să 
caut pe cineva de la paza con
tra crcaiâ sau de la miliție. L-am 
găsit pe paznic, dar abia după 
vreun sfert de oră-.

Se umblase. într-adevâr. !n 
magazin. Mărfurile erau răvăși
te. sertarele trase... Un echipaj 
al miliției a sosit imediat la fata 
locului si a început investigații
le. Dumitru Spirescu s-a prezen
tat la lucru, cei trei drumeți s-au 
prăvălit imediat într-un somn 
fârâ vise, ca toți oamenii obo-

Wtul 10-B-8254 aleargă 
T7 km la oră. Radarul transmite 
„viteză excesivă". Tinărul de la 
volan vede semnul de avertiza
re oprește" dar apasă pe acce
lerator și mașina zboară luînd 

străzile. Lucrătorul de 
miliție pornește pe urmele a- 
venturieruhii. Pe o alee fără ie
șire mașina este abandonată, tâ
nărul intră în primul bloc în
tâlnit. Este găsit și. firește, legi
timat. Se numește Iliuță Vasile. 
Mașina ? A. nu-i a lui. I-a îm- 
prumutat-o cineva să facă im
presie. Permis de conducere ? 
Nici asa ceva nu are. De băut ? 
Așa. știți ca omul, un pahar. De 
bucurie—

— Din primăvară pînă-n 
toamnă, ne spune maiorul Ca
rol Fior ea. șeful formației ac
cidente de circulație din muni
cipiul București — înregistrăm LIDIA POPESCU

UNIFORME Șl RECHIZITE ȘCOLARE
LA MAGAZINELE COOPERATIVELOR

DE CONSUM
Magazinele cooperativelor de 

consum din toată țara sint bine 
aprovizionate eu mărfuri care 
satisfac cerințele și exigențele 
cumpărătorilor.

în această perioadă s-au pus 
in vânzare toate articolele ne
cesare elevilor pentru noul an 
de învățământ.

Astfel, de la raioane speciali
zate organizate in cadrul maga
zinelor se pot cumpăra: șorțu- 
lețe pentru preșcolari, rochițe 
si șortulețe pentru fete (cl. I— 
IV), bluze si sarafane pentru 
eleve (cl. V—XII), cămăși, cos
tume si pantaloni pentru băieți 
(el. I—XII).

Pentru pionieri se găsesc: 
bluze, cămăși albe și fuste pli- 
sate, cravate, insigne, bascuri 
etc.

O diversitate de articole de 
sport și încălțăminte din piele 
sau înlocuitori de piele comple
tează gama de articole pentru 
elevi.

De asemenea, la librăriile și 
raioanele 
gazinelor 
sum s-au 
rechizitele 
caiete, 
rate. stilouri. pixuri, penare, 
serviete, ghiozdane etc.

Magazinele cooperativelor de 
consum aprovizionate cu un bo
gat fond de marfă oferă cum
părătorilor toate produsele soli
citate.

specializate ale ma- 
cooperației de con- 

pus in vânzare toate 
necesare elevilor: 

creioane negre și colo- 
stilouri, *

STAJIA DE UTILAJ TRANSPORT BUCUREȘTI
Bd. Preciziei nr. 13—15, sectorul 7 

Cartierul Militari, tramvaie 13, 25, autobuz 74
Recrutează tineri necalificați absolvenți a 

(7) 8 clase generale, care au împlinit virsta 
de 16 ani pină la data de 15 VI 1976 și ti- 
---- = :------ - ----- calificării 

de :
neri 
prin

intre 18—35 ani, in vederea 
cursuri de calificare in meseria

ȘOFERI PROFESIONIȘTI

timpul școlarizării, candidațilorPe timpul școlarizării, candidaților 
sigură cazarea gratuită și masa la 
contra cost.

Durata cursului este de 3 13 luni.
Solicitant ii trebuie să prezinte următoarele 

acte :
• certificat de studii (original și copie le

galizată)
• certificat de naștere (original și copie 

legalizată)

li se a- 
c an tină

descoperit tocmai in 
eanabae în perimetrul 

Monedele din. 
este alcătuit au fost

• fișă medicală tip
• cazier judiciar
• 2 fotografii tip B. I.
• adeverință de la județ că a posedat sau 

că nu a posedat carnet de conducere.
Dosarele se depun la sediul S.U.T.
încadrăm muncitori calificați în meseriile ;
• șoferi pentru autovehicule Diesel și ben

zină
• automacaragii
• sudori tinichigii auto
• buldozeriști
• excavatorîști ; macaragii
Informații : SERVICIUL PERSONAL-ÎN- 

VAȚAMINT RETRIBUIRE S.U.T.

ÎNTREPRINDEREA „23 AUGUST" BUCUREȘTI
BD. MUNCII 256 - SECTOR 3 

TRAMVAIE 23, 24, AUTOBUZE 79, 79 R.

ÎNCADREAZĂ URGENT:

Curățitori, turnători formatori, forjori, lăcă
tuși, sudori, găuritori, strungari, timplari, maca
ragii, zidari, dulgheri, pavatori, betoniști, zu
gravi, canalagii, fierar-betoniști, electricieni 
autoniatiști, reparatori de aparate electrice pen
tru măsurarea temperaturii, primitori distribui
tori, economiști specialitatea comerț exterior, 
ingineri cu practică în activitatea de comerț ex
terior, cunoscători a 2 limbi de circulație inter
națională, translatori pentru limba rusă și ger
mană și dactilografe poliglote, muncitori neca-

lificatl pentru secțiile turnătorie otel, turnătorie 
fontă și forjă.

De asemenea, Încadrează muncitori necalificatl 
pentru calificare in meseriile : forjori, strun
gari șt lăcătuși. Virsta : 18 ani Împliniți sau cu 
stagiul militar sat’șfăcut. studii : 4 clase ele
mentare pentru meseria de forjor, iar pentru 
meseriile de struncar si lăcătuș, minimum 8 
clase elementare. Relații suplimentare, la tele
fon : 43 04 40 (Interior 1856 sau 1704), sau 44 30 30.

vetrele de pe

ur.de
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TELEGRAME
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU a adresat tovarășului TODOR 

JIVKOV, prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Co
munist Bulgar, președintele Consiliului de Stat al Republicii Popu
lare Bulgaria, următoarea telegramă :

Dragă tovarășe Jivkov,
Cu prilejul celei de-a 65-a aniversări a zilei dumneavoastră de 

naștere, vă adresez calde felicitări și cele mai bune urări de noi 
succese în munca de înaltă răspundere pe care o desfășurați spre 
binele poporului bulgar vecin și prieten.

Poporul român se bucură din toată inima de rezultatele obți
nute de poporul prieten bulgar în construcția societății socialiste 
dezvoltate. în îndeplinirea hotăririlor Congresului al XI-lea al 
P. C. Bulgar, sub conducerea partidului, a dumneavoastră personal.

Constatăm cu deplină satisfacție dezvoltarea puternică a rela
țiilor tradiționale de prietenie și colaborare dintre partidele, po
poarele și țările noastre și dăm o înaltă apreciere rolului dumneaj 
voastră de deosebită importantă în lărgirea și adincirea continuă 
a colaborării frățești româno-bulgare.

Sint profund încredințat că relațiile româno-bulgare. prietenia 
și conlucrarea fructuoasă pe multiple planuri dintre partidele și 
statele noastre, impulsionate de fiecare dată de frecventele întil- 
niri și convorbiri rodnice pe care le-am avut împreună, se vor 
extinde și adinei necontenit în interesul popoarelor român și bul
gar, al cauzei socialismului și păcii, al creșterii prestigiului și in
fluenței socialismului în lume.

La ziua dumneavoastră de naștere, dragă, tovarășe Jivkov, vă 
exprim sentimentele mele de caldă prietenie și, împreună cu 
tovarășa mea. vă urez viață îndelungată, multă sănătate, putere 
de muncă și fericire, noi și noi succese în întreaga dumneavoastră 
activitate.

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Republicii So
cialiste România, a adresat președintelui Republicii Federative a 
Braziliei, general ERNESTO GEISEL, următoarea telegramă î

Sărbătoarea națională a Republicii Federative a Braziliei — cea 
de-a 154-a aniversare a proclamării independenței — îmi oferă plă
cutul prilej ca, in numele poporului român și al meu personal, să 
vă transmit felicitări călduroase și cele mai bune urări de fericire 
personală, de progres și prosperitate poporului brazilian.

Doresc să exprim convingerea că acordurile și înțelegerile bila
terale încheiate între țările noastre, continuarea dialogului inițiat, 
conlucrarea fructuoasă pe plan internațional vor contribui la dezvol
tarea prieteniei și colaborării dintre România și Brazilia în folosul 
celor două popoare, al cauzei păcii și cooperării internaționale.

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Republicii So
cialiste România, a primit din partea președintelui Republicii 

Venezuela, CARLOS ANDRES PEREZ, următoarea telegramă :
în numele guvernului, al poporului venezuelean. precum și al 

meu personal, am onoarea să adresez Excelenței Voastre cele mai 
profunde mulțumiri pentru cordialul mesaj de felicitare pe care ați 
avut amabilitatea să mi-1 transmiteți cu prilejul sărbătoririi recente 
a unei noi aniversări a proclamării independenței naționale.

Folosesc această ocazie pentru a reafirma dorința fermă a Ve
nezuela de a strînge și mai mult legăturile de prietenie și înțe
legere care unesc popoarele și guvernele noastre.

Deschiderea lucrărilor 
celui de-al 43-lea Congres 
internațional de turnătorie O acțiune patriotică de mare amploare

Ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, 
Xeorge Macovescu. a transmis o 
telegramă de felicitare omologu
lui său brazilian. Antonio Fran
cisco Azeredo Da Silveira, cu 
■prilejul sărbătorii naționale a 
Republicii Federative a Brazi
liei.

PRIMIRE
Tovarășul Ion, Pățan. vice- 

prim-ministru 'al guvernului, 
ministrul comerțului exterior și 
cooperării economice internațio
nale, a primit, luni după-amia- 
ză. pe -Dpminado-r Lini, pre
ședintele . Consiliului de export 
al Filipinelor și președinte al 
..Philipine International , Tra
ding Corp", care: se află într-o 
vizită în țara noastră.

în cursul întrevederii au fost 
discutate aspecte ale extinderii 
și diversificării în continuare a 
schimburilor comerciale, dezvol
tării relațiilor economice stator
nicite între România și Filipine.

A luat parte Leticia Ramos 
Shah ani. ambasadorul Republi
cii Filipine la București.

★
Alte aspecte ale relațiilor ro- 

mâno-filipineze au fost discuta
te, in cursul aceleiași zile, in 
cadrul întilnirilor avute de 
Dominador Lim cu George Ma
covescu, ministrul afacerilor 
externe, și Florea Dumitrescu, 
ministrul finanțelor.

Oaspetele a avut, de aseme
nea. întrevederi la Banca Ro
mână de Comerț Exterior, Ca
mera de Comerț și Industrie, 
precum și cu reprezentanți ai 
conducerii unor întreprinderi 
românești de comerț exterior.

ÎNTlLNIRE
Luni, tovarășul Gheorghe 

Pană, președintele Consiliului 
Central al U.G.S.R.. s-a intîlnit 
cu delegația Federației Sindica
telor din Norvegia (L.O.), con
dusă de Tor Aspengren. pre
ședintele federației, care, la in
vitația Consiliului Central al 
U.G.S.R., face o vizită de prie
tenie în țara noastră.

Au luat parte tovarășul 
Gheorghe Petrescu, vicepre
ședinte al Consiliului Central al 
U.G.S.R.. alți membri ai condu
cerii U.G.S.R.

în cadrul discuțiilor, desfășu
rate într-o atmosferă caldă, 
prietenească, s-a efectuat un 
schimb de informații și de ve
deri asupra activității și preocu
părilor actuale ale sindicatelor 
din România și Norvegia și s-a 
exprimat reciproc dorința de 
dezvoltare în continuare a re
lațiilor de prietenie și colabo
rare dintre U.G.S.R. si L.O.

ÎNAPOIERE
Tovarășul Ion Pățam vîce- 

prim-ministru al guvernului, 
mi nistrul comerțului exterior și 
cooperării economice internațio
nale, s-a înapoiat, luni după-a- 
miază in Capitală. venind de la 
Damasc, unde a făcut o vizită la 
invitația ministrului sirian al e- 
conomiei și comerțului exterior, 
Mohamed Al-Imadi.

La sosire, pe aeroportul Olo- 
peni erau prezenți Nicolae Io- 
nescu, ministru secretar de stat 
la M.C.E.C.E.I., Marin Trăistaru 
și Ion Florescu, adjuncți ai mi
nistrului comerțului exterior șî 
cooperării economice interna
ționale.

A apărut: 
Era socialistă 

nr. 17/1976 anul LVI, 
septembrie

revistă teoretică 
Si social-politică 

a Comitetului Central 
al Partidului Comunist 

Român

Ministrul afacerilor externe 
al Republicii Socialiste Româ
nia, George Macovescu, a primit 
din partea ministrului relațiilor 
externe al Republicii Venezuela, 
Ramon Escovar Salom, o tele
gramă de mulțumire pentru fe
licitările transmise cu ocazia 
Zilei naționale a acestei țări.

EXPOZIȚII
Manifestările culturale orga

nizate în tara noastră cu prile
jul celei de-a 28-a aniversări a 
creării Republicii Populare De
mocrate Coreene au continuat, 
luni,’ cu o expoziție de fotogra
fii documentare, deschisă’ Ia 
Ateneul Român din Capitală.

Intitulată ..R.P.D. Coreeană 
pe drumul progresului și pros
perității". expoziția ' ilustrează, 
prin, intermediul a peste 100 de 
fotografii, aspecte reprezenta
tive ale dezvoltării economice 
a tării. în anii construcției so
cialiste, secvențe ale vieții sale 
politice și culturale.

Directorul Oficiului pentru 
organizarea expozițiilor. Mircea 
Deac, și ambasadorul R.P.D. 
Coreene la București. Pak Zung 
Guc. cu prilejul vernisajului 
arătau în cuvintul inaugural că 
expoziția reprezintă o conclu
dentă expresie a relațiilor de 
colaborare culturală existente 
între cele două țări, a promo
vării permanente a acestor re
lații în scopul unei mai bune 
cunoașteri a preocupărilor po
poarelor român si coreean.

La vernisaj au luat parte 
loan Jinga. vicepreședinte al 
Consiliului Culturii și Educa
ției Socialiste. loan Botar. se
cretar al I.R.R.C.S., funcționari 
superiori din. Ministerul Aface
rilor Externe, alți oameni de 
artă și cultură.

La Biblioteca județeană din 
Vaslui s-a deschis luni o expo
ziție cu manuscrise, cărți si re
viste privind dezvoltarea lite
raturii umoristice în. țara noas
tră. Expoziția este organizată 
de Muzeul de literatură a Mol
dovei, în cadrul celei de-a pa
tra ediții a Festivalului umoru
lui ..Constantin. Tănase" care 
se desfășoară aici în perioada 
2—11 septembrie.

SIMPOZION
Au luat sfîrșit lucrările celui 

de-al II-lea simpozion interna
țional de apiterapie „Apimon- 
dia“, organizat la București de 
Asociația crescătorilor de albi
ne din Republica Socialistă 
România și Institutul Interna
țional de Tehnologie și Econo
mie Apicolă. Reunind o presti
gioasă participare din lumea 
științifică, apicultori, medici, 
biologi. chimiști, cercetători, 
cadre didactice universitare din 
aproape 20 de țări de pe toate 
continentele,- simpozionul a 
constituit un prilej de verifi
care și sistematizare a rezulta
telor . dobîndite pînă acum in 
domeniul terapiei preventive și 
curative pe baza produselor a- 
picole. Dezbaterile, de înaltă 
ținută științifică, largul schimb 
de experiență între specialiștii 
care au luat parte la lucrările 
simpozionului, numărul mare 
de teme abordate — in cadrul a 
peste 70 de referate și comu
nicări — au scos încă o dată în 
evidență preocupările si rezul
tatele obținute în dezvoltarea 
unei noi ramuri a medicinei 
moderne, pe baza produselor 
apicole.

Pentru realizări deosebite în 
folosirea produselor apicole în 
sănătatea omului, precum și 
pentru activitatea științifică 
desfășurată în acest scop, nu
meroase unități de specialita
te din diferite țări au fost 
distinse cu medalii.

Au fost distinse astfel cu 
medalii de aur Institutul de 
cercetări pentru apicultură și 
laboratoarele Combinatului a- 
picol-Băneasa, precum și Insti
tutul Internațional de Tehnolo
gie și Economie Apicolă. care 
îsi desfășoară activitatea în tara 
noastră, pentru organizarea sec
torului medical, de apiterapie — 
prima instituție de acest fel 
din lume, precum și alte uni
tăți apicole din mai multe țări.

Sub înaltul patronaj al pre
ședintelui Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceausescu, luni dimineață au 
început la București lucrările 
celui de-al 43-lea Congres in
ternațional de turnătorie.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
a adresat, cu acest prilej, un 
mesaj participanților la presti
gioasa reuniune științifică in
ternațională. Mesajul, prezen
tat de tovarășul Gheorghe 
Oprea, viceprim-ministru al 
guvernului, in ședința festivă 
de deschidere. desfășurată in 
Sala Palatului Republicii, a 
fost urmărit cu viu interes și 
subliniat cu îndelungi aplauze 
de întreaga asistentă.

Cuvintul de deschidere a Con
gresului a fost rostit de tovarășul 
loan Avram, ministrul indus
triei construcțiilor de mașini, 
președintele Comitetului de or
ganizare. care a exprimat, in 
numele celor prezenți, senti
mentele de mulțumire și recu
noștință președintelui Nicolae 
Ceaușescu, pentru că a acceptat 
ca acest congres să se desfă
șoare sub înaltul său patronaj, 
pentru mesajul adresat. In con
tinuare, vorbitorul s-a referit 
la principalele realizări obținu
te de poporul nostru în toate 
domeniile de activitate, și a 
prezentat unele aspecte ale 
producției de piese turnate și 
ale bogatei activități de cerce
tare desfășurată în acest do
meniu în tara noastră.

A luat apoi cuvintul prof, 
docent Sergio Gallo, președin
tele Biroului executiv al Comi

Intilnirea reprezentanților
organizațiilor de tineret din 
capitale ale țărilor socialiste
Luni dimineața, conducătorii 

delegațiilor organizațiilor de ti
neret din capitale ale țărilor 
socialiste, care participă la In- 
tilnirea de la București, s-au 
intilnit la C.C. al U.T.C. cu to
varășul Ion Traian Ștefânescu, 
prim-secretar al C.C. al U.T.C., 
cu membri ai Secretariatului 
C.C. al U.T.C. Cu acest prilej 
s-a relevat caracterul fructuos, 
de lucru al dezbaterilor, schim
bul util de experiență realizat 
pe probleme privind formarea 
comunistă multilaterală a tine
rei generații, antrenarea aces
teia în realizarea sarcinilor 
economice și dezvoltarea crea
ției tehnice și științifice, la 
construirea socialismului și co
munismului. în acest context, 
s-a subliniat că întilnirea se 
înscrie pe-linia adincirii rela
țiilor de ■ colaborare și prietenie 
•dintre organizațiile de tineret 
din capitalele țărilor socialiste.

ADUNARE
Municipiul Rîmnicu Vîlcea a 

găzduit, luni după-amiază, o a- 
dunare festivă consacrată ani
versării a 32 de ani de la vic
toria revoluției socialiste de la 
9 septembrie 1944 in Bulgaria.

Au luat parte Vasile Mușat, 
prim-secretar al Comitetului 
județean Vilcea al P.C.R.. pre
ședintele Comitetului executiv 
al Consiliului popular județean, 
reprezentanți ai organelor jude
țene și municipale de partid și 
de stat, numeroși oameni ai 
muncii din întreprinderile și in
stituțiile orașului.

Au participat membri ai am
basadei R.P. Bulgaria la Bucu
rești.

Despre semnificația acestui 
eveniment a vorbit Constantin 
Dinculescu. secretar al Comite
tului județean Vilcea al P.C.R., 
vicepreședinte al Comitetului 
executiv al Consiliului popular 
județean. Victoria revoluției so
cialiste — a arătat el — repre
zintă un moment de o însem
nătate decisivă pentru poporul 
bulgar, care a marcat înlătura
rea vechiului regim politic al 
dictaturii monarho-fasciște și 
instaurarea puterii populare.

Poporul român, a spus vorbi
torul. urmărește cu satisfacție 
eforturile depuse de poporul 
bulgar, ‘ sub conducerea înțe
leaptă a Partidului Comunist 
Bulgar, pentru edificarea noii 
societăți, succesele remarcabile 
repurtate in toate domeniile 
vieții materiale și spirituale, 
pentru ridicarea continuă a bu
năstării și fericirii celor ce mun
cesc. Menționind că tradiționa
lele legături de prietenie și co
laborare pe multiple planuri ro
mâno-bulgare au rădăcini adinei 
în trecutul istoric de luptă co
mună împotriva asupritorilor, 
vorbitorul a relevat că in croni
ca de aur a acestor relații s-au 
adăugat noi file de o excepționa
lă însemnătate ca urmare a intil- 
nirilor și dialogului fructuos 
dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov. 
Vorbitorul a urat poporului 
bulgar noi succese în înfăptui
rea obiectivelor majore trasate 
de cel de-al XI-lea Congres al 
P.C. Bulgar.

A luat apoi cuvintul amba
sadorul R.P. Bulgaria la Bucu
rești, Petăr Danailov Hristov, ca
re. după ce s-a referit pe larg la 
eroicele bătălii purtate de po
porul bulgar împotriva fascis
mului german și a reacțiunii in
terne, a evocat principalele rea
lizări obținute de oamenii mun
cii din țara prietenă in construi
rea societății socialiste dezvol-

La Casa de cultură a tine
retului din Slobozia s-a des
chis expoziția de fotografii 
„Tineretul Cehoslovaciei so
cialiste", care înfățișează as
pecte din viața și preocupă
rile actuale ale tinerei gene
rații din Republica Socialis
tă Cehoslovacă, ale organiza
ției sale revoluționare — 
Uniunea Socialistă a Tine
retului.

tetului internațional al Asocia
țiilor tehnice de turnătorie — 
C.I.A.T.F. — care a 'subliniat 

.rolul acestei manifestări in
ternaționale în realizarea unui 
schimb fructuos de experiență 
.intre specialiști din numeroase 
țări. El a relevat multiplele as- 

. pecie ale raporturilor dintre in- 

.dustrie și cercetare, raporturi 
. care ating un larg evantai de 
probleme printre care urmă
rirea creșterii producției, reali
zarea celor mai bune condiții 
de muncă in turnătorii, apăra
rea mediului ambiant și obține
rea unei cit mai largi utilizări 
a materiilor prime și energiei.

în încheierea ședinței inau
gurale. primarul general al Ca
pitalei. tovarășul Ion Dincă, a 
adresat. participanților la con
gres un cuvin,t de salut., în nu
mele Consiliului popular al 
municipiului București, al tu
turor locuitorilor Capitalei.

★
La lucrările actualului con

gres. care se desfășoară cu 
tema „Cercetare — Tehnologie 
— Progres", participă peste 700 
specialiști din 35 de țări din 
Europa și alte continente, pre
cum și un mare număr de in
gineri și cercetători români. 
Timp de cinci zile. în ședințe 
plenare și pe secții, vor fi dez
bătute probleme esențiale 
pentru promovarea progresului 
tehnic în domeniile topirii și 
turnării metalului și aliajelor, 
fabricării pieselor turnate, pro
iectării și construcției utilajului 
tehnologic, elaborării de teh
nologii de înaltă productivitate.

în continuare, programul zi
lei a cuprins o vizită la Insti
tutul politehnic București, unde 
oaspeții au luat cunoștință de 
condițiile asigurate in țara 
noastră studenților pentru pre
gătirea și formarea lor ca spe
cialiști în diverse domenii, pre
cum și de activitatea desfășura
tă in institut de către asociații
le studenților comuniști pentru 
educarea revoluționară, prin 
muncă și pentru muncă a 
acestora.

După-amiaza. a fost vizitat 
Complexul cultural-sportiv stu
dențesc „Tei". unde participan
ților le-au fost prezentate pre
ocupările studenților in dome
niul activității cultural-sportive. 
iSeara, la Casa de cultură a 

studenților, a fost vizionat fil
mul „Yîrsta demnității", inspi
rat 'din istoria U.T.C., din viața 
și activitatea tineretului român.

FESTIVĂ
tate în Bulgaria, devenită astăzi 
o țară cu o economie dezvoltată, 
o viață spirituală înfloritoare 
și cu un nivel de trai în conti
nuă creștere.

în continuare, vorbitorul a re
liefat că prietenia și cooperarea 
multilaterală româno-bulgară 
este o parte integrantă a 
relațiilor frățești dintre țările 
socialiste, constituind o contribu
ție substanțială la întărirea uni
tății și coeziunii lor.

Vizitele reciproce și intilniri- 
le dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov, 
precum și importantele docu
mente semnate de cei doi con
ducători ai partidelor și țărilor 
noastre cu diferite prilejuri, a 
spus ambasadorul bulgar, au 
marcat ridicarea pe o treaptă 
superioara a legăturilor frățești 
româno-bulgare.

în încheierea adunării a fost 
prezentat filmul documentar 
..Ritmuri bulgare", o producție 
a studiourilor cinematografice 
din, țara vecină și prietenă.

★
O adunare consacrata ace

luiași eveniment a avut loc și 
Ia Casa de cultură a tineretu
lui din Slobozia, la care au luat 
parte Vasile Marin, prim-secre
tar al Comitetului județean 
Ialomița al P.C.R.. reprezentant! 
ai organelor județean și muni
cipal de partid și de stat, nu
meroși cetățeni din unitățile 
industriale ale orașului-

Cu acest prilej. Gheorghe 
Sabon. vicepreședinte al Comi
tetului executiv al Consiliului 
popular județean, și ambasado
rul R.P. Bulgaria la București, 
Petăr Danailov Hristov. au vor
bit despre importanța istorică a 
victoriei revoluției socialiste 
din septembrie 1944 pentru po
porul bulgar, despre succesele 
repurtate de poporul bulgar in 
opera de construire a societă
ții socialiste, despre dezvoltarea 
continuă a relațiilor frățești, 
de prietenie care leagă cele 
două partide, țări și popoare.

SPORT • SPORT
TURNEUL DE LA FOREST HILLS

în cadrul campionatelor in
ternaționale de tenis ale S.U.A. 
s-au disputat ultimele partide 
din turul III al probelor de sim
plu. Iată rezultatele înregistra
te : masculin : Smith — Cano 
6—0. 6—1 ; Borg — John Lloyd 
6—3, 6—3 ; Gottfried — Okker 
6—2, 6—2 ; McMillan — Waltke 
6—4, 6—1 ; feminin : Sue Bar
ker — Helen Gourlay 6—4. 6—0 ; 
Marcie Louie — Jackie Fayter 
6—4. 7—6 ; Beth Norton — Lea 
Antonopolis 6—1. 6—i : Wendy 
Overton — Ann Kiyomura 6—1, 
6-2 .

După prima săptămină. la Fo
rest Hilis s-a evidențiat pentru 
prima oară in istoria acestui 
prestigios turneu o jucătoare 
româncă. Este vorba de Virgi
nia Ruzici, calificată în optimile 
de finală, ceea ce echivalează cu 
situarea ei printre primele 16 te- 
nismene ale lumii. Agențiile in

ternaționale de presă remarcă as
censiunea jucătoarei românce, 
precum și’jocul bun prestat de

STRÎNGEREA LA TIMP Șl FĂRĂ PIERDERI 
A RECOLTELOR DE TOAMNĂ

Declanșarea recoltării sfeclei de zahăr și a florii-soarelui în 
cursul săptămînii trecute, a însemnat pentru lucrătorii ogoare
lor din județul Teleorman începutul campaniei de toamnă. Pe
rioadă de maximă concentrare, datorită volumului sporit de 
muncă solicitat, campania de toamnă a fost pregătită cu deo
sebită atenție. Recolta trebuie strînsă de pe aproape 230 000 ha. 
trebuie efectuate lucrări de eliberare a terenului, de arat și 
semănat cereale, păioase de toamnă. Marcăm, la începutul rai
dului nostru pe ogoarele teleormănene, în această sâptămină 
cîteva initiative ale hărniciei : la cultura florii-soarelui se ac
ționează pe toată durata zilei și in schimburi prelungite pentru 
ca în 4—5 zile această lucrare să se încheie ; în urma combine
lor echipe de cooperatori adună capitulele rămase. pentru ca 
nimic din noua producție să nu se risipească ; peste 15 000 tone 
de colete si frunze de la cultura sfeclei de zahăr vor fi strinse 
in vederea insilozării ; zeci de mii de tineri — elevi și munci
tori — sint antrenați la recoltarea grabnică a legumelor pentru 
eliminarea pierderilor la aceste produse perisabile. ______

ORGANIZARE RIGUROASA. 
IN FLUX CONTINUU, 

LA RECOLTAT Șl PREGĂTIT 
TERENUL PENTRU GR1U

Tînărul inginer Gheorghe 
Save, directorul S.M.A. Brin- 
ceni, este de negăsit încă de la 
orele 7 dimineața. „A fost mai 
devreme in atelier, ne spune 
electricianul Petre Buică. și a- 
poi a plecat in cimp. Mai avem 
de montat 3 dispozitive pe Glo
ria pentru recoltat porumb si 
am făcut unele adaptări locale 
pentru colectarea producției se- 
cundare de pănuși și tulpini 
necesare furajelor. Acum este 
în sola 16. la cooperativa 8 
Martie-Țigănești. unde avem 6 
combine la floarea-soarelui". 
Ne deplasăm spre locul indicat 
Aici, combinele recoltează în 
medie 150 ha De zi, iar în urma 
lor circa 200 de cooperatori 

. string capitulele rămase. No
tăm cîteva nume de mecaniza
tori : Florea Mardale. Alexan
dru Grosu. Alex. Brinceanu. 
Anghel Mica și Alex. Delcea. 
Pentru fiecare combină sint re
partizate 4 remorci. în asa fel 
îneît producția de semințe este 
imediat transportată la baza de 
recepție. în urma lor tulpinile 
sint scoase din cîmp. iar apoi 
tractoarele ară și pregătesc te
renul. Aici urmează griul. In
ginerul Save ne spune „Să- 
mînta este pregătită, amplasa
mentul culturilor a fost defini
tivat.. Acum toate cele 168 de 
tractoare au de lucru, cu or
dine precise pentru fiecare zi". 
Alte puncte de activitate ' 13
utilaje recoltează . furajele, 2 
dislocatoare sint la sfecla de 
zahăr. 95 de tractoare sint la 
arat, 5 tractoare la prășit a 
doua cultură de porumb. La 
cooperativa agricolă Beiu s-a 
încheiat recoltatul celor 200 ha 
cu floarea-soarelui. urmînd ca 
întreaga suprafață de 1 250 ha 
pe Consiliul întercooperatist 
Brînceni să fie finalizată în 
următoarele 3—4 zile. Remar
căm printre mecanizatori si o 
femeie. Este Marcela Ologeanu. 
care alături de soțul ei. Matei, 
efectuează arături și pregătirea 
terenului prin discuiri. Reți
nem un fapt deosebit din viata 
cotidiană a acestei mecaniza
toare. mamă a trei copii. Cu 
toate câ legea ii permite să lu
creze de la 8 la 17. in campanie 
Marcela Olozeanu a cerut să 
muncească, alături de ceilalți 
cooperatori. in program normai, 
de la 5 la 20. La arături a rea
lizat pină in prezent norma 
„prelungită": 3.5 ha pe zi- Si 
atunci răspunsul la întrebarea 
noastră • „Cum vă păstrați ti
nerețea este simplu.

...La ora cind părăseam te
renurile Consiliului intercoope- 
ratist Brinceni. la cooperativa 
agricolă din Țigănești — 8 Mar
tie. primele remorci cu știuleți 
din noua producție de porumb 
părăseau cimpul. spre magazii.

CINE REZOLVA PROBLEMA 
MIJLOACELOR DE TRANSPORT?

Potrivit estimărilor făcute de 
specialiști. în grădinile de le
gume ale județului Teleorman 
mai sint de recoltat circa 60 000 
tone, din care 30 000 tone to
mate. Graficele de livrări sint 
depășite „la zi" cu circa 2 000 
tone. Cu toate acestea, ritmul 
transportului — fapt determi
nant pentru producția perisa
bilă de legume — nu este asi
gurat in raport de recoltări. La 
Slăvești, spre exemplu, pentru 
5 tone de legume. într-una din 
zile a sosit un camion, de 16

Virginia Ruzici in primele trei 
partide disputate. Este comen
tată in mod special victoria ob
ținută, în turul II, de Virginia 
Ruzici in fața americanei Nan
cy Richey, considerată o mare 
specialistă pe terenurile acope
rite cu material sintetic. De re
marcat că în acest an campio
natele S.U.A. se desfășoară pe 
terenuri cu zgură sintetică, care 
înlocuiește gazonul tradițional.

Ilie Năstase, care în primele 
trei tururi i-a eliminat pe neo
zeelandezul Onny Parun, vest- 
germanul Hans-Juergen Poh- 
mann și americanul Marty Ries- 
sen, îl va întîlni în optimile de 
finală pe jucătorul american 
Roscoe Tanner.

In turul doi al probei de 
dublu fe-mei, din cadrul turneu
lui internațional de tenis de la 
Forest Hills, cuplul Florența 
Mihai (România), Glynis Coles 
(Anglia) a învins cu 6—1. 6—2 
perechea americană Jeanne 
Evert, Roberta Stark. 

tone, deci peste capacitate, iar 
in altă zi cooperatorii au aș
teptat in zadar mijloacele de 
transport. Situație similară am 
intilnit și la C.A.P. Furculesti. 
unitate mare producătoare de 
legume, unde stive de lăzi se 
depreciază sub cerul liber. 
Ploile din. ultima perioadă au 
afectat si 24 tone legume la 
Lăceni și 11 tone la Orbească 
de Jos. Repetatele apeluri că
tre C.F.L. Alexandria nu sânt 
recepționate. Pe ansamblul ju
dețului circa 900 de tone toma
te așteaptă in cîmp mijloacele 
de transport. Oare nu este pă
cat să se deprecieze în.tr-o 
singură zi munca pe un an. de
pusă în grădinile de legume ? 
întreprinderea de transporturi 
auto — Alexandria atribuie de
reglările la preluarea mărfii în 
principal pe seama nefolosirii 
la întreaga capacitate a auto
camioanelor. Nu se realizează 
nici un transport în medie pe 
zi. Pe de altă parte. Fabrica 
de conserve Tr. Măgurele — 
principalul beneficiar al pro
ducției de legume — nu asi
gură flux permanent la pre
luare. Atunci ne întrebăm: cine 
rezolvă dilema ? Pentru câ 
acest joc al „paselor" de res
ponsabilități, nu este o soluție.

TINERII, O PREZENTA ACTIVĂ
Tradiția muncii în agricul

tură la strîngerea recoltelor de 
toamnă este continuată de ti
nerii teleormăneni la cote su
perioare. în cadrul inițiativei 
„Fiecare t-inăr al satului, parti
cipant activ la dezvoltarea și 
consolidarea unităților agrico
le" — pornită de pe aceste me
leaguri — organizațiile U.T.C. 
au îngrijit 157 ha cu porumb, 
44 ha cu sfeclă de zahăr, 40 
ha cu ricin, 43 ha cu soia și fa
sole și 2 300 ha a doua cultură. 
Acum âu început recoltările și 
cei peste 14 000 tineri participă 
zilnic la muncă. Am intilnit pe 
traseul nostru asemenea deta
șamente la Cringu. Ștorobă- 
neasa, Piatra, Conțești, Bu- 
joru. Peste 4 000 ha au fost iri
gate. aici lucrind circa 1 500 de 
tineri calificați în cadrul a 9 
centre unde au funcționat po
litehnici muncitorești. La Or
bească. Țigănești. Poroschia. 
Mirzânești și în alte comune ale 
județului peste 7 000 de tineri 
au declarat această săptămină
— 6—12 septembrie — ..săptă
mină record" la recoltatul legu
melor. Subliniem aici și activi
tatea a 400 de tineri din comu
nele învecinate municipiului Tr. 
Măgurele, care au organizat o 
tabără de muncă patriotică la 
Fabrica de conserve, unde e- 
fectuează lucrări de recoltat, 
sortat și pregătirea producției 
pentru conservare. Pentru urmă
toarea perioadă este prevăzută 
o acțiune de mare amploare și 
eficiență in toate unitățile a- 
gricole de stat și cooperatiste, 
cind peste 28 000 de tineri vor 
participa la recoltatul porum
bului. Dincolo de aceste fru
moase aspecte întilnite. subli
niem faptul că mai sint orga
nizații comunale U.T.C. — Bra- 
gadiru. Cen'enia. Didești, Si
liștea Nouă, unde există impor
tante rez«ve care nu sint fo
losite la întreaga capacitate. 
Tinerii din localitățile amintite 
trebuie și au datoria patriotică 
de a-si intensifica munca, mai 
ales acum in campanie, cind 
ajutorul lor este necesar.

ȘTEFAN DORGOȘAN 
OVIDIU MARIAN 

VALERIU TANASOFF

MERIDIAN • MERIDIAN
JOI, 9 septembrie, cu începe

re de la ora 16.30 se va desfășu
ra pe stadionul Metalul din Ca
pitală un concurs internațional 
de dirt-track. La acest concurs 
și-au anunțat participarea mo- 
tocicliști din R.D. Germană, Un
garia, U.R.S.S. și România.

65 DE ATLEȚI din Cehoslova
cia, R.D. Germană, România și 
Polonia au luat startul in tra
diționalul concurs internațional 
de maraton organizat în fieca
re an de ziarul „Trybuna Ludu". 
La actuala ediție a cursei, vic
toria a revenit sportivului polo
nez Ryszard Kudecki, cronome
trat pe clasica distanță de 42,195 
km cu timpul de 2 h 22’23”4/10. 
Concurentul român Moise Hatoș 
s-a clasat pe locul opt, cu timpul 
de 2 h 26’40”8/10.

TURNEUL internațional fe
minin de baschet al echipelor 
din cooperația meșteșugărească, 
desfășurat la Budapesta, s-a în
cheiat cu victoria formației Un
gariei — 6 puncte, urmată de e- 
ehipele Poloniei — 5 puncte,

• DOLJ: A început recoitatu 
florii soarelui

După un scurt răgaz, în care mecanizatorii și mecanicii I 
lierelor de reparații au pus Ia punct și verificat întregul sei 
mașini și utilaje, combinele au intrat din. nou în lan, A încJ 
o nouă campanie, la fel de importantă — recoltatul la floal 
soarelui. Printre primii care au declanșat această lucrare I 
numără și cooperatorii din Măceșu de Sus, județul Dolj. Pe I 
150 ha cultivate cu floarea-soarelui acționează trei comi 
Gloria. Lucrînd in program prelungit, combinerii Cornel Dr| 
mir, Vasile Tănase și Ilie Nicolița realizează zilnic o viteză I 
die de 15 ha. Recolta este imediat preluată și transportată! 
cîmp spre locurile de depozitare. „Pentru aceasta — ne sJ 
ing. Maria Dobre, șefa fermei — au fost concentrate imporți 
forțe umane și mecanice : 11 camioane de mare capacitatea 
două tractoare cu cite două remorci fiecare. împreună cu| 
tieriștii Constantin Cîrciu și Marin Tulvac am luat măsuri 1 
tru etanșeizarea remorcilor, astfel ca în timpul transportulJ 
nu se înregistreze nici o pierdere. Numărul mare al mijloafl 
de transport afectate asigură combinelor posibilitatea să I 
creze, fără întrerupere, să respecte graficul zilnic planifil 

Din zori și pînă în noapte, alături de combineri, rutierișl 
șoferi muncesc și membrii cooperatori. Pe cei din echipf 
Iulian Vîlcea i-am intilnit lucrînd la încărcatul și descărfl 
mijloacelor de transport. Toți membrii echipei se prezentă 
la lucru de la orele 6,00 dimineața. Nu lipsea nimeni. Felfl 
care se acționează Ia Măceșu de Sus, spiritul gospodăresc! 
care dau dovadă cooperatorii de aici atestă faptul că și in ■ 
pania de recoltare a florii soarelui rezultatele vor fi pe m.! 
efortului depus. ||

D. ALEXAND9

Pe tarlalele cooperativelor de producție din comunele telel 
mănene Plosca și Peretu se lucrează intens la recoltarea /ural 

lor, sfeclei de zahăr și florii soarelui

României — 4 puncte și Bulga
riei — 3 puncte.

în ultima zi a competiției s-au 
înregistrat următoarele rezulta
te : Polonia — Bulgaria 100—85 
(49—43) ; Ungaria — România 
92—60 (55—30).

CONCURSUL internațional de 
decatlon desfășurat în localita
tea franceză Talence a fost cîș- 
tigat de atletul sovietic Alek
sandr Grebeniuk, care a stabilit 
un nou record european cu per
formanța de 8 468 puncte. Ve
chiul record era de 8 454 punc
te și aparținea din anul 1972 
compatriotului său Nikolai Avi
lov.

ÎN PROGRAMUL internațio
nal fotbalistic al acestei săptă- 
mini figurează două partide 
pentru preliminariile campio
natului mondial — ediția 1978. 
Ambele jocuri : Islanda — Olan
da și Norvegia — Elveția se vor 
disputa, miercuri, 8 septembrie, 
în aceeași zi, se voi* desfășura. 
și meciurile amicale Suedia — 
Ungaria și Scoția — Finlanda.

ANSAMBLUL ARTIS 
„DOINA" AL ARMA:

încadrează prin concur 
condițiile Legii nr. 11 
următoarele funcții artu

• Regizor artistic sau] 
tent regizor artistiJ

@ Actor
• Solist vocal tenor
• Coriști tenori, bad 

bași
• Instrumentiști șefi I 

dă vioară și trd 
(orchestra simfonici

• Instrumentiști 1 
(orchestra simfonid

• Instrumentist șef j
dă vioară și instril 
tiști vioară (orei 
populară) |

• Soliști balet și ba
(fete și băieți) — I 
pînă Ia 22 ani i

e Soliști instruments 
și țambal p

Concursul va avea I 
sediul ansamblului dini 
da Uranus nr. 6.A, irl 
de 10.09.1976. g

Candidațiî trebuie s! 
domiciliul stabil în | 
rești. ft

Relații Ia telefon 11 
și 15 35 12. ■
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Pentru instaurarea unei
autentice democrații în Spania

Reuniți, reprezentanții partidelor de opoziție au 
hotârît inițierea unor acțiuni unitare in vederea 

realizării rupturii democratice
La Madrid s-au încheiat lu

crările reuniunii reprezentanți
lor partidelor de opoziție din 
Spania, organizată la inițiativa 
„Coordonării Democratice**, gru
pare a formațiunilor politice 
democratice din opoziție. din 
care face parte și Partidul co
munist. Pe ordinea de zi a re
uniunii s-au aflat trei proble
me principale : crearea unei 
alianțe a tuturor grupărilor de
mocratice ; numirea unei dele
gații care să poarte negocieri 
cu guvernul condus de premie
rul Adolfo Suarez privind de
mocratizarea Spaniei ; inițierea 
unor acțiuni unitare ale opozi
ției în vederea exercitării de 
presiuni asupra guvernului 
pentru grăbirea reformelor de
mocratice.

In comunicatul dat publicită
ții la încheierea lucrărilor re
uniunii, la care au fost pre- 
zenti 95 de reprezentanți din 
partea unui număr de 79 de 
partide politice de opoziție, se 
arată că participant!! au căzut 
de acord asupra desemnării 
mei comisii de delegați. care 

B/a avea mandatul de a propune 
■.un proiect de organizare 
■initarâ a opoziției democratice 
■a nivelul întregii țâri**, și de 
■i redacta „un program politic 
■mitar. de ruptură democrati- 
■ă. pentru inaugurarea unei r>£- 
■ioade constituante".
■ Evaluind evoluția vieții po- 
■tice interne, participanții au 
■ubliniat „gravitatea situației 
■olitice. sociale și economice 
■in Spania, in timp ce guver
nul.- in loc să meargă spre so- 
Wiții negociate, continuă să se 
■tueze pe poziții reformiste, 
■ire și-au dovedit deja eșecul**, 
■artidele de opoziție reprezen- 
Kte la reuniune. convenind 
Kă-si intensifice și să-și ex- 
■ndă activitățile lor comune $i 
K dea un nou impuls mobili- 
■rii unor acțiuni populare paș- 
■ce“. își exprimă. totodată, 
■'■oința de a negocia cu pu- 
■rea de fapt“. precizind că o- 
Kziția „consideră esențial
■ negocierile să se realizeze
■ o manieră unitară și publi- 
H, cu ansamblul opoziției, și
■ condițiile garantării libertâ-
■ de funcționare pentru toate 
■ganizațiile politice și sin- 
^gale**.
■Comunicatul precizează, in. a- 
Hași timp, principiile de oază 
H vor fi avute in vedere .a 
■iactarea programului politie 
■tar al opoziției. în vederea 
Ki rupturi democratice : asi- 
Karea libertăților politice și 
■dicale. garantarea dreptun-
■ politice pentru naționalități 
■regiuni, acordarea amnistiei 
■erale. După cum s-a prect-
■ la reuniune a fost efectuat.
■ asemenea. un schimb de 
■eri in legătură cu modalită-
■ prin care opoziția va pu-
■ participa la elaborarea noii
■ electorale privind alegerile 
■erale ce urmează să fie or- 
■izate înainte de 30 iunie

în sensul ca această lege 
■acorde și P.C. din Spania 
■)tul de a lua parte la scru-

dispus — a arătat Santiago 
Carrillo — să discut cu regele 
Juan Carlos sau cu primul mi
nistru Adolfo Suarez, dacă se 
va oferi prilejul**'. în acest sens, 
el a amintit că P.C. din Spa- 

- nia este favorabil dialogului, 
intrucit urmărește „să evite un 
război civil și să realizeze rup
tura democratică**.

în legătură cu situația 
Spania, secretarul general 
Partidului comunist a 
..La ora actuală, Juan 
nu este angajat intr-un proces 
de democratizare a țării. Pen
tru a democratiza țara. tre
buie ales un parlament consti
tuant. dar. pină in prezent, gu
vernul lui Juan Carlos nu lasă 
impresia că ar fi dispus să 
facă aceasta". Santiago Carril
lo a spus, in încheiere. că 
..Spania de azi nu este Spania 
lui Franco, și nici aceea a lui 
Juan Carlos, este cea a poporu
lui spanioL care este adevăra
tul stâpîn. chiar dacă acum el 
este deposedat de drepturile 
sale. Astăzi se impune un gu
vern democratic și această idee 
dobindește pe zi ce trece po
ziții tot mai solide".

din 
ai 

spus : 
Carlos

Președintele Consiliului 
de Miniștri al R. P. Bulgaria 
l-a primit pe ministrul 

român al transporturilor 
și telecomunicațiilor

Luni, președintele Consiliului 
de Miniștri al R. P. Bulgaria, 
Stanko Todorov, l-a primit pe 
Traian Dudaș, ministrul trans
porturilor și telecomunicațiilor 
din’ Republica Socialistă Româ
nia.

Cu acest prilej au fost abor
date aspecte ale dezvoltării, în 
continuare, a colaborării între 
România și Bulgaria in dome
niul transporturilor, in spiritul 
indicațiilor date la întâlni
rile dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov.

La primire a asistat Vasil Ța- 
nev, ministrul transporturilor 
din R.P. Bulgaria.

A fost prezent ambasadorul 
României la Sofia, Trofin Sime- 
drea.

Evoluția ascendentă a cooperării 
economice româno-siriene

în încheierea vizitei oficiale 
pe care a efectuat-o în Siria, 
tovarășul Ion Pățan. viceprim- 
ministru al guvernului, minis
trul comerțului exterior și coo
perării economice internaționale, 
a semnat împreună cu Moha
med Al Imadi, ministrul sirian 
al economiei și comerțului ex
terior. un protocol care prevede 
măsuri pentru'realizarea in ter
men a obiectivelor economice 
de cooperare, precum și pentru 
sporirea schimburilor comer
ciale. Cu acest prilej, s-a ex
primat satisfacția pentru evo
luția ascendentă a raporturilor

bilaterale, subliniindu-se hotă- 
rîrea reciprocă de a se acționa 
cu consecvența pentru transpu
nerea in. continuare in viață a 
înțelegerilor convenite intre 
președinții Nicolae Ceaușescu 
și Hafez El Assad privind dez- . 
voltarea schimburilor și coope
rării economice remâno-siriene.

In cursul unei vizite in re
giunea Homs. tovarășul Ion 
Pățan a discutat cu specialiști 
români și sirieni stadiul de 
realizare a obiectivelor de coo
perare economică româno-si- 
riană.

Succes al partidelor Colaborării Democratice 
in alegerile parlamentare greco-cipriote

înfăptuirea unei noi ordini 
economice internaționale
impune efortul unit al 

țărilor in curs de dezvoltare

Intr-un articol difuzat, 
de agenția Associated Press 
of Pakistan, premierul pakis
tanez, Zulfikar Aii Bhutto, a 
făcut un nou apel in favoa
rea convocării unei reuniuni 
la nivel inalt a țărilor in 
curs de dezvoltare. In decla
rație se constată că decalajul 
care desparte țările sărace 
de cele industrializate se mă
rește tot mai mult și se a- 
preciazâ că toate țările aflate 
in curs de dezvoltare trebuie 
să-și unească eforturile pen
tru combaterea sărăciei, pen
tru infăptuirea unei noi or
dini economice internațio
nale. O astfel de întrunire, 
se spune in declarație, ar o- 
feri prilejul creării unor ins
tituții care sâ ajute țările 
sărace in redistribuirea bo
gățiilor naturale ale lumii si 

j ar permite realizarea unei 
poziții unitare a acestor țări 
față de statele industriali
zate.

Componența 
noului guvern kuweitian

Șeicul Jaber Al Ahmed, în
sărcinat de șeful statului ku
weitian, Sabah Al Salem Al Sa
bah. cu formarea noului guvern, 
a anunțat, luni, lista cabinetu
lui. care cuprinde 19 miniștri, cu 
patru mai mult decit cel vechi.

Principalele portofolii vor fi 
de'ținute în continuare de titu
larii lor din vechiul cabinet. 
Șeicul Jaber Al-Ali Al-Salem 
Al Sabah rămîne vicepremier și 
ministru al informațiilor, șeicul 
Sabah Al-Ahmed Al-Jaber con
duce în continuare Ministerul 
de Externe, Abdel- Mouttaleb Al 
Kazimi — ministrul petrolului ; 
ministru de interne și al apără
rii, Saad Al Abdallah, iși men
ține, de asemenea, portofoliile. 
Printre portofoliile nou create 
se află cel al planificării.

Potrivit rezultatelor oficia
le definitive ale alegerilor 
parlameițtare greco-ci-priote 
desfășurate duminică. 34 din 
cele 35 de mandate ale Camerei 
Reprezentanților au revenit 
partidelor Colaborării Democra
tice — alianță electorală for
mată din Frontul Democratic, 
Partidul Progresist al Oameni
lor Muncii din Cipru (A.K.E.L.) 
și Partidul Socialist (E.D.E.K.) 
care sprijină politica președin
telui Makârios. Cel de-al 35-lea 
mandat a fost atribuit lui Tas
sos Papadopoulos, negociatorul 
greco-cipriot la convorbirile in-

tercomunitare. care a candidat 
independent, dar a fost sprijinit 
de partidele Colaborării Demo
cratice.

Participarea la vot a fost de 
aproximativ 75—80 la sută din 
numărul persoanelor înscrise 
pe listele electorale.

lntr-o declarație dată publi
cității luni seară, președintele 
Ciprului, arhiepiscopul Maka
rios. a chemat toate forțele 
politice să rescecte verdictul 
popular și să acționeze in spi
ritul instaurării in țară a unui 
climat de destindere și unitate.

Lupte pe majoritatea fronturilor 
din Liban

în tot cursul zilei de luni au 
continuat luptele pe majorita
tea fronturilor din Liban. în
deosebi în munți. Bombarda
mentele in districtele muntoase, 
informează agențiile de presă, 
au fost atât de intense incit

Edward Gierek despre unele probleme
privind situația economică și socială 

a Poloniei
■ ■

cadrul unui interviu acor- 
postului de radio France- 

lr. Santiago Carrillo, secre- 
Igeneral al P.C. din Spania, 
acut: cunoscut' că s-a afiat 
Idesțin . o perioadă mai 
b de timp in Spania, unde, 
itre altele, a avut întâlniri 
I,reprezentanți oficioși ai 
Imului“ și a participat la 
mizarea reuniunii partâde- 
ppoziției ’ democratice. „Sint

'CINILE DE VIITOR
SCOLII IRANIENE

localitatea iraniană Ram- 
e desfășoară lucrările con
ici anuale iraniene asupra 
iției. în ședința de deschi- 
au luat cuvintul Șahinșa- 

wohammad Reza Pahlavi și 
lil ministru Amir Abbas 
yda care s-au referit la 
pile de viitor ale școlii pen- 
brmarea de cadre necesare 
[miei iraniene, precum și 
ki îmbunătățirea sistemu- 
b instrucție și educație, 
liștrjul științei și învăță” 
llui superior. Abdol Hos- 
feami’i, a relevat, intr-un 
I prezentat in continuare, 
la sută din bugetul țârii de 
Biliarde dolari a fost alo
ft anul școlar 1975—1976 
■tării. învățămintului. în a- 
I perioadă, in universități- 
liiene au studiat 152 000 
■iți. La rindul său. Ahmad 
Ing Sharifi. ministrul edu- 
I a relevat că 7,7 milioane 
Iți, adică aproximativ 23 Ia 
■ih populație. au fost in- 
■nul trecut, in diverse for- 
1 învățămint.

• ..MIȘCAREA DE NEALI
NIERE s-a întărit la Conferin
ța de la Colombo** — a declarat 
primul ministru al Indiei. In
dira Gandhi, la o întâlnire cu 
membrii Grupului parlamentar 
al partidului Congresul Națio
nal Indian. „A existat un re
marcabil sens al solidarității și 
recunoașterea faptului că. ac- 
t ioni nd împreună, vom face ea 
vocea noastră să fie auzită in 
forumurile internaționale** 
apreciat premierul indian.

— a

În cadrul unei întâlniri cu 
muncitorii Uzinei de utilaj de 
transport „PZL-Melec“. primul 
secretar al C.C. al P.M.U.P., 
Edward Gierek. s-a referit la 
o serie de probleme privind 
situația economică și socială a 
tării. El a arătat că. in ulti
mii cinci ani. de la adoptarea 
noii strategii a partidului pri
vind îmbunătățirea condițiilor 
de viață si muncă ale poporu
lui. Polonia a cunoscut o dez
voltare fără precedent sub 
toate aspectele. S-au creat baze 
puternice pentru dezvoltarea 
ramurilor fundamentale ale e- 
conomiei — industria și agri
cultura —. aie culrurii. științe* 
și învățămintului. Strategia 
partidului și-a demonstrat jus
tețea si urmează să fie și in 
viitor transpusă cu consecventă 
in viață — a spus E. Gierek. 
Pe această cale, a menționat 
vorbitorul, trebuie învinse mul
te greutăți : ar fi fost mai 
simplu să se adepte ritmuri 
mai scăzute de dezvoltare, dar 
astfel ne-am fi 
noi și viitoarele

condamnat pe 
generații de

polonezi- la rămînerea în urmă. 
Prin uriașele eforturi de in
vestiții a spo-rit de aproape două 
ori producția industrială, ceea 
ce a permis extinderea consi
derabilă a construcțiilor de lo
cuințe. îmbogățirea pieței cu 
multe produse moderne, dezvol
tarea infrastructurii economice 
și sociale.

Referindu-se la greutăți ac
tuale in domeniul aprovizionă
rii. Edward Gierek a arătat că 
ultimii ani nu au fost favorabili 
agriculturii, ceea ce a obligat 
Polonia să cumpere cantități 
mari de cereale și furaje. Une
le fenomene negative nu sint 
legate insă de cauze obiective, 
fiind, de fapt, consecința ne- 
indeminării organizatorice a 
unor verigi din. comerț.

Arătând că apropiata plenară 
a C.C. al P.M.U.P. consacrată 
agriculturii va examina și pro
bleme legate de aprovizionarea 
pieței și de politica 
Edward Gierek a 
propunerile Biroului 
acest ultim domeniu.

posturile de radio au făcut apel 
la populație să nu ie declaseze 
deck în caz de urgență. Ttruri 
de artilerie grea au fast trase 
asupra localitavTor Amtoura. 
Mteln. Kornayei din centrul 
Libanului.

Mcniereie au bombardat car
tierele rezidențiale ale Beiruîu- 
lui. Lupte violente au avut Joc 
in suburbiile din sud-estul ca
pitalei Ebaneze. pe unde trece 
una din principalete șoeeLe care 
leagă Beirutul de vest cu 
Baabda. sediul președinției re
publicii. In prezent se încear
că realizarea unui acord ai tu
turor pârțu-or zfLare in conflict 
pentru a pemute redesciuderea 
acestei șosele, care ar ușura 
contactele preșecmîeiut ales, 
Elias Sarkis. înaintea ocupări L 
la 23 septembrie, a funrțiri «a- 
preme in stat.

Agențiile de presă notează 
că. in ultiacele d<xză zăe. 140 de 
persoane au fost uese. iar 180 
au fost rănite.

Pe de alta parre. se ammtâ 
că Pierre GemavcL liderul 
..Falar.geior libaneze*, a plecat 
luni la Damasc in fmn-.ea unei 
delegații a oarudulu; său. pen
tru o serie de cc 
oficialitățile sirtane.

iri cu

• coxsmvL ucn arabe 
a hotărit Ini admiterea Orga
nizației pentm ELberare* Pa
lestinei (OÎEPJ ea cei de-al 
21-lea membru al ligii.

n septembrie ora
șele Iugoslaviei 
primesc încă mult 
din dărnicia văra- 
tecă a soarelui de 
Adriatica. Intr-o

astfel de zi am cunoscut marele 
oraș de la confluenta Savei cu 
Dunărea — Belgradul. Leagăn 
timpuriu al unor populații stră
vechi, Belgradul a cunoscut o 
evoluție constantă afirmindu-se 
de-a lungul secolelor ca remar
cabil centru de civilizație, au
tentic iugoslavă, unde s-au sta
bilit localnici provenind din 
toate colțurile țării. Și astăzi, la 
cei 1 300 000 locuitori ai săi, nu
mai 24 dintr-o sută sint născuți 
in metropolă, ceilalți rezidenți 
fiind originari din celelalte re
giuni. Cu industria, comerțul, 
expansiunea edilitară și cei 
430 000 angajați ai săi, metropo
la iugoslavă este cel mai impor
tant centru economic al țării» 
reușind în anii de după elibe
rare o performantă puțin obiș
nuită : deși în timpul războiu
lui producția sa industrială a 
tost redusă la jumătate, în de
curs de 30 de ani aceasta s-a 
multiplicat de 17 ori. Industria 
orașului este recomandată de 
mari întreprinderi cu bun re
nume în tară și străinătate ca 
„Ivo Lola Ribar“ — centru al 
industriei mecanice și al con
strucției de mașini-unelte — 
„Zmaj“ produce mașini agri
cole, „I.M.T.“ fabrică motoare și 
tractoare, „21 Mai“ construiește 
de asemenea motoare, „EI" con
centrează industrie electronică, 
„I.K.L.** este specializată în rul
menți, iar „Galenika" în produse 
farmaceutice. Creșterea poten
țialului economic al capitalei iu
goslave explică avîntul fără 
precedent in istoria sa al con
strucțiilor de locuințe care, po
trivit estimărilor oficiale, totali
zează o cifră impresionantă : 
8 000 000 de metri pătrați de su
prafață locuibilă, ceea ce repre
zintă de 2,5 ori fondul imobiliar 
de care dispunea orașul înainte 
de război. Noilor cartiere li se 
adaugă anual aproximativ 10 000 
de noi apartamente, asigurînd 
modernizarea constantă a arhi
tecturii belgrădene, fapt, corelat 
și completat și de noua imagine 
a spațiilor comerciale care în 
decursul ultimilor 20 de ani s-au 
întins de la 77 000 la 310 000 mp. 
La aceste cifre, care sint evoca
toare pentru imaginile de viață 
nouă pe care le oferă Belgradul 
zilelor noastre, se pot adăuga 
incă citeva. grăitoare pentru 
ponderea culturală pe care și-a 
făurit-o in anii construcției so
cialiste. în Belgrad există la ora 
actuală 270 școli primare și se
cundare frecventate de circa 
2M OM elevi ; 80 000 studenți ur
mează cursurile Universității 
din Belgrad, care, cu cele 24 fa
cultăți ale sale, este cel mai im
portant centru științific și peda
gogic al Republicii Serbia ; șase 
teatre eu 11 scene, 16 biblioteci, 
37 muzee și 62 de săli de cine
matograf configurează dimensi
unile vieții culturale a Belgra
dului contemporan. Pentru dez
voltarea armonioasă a orașului, 
preocupări susținute au fost 
roncenirate asupra rezolvării ra
ționale a problemelor pe care le 
ridică in orice mare metropolă 
dens populată traficul urban. O 
serie de importante amenaja* i 
a« unbogilit geografia citadină 
printre care autostrada care tra- 
Tmează Belgradul, podul din 
prelungirea străzii Brankova, 
tunelul de sub Terazije, pasajele 
subterane pentru pietoni. Lu
crările in curs de construire a

noii gări feroviare proiectează 
întreg traficul feroviar in subte
ran îndeplinind astfel un vis 
mult îndrăgit al belgrădenilor, 
acela de a vedea coastele albii
lor Savei și Dunării debarasate 
de șinele și traversele drumuri
lor de fier și redate aspirației 
seculare a orașului spre albiile 
largi ale celor două ape.

mai virstnici. 14 500 tineri, va
loarea muncii lor fiind apreci
ată la 400 milioane dinari.

D

preturilor, 
prezentat 

Politic in

U
n simbol al capa
cității creatoare a 
generației de astăzi 
a Iugoslaviei prie
tene este conexiu
nea capitalei cu 

Marea Adriatica prin 476 km de 
cale ferată, punctul terminus

acă Bar-ul vine în 
întâmpinarea vieții 
economice și co
merciale a capita
lei, Dubrovnik-ul, 
tot pe coasta dal-

mată, apare ca locul de întâlnire 
a naturii, istoriei și artei. Aici, 
Adriatica, sau cum ii spun iugo
slavii „Jadran**, cu vegetația 
luxuriantă și apele de o incre
dibilă transparență, filtrează ra
zele soarelui timp de 250 zile pe 
an deasupra iahturilor cu turiști 
veniți din toată lumea. Orașul

De la Belgrad 
la Dubrovnik

însemnări din R. S. F. Iugoslavia
fiind Bar — orașul care devine 
al doilea mare port al țării. Tra
seul străbate, la o altitudine de 
peste 2 000 m deasupra nivelului 
mării, peisaje de o neasemuită 
frumusețe și bogăție naturală. 
Pas cu pas, constructorii au ri
dicat cite un pod, au săpat cite 
un tunel dind circulației în cele 
din urmă, la sfirșitul lunii mai, 
234 poduri și 254 tuneluri, apro
piind cu viteza șinelor, definitiv, 
capitala de mare. Magistrala 
Belgrad-Bar este și rodul efor
turilor constructive a 14 000 ti
neri și tinere din întreaga țară, 
care, organizați în brigăzi de 
muncă patriotică, și-âu dat con
cursul la finalizarea inestimabi
lului obiectiv al economiei iugo
slave, inițiat cu două decenii in 
urmă. Străbătând țara vecină a- 
veam să constatăm că este im- 
pinzitâ de șantiere ale tineretu
lui, a căror eficacitate gazdele 
ne-au exprimat-o succint în 
două cifre : anul trecut, pe șan
tierele celor 14 șantiere de 
construcții unionale ale tinere
tului au muncit, alături de cei

vechi al Dubrovnik-ului este un 
ansamblu unic de monumente 
înconjurat pe o lungime de doi 
kilometri de contraforturi — ca
podoperă strategică de apărare 
împotriva expansiunii puterii 
romane. De zeci de ani ele au 
devenit Ioc de promenadă pen
tru turiști cărora le oferă pano
rama circulară a mării și a a- 
coperișurilor amalgamate din 
vechiul oraș. Și peste tot monu
mente din piatră albită de soa
re ; forturi, biserici, palate eu 
logii, edificii care seara devin 
decoruri naturale pentru spec
tacole sugestive și acustică ar
monioasă ca Festivalul de vară 
de la Dubrovnik. Vocația cul
turală a orașului este legată 
prin virtuțile sale peisagistice 
de activitatea turistică. Dubrov- 
nik-ul fiind un nod al turismu
lui internațional unde turistul 
învață să îndrăgească locul îm
bogățit și înfrumusețat de va
lențele hărniciei și ospitalității 
locuitorilor orașului.

DOINA TOPOR

PE SCURT» PE SCURT* PE SCURT» PE SCURT» PE SCURT Operațiune de deturnare 
a unui avion olandez

Brazilia iși adju
decă 48 la sută din 
suprafața continen
tului sud-american 
și 39 la sută din 
populație, dintre ca
re 53 la sută nu a 
împlinit incă 20 de 
ani. Dincolo de po
tențialul geografic 
și aman, țara dispu
ne de un important 
centru economic ca
re a inscris-o pe tra
iectoria formării u- 
nei puternice indus
trii naționale.

Politica de indus
trializare braziliană 
se bazează pe valo
rificarea eficientă a 
resurselor de materii 
prime și folosirea 
lor in scopul depă
șirii fenomenelor de 
subdezvoltare. In ul
timii ani, guvernul 
brazilian a elaborat 
programe pentru sti
mularea 
râmase in urmă din 
punct de vedere eco
nomic ca cea din 
nord-est și Amazo
nia. în acest scop au 
fost înființate in 1959 
și 1966 agenții fede
rale responsabile cu 
dezvoltarea acestor 
regiuni — Sudene și 
respectiv Sudam. în
treprinderilor indus
triale și agricole ca
re operează in aces
te regiuni li s-a a- 
cordat o reducere de

regiunilor

sută a taxelor
1978,

St la 
pină in anul 
iar cele nou construi
te sint scutite com
plet de taxe pentru 
încurajarea prolife
rării lor. In regiunea 
de nord-est au fost 
investiți 100 milioa
ne dolari in 82 obiec-

evi-Cifre recente 
dențiază procesul 
elar de diversificare 
a agriculturii brazi
liene, tendința actu
ală fiind aceea de a 
include noi produse 
pe lista de export ; 
cafeaua reprezintă 
astăzi mai puțin de

Coordonate
economice
braziliene

tive industriale și 7 
proiecte agricole și ' 
de creștere a vitelor, 
iar in Amazonia 50 
milioane dolari au 
fost alocați pentru 
realizarea a 278 noi 
proiecte agricole și 
156 industriale. Mari 
progrese s-au obți
nut în împădurirea 
unor anumite zone, 
numai in ultimii șase 
ani fiind 
2 400 000 000 
ceea ce va 
ma țara 
dintre cei mai mari 
exportatori de che
restea din lume.

plantați 
copaci 

transfor- 
într-unul

40 la sută din co
merțul cu produse 
agrare, pe locuri tot 
mai importante pla- 
sindu-se treptat za
hărul (7 Ia sută), 
bumbacul (7 la sută) 
cacao, soia și porum
bul (cite 5 procente 
fiecare).

In Brazilia se de
pun eforturi susținu
te pentru dezvolta
rea transporturilor, 
imensa sa suprafață 
de 8.5 milioane kilo
metri pătrați recla- 
mind însemnate re
surse financiare. In

prezent țara dispune 
de 56 000 km șosea 
asfaltată, numai in
tre 1966 și 1974 su
prafața străbătută 
de șosele triplindu- 
se. Brazilia a obținut 
rezultate remarcabi
le și pe linia dezvol
tării unei flote pro
prii avind in vedere 
că trei pătrimi din 
comerțul internațio
nal se desfășoară pe 
mare. Astfel in 1975 
flota braziliană a a- 
juns la o capacitate 
de aproape 5 milioa
ne tdw, de patru ori 
mai mare decit în 
1964.

De asemenea, dez
voltarea și diversifi
carea industriei pre
lucrătoare, bazată 
pe valorificarea re
surselor miniere, a 
dus la stimularea u- 
nor ramuri industri
ale ca siderurgia, 
construcțiile de ma
șini. electrotehnica, 
Brazilia devenind u- 
nul dintre principalii 
exportatori de oțel 
din lume (6,5 milioa
ne tone). Toate a- 
ceste realizări stau 
mărturie hărniciei 
poporului brazilian 
dedicat edificării u- 
nei economii multi
lateral dezvoltate.

G. SPRINȚEROIU

nema
lRȚI, 6 SEPTEMBRIE

T. SOIM VITEAZ : Cen- 
ele 9.15: 11.30; 13.45; 16:
.30.
IOLIA ÎNFLOREȘTE DIN
Timpuri Noi (orele 9 ; 

-----  18: 20,15).
Scala (orele

.30: 15,45: 
pORT’75 :

13,30: 16; 18,30; 21); Bpcu- 
iele 8.45: 11; 13.30; 16: 18.15: 
Favorit (orele 9,15; 11,30;
; 18.15: 20.30): Palatul

llor (ora 18): Grădina 
■ti (ora 19,30).
[LE ARISTOCRATE : Do:- 
L 9.30: it.13: 13: 14.15: 16.30:

A: Exdelsior (orele 9;
30: 16: 18.15: 20.30): Volea 

k 11,15; 13,30: 15,43; 18;

29.15): Aurora (orele 9: 11.15; 13.30: 
15.45; 18; 20.15): Grădina Aurora 
(ora 19.15); Tomis (orele 9: 11.15; 
13^): 16; 18,15; 20.30); Grădina To
mis (ora 19.30).

DIAMANTE pe ROȚI : Lu
ceafărul (orele 5; 11,15; 13^0: 15; 
18,15: 20.30): Festival (ore:e 9: 11; 
13; 15; 17: 19: 21); Grădina Festi
val (ora 2C}.

PETRECERE LA VILA: Vic
toria (orele 9J0*. 11.30: 13,30; 16; 
18,15; 20.30)

NEBUNA DE LEGAT : 
(orele 9.30: 11.45: 14: 16:
20,30): Capitol (orele 9.15: 
13.45: 16: 18.15: 20.30): Grădina Ca
pitol (ora 19.30): Stadionul Dina
mo (ora 19.30)

CTND VINE SEPTEMBRIE : Pa
tria (orele 9: 11.15: 13.30: 15.45: 18: 
20.15).

ULZANA - CĂPETENIA APA
ȘILOR : Lumina (orele 9: 11.15:
13.30: 15.45: 18: 20.15)

DINCOLO DE POD : Dacia (ore
le 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.15).

Eforie
18.15:
n.20:

FAMILIA DULSCY : Bucegi fo
tele 16; 18): Grădina Bucegi (ora 
20).

CEI 13 DE LA BARLETTA : Fe
roviar (orele 8,30: li: 13,»: tf: 
18.30; 20.45): Gloria (orele 8.45: 
11.15; 13M: 15.45: 18.15; 20.43): Gri
dina Titan (ora 19,45): Modern <o- 
reie 8.45: li; 13.30: 15.45; 18.15;
20.45); Grădina Modem (ora 19.38).

MOULIN ROUGE : Grădina Parc 
Hotel (ora 19J0).

STEFAN CEL MARE — VASLUI 
X475 : Viitorul (orele 15,30: 19).

COMISARUL PIEDONE LA 
HONG-KONG : GrivRa (orele 9: 
11.15: 13.30: 13.45: 18 : 20.15): Drumul 
Sării (orele 15,30; 18; 20.15)

MERE ROȘII : Unirea (orele 16; 
18); Grădina Unirea (ora 20).

ROMANȚA PENTRU O COROA
NA : Lira (orele 15.30: 18: ........
Grădina Lira (ora 20,15).

LUPTĂTORUL DIN NEW OR
LEANS : Flamura (orele 11.15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15); Buzești (ore-

20.15) :

le 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15: 20,30); 
Grădina Buzești (ora 19,30).

CE SE ÎNTÎMPLA CU TINE : 
Flamura (ora 9).

INSTANȚA AMINA 
TAREA “
20.15) .

O ZI DE NEUITAT : Pacea (ore
le 16: 18; 20).

MICUL INDIAN : Melodia (orele 
9; 11,15; 13,30; 16; 18.15; 20,30).

PACALA : Giulești (orele 16: 19). 
MELODIILE CARTIERULUI : 

Floreasca (orele 15.30; 18: 20,15).
CURSA : Cotroceni (orele 10: 12; 

14; 16: 18: 20).
POVESTE NETERMINATA : 

Crîngașj (ora 17)
filiera ii : Miorița (orele 9; 

11,15: 13.30: 15.45; 18; 20.15): Grădi
na Luceafărul (dra 19,30).

APAȘII : Popular (orele 16; 18: 
20).

KIT TN ALASKA : Munca (ore
le 16: 18: 20).

TEXAS. DINCOLO DE RIU : MO- 
$i:or (orele 9; 11,15: 13,30: 15.45: 18:
20.15) : Grădina Moșilor (ora 19,30).

TOM Șl JERRY: Cosmos -----
15.30).

S-A INTTMPLAT ÎN ANII 
Cosmos (orele 18; 20,15).

ELIXIRUL TINEREȚII : Flacăra: 
(orele 16; 18; 20).

PRONUN-
Ferentgri (orele 15,30; 18;

(ora

M :

• ÎN CADRUL DEZBTERI- 
LOR CONFERINȚEI O.N.U. 
ASUPRA DREPTULUI MA
RII. delegatul țării noastre. 
I. Pop. a arătat că România 
se pronunță pentru consa
crarea unor norme prin care 
să se promoveze exploatarea 
optimă și rațională a resur
selor biologice din zonele e- 
conomice, luindu-se in consi
derare necesitatea accesului 
la pescuit și pentru țările 
riverane la mări închise și 
semiinchise. sărace in resur- 
se biologice. Delegatul ro
mân a avansat o serie de cri
terii concrete prin care să se 
asigure prioritate acestor 
țări la încheierea acordurilor 
de pescuit in alte zone.

Delegatul român Pml Ma- 
teescu a prezentat in organe
le de lucru ale conferinței 
punctul de vedere al țârii 
noastre in problema accesu
lui la mare al statelor fără 
litoral, subliniind importanța 
acordurilor bilaterale. reci
proc avantajoase.

pre:ot trn bogat program de cin- 
zece ți dansuri populare româ
nești.

• LA. 6 SEPTEMBRIE, la 
Moscova a avut loc întâlnirea 
dintre Leonid Brejnev. secretar 
general al C.C. al P.C.U.S., și 
Kaysone Phomvihane, secretar 
general al Partidului Popular 
Re^ oiuționar Laoțian, prim-mi- 
nistru al guvernului laoțian. Cu 
acest prilej, a avut loc un schimb 
de informații privind situația 
din cele doua țâri. Au fost dis
cutate. de asemenea, aspecte ale 
relațiilor bilaterale.

• în capitala Tanzaniei se des
fășoară întâlnirea președinților 
Agostinho Neto (Angola). So- 
retșe Khama (Botswana). Sa
mora M-achel (Mozambic), Ken
neth Kaunda (Zambia) și Julius 
Nyerere (Tanzania), consacrată 
analizării situației din Africa 
Australă in lumina ultimelor 
evenimente petrecute în zonă. 
La reuniune participă lideri ai 
Organizației Poporului din Afri
ca de Sud-Vest (SWAPO) și ai 
Consiliului Național African din 
Rhodesia, precum și președin
tele Comitetului pentru elibe
rare al Organizației Unității 
Africane.

„DISCUL DE AUR" 
PENTRU ANSAMBLUL 
FOLCLORIC „MARA-

La festivalul folcloric interna' 
țional, desfășurat la Dijon cu 
ocazia celei de-a XXXl-a săr
bători a podgoriei, Ansamblul 
folcloric „Mara“ din Sighetu 
Marmației a obținut „Discul de 
auri( al Academiei Charles Cross 
pentru muzică și „Colierul de 
argint11 pentru dansuri. Specta
colele susținute de formația fol
clorică „Mara“ au întrunit înalt? 
aprecieri din partea juriului și 
elogiile publicului francez pen
tru măiestria cu care a inter-

ULTIMELE LOR CUVINTE : VI- 
tan (orele 16; 18;): Grădina Vitan 
(ora 19,30).

CASA DE LA MIEZUL NOPȚII î 
Arta (orele 15.30; 17,45); Grădina 
Arta (ora 19.30).

ZORRO : Progresul (orele 16; 
19); Rahova (orele 16: 18: 20).

Programul 1

9.00 Teleșcoală. 10,00 Film artis
tic : „Zidul**. 11,55 Telex. 12,00 în
chiderea programului. 16,00 Tele
școală. 16,25 Curs de limbă fran
ceză. 16,50 Telex. 16,55 La volan — 
emisiune pentru conducătorii auto. 
17.15 Roman-foileton : „Țăranii*-. 
Episodul 9 — „Primăvara**. 18,05 
Pentru sănătatea dv. 18,15 Lecții 
TV pentru lucrătorii din agricul
tură. 18,45 Telecronică pentru pio
nieri. 19,00 Itinerar iugoslav. 19.20 
1001 de seri. 19,30 Telejurnal. 20,00 
Reflector. 20,20 Teatru TV : Ciclul 
..Oameni ai zilelor noastre". „Din
colo de munte" de Constantin

„ Viking-2: activitatea pe „Planeta roșie"
Sonda soațialâ Viking-2. caro 

a amarțiza: La 3 septembrie, 
conzxnuâ sa funcționeze nor
mal Viking-2 a nansmis deja 
la cenxrul spatâai din Pasadena 
4 focograftâ. dintre care una co
lor. Dia analiza acestora se 
constata că peisajul din regiu
nea in care a amanizat — Uto
pia Raniua — se aseamănă cu 
cel din bazinul Chryse. unde a 
amartâzat la 20 iulie Vikmg-1. 
Es:e vorba de un deșert roșu, 
destul de pian presăra* cu roci 
mari și pietre. Unele dintre a- 
ceste roci sin: ascuțite, altele, 
dimpotrivă, sint rotunde si au 
înfățișarea unor bureți. Geologi: 
prezenți la Pasadena consideră 
că aceste roci au o dublă na
tură — vulcanică și sedimen- 
tarâ.

Pe de altă parte, verificările 
efectuate au indicat că iro
dului fixat pe Planeta roșie nu 
a suferi: aparent avarii. asa 
cum s-a crezut la un moment 
dat. „Totul decurge normal*, a 
declarat directorul misiunii. 
James Martin.

La sfirsitul săptâminii. bra
țul excavatorului lui Viking-2 
va lua primul său eșantion de 
sol marțian pe care îl va de
pune in laboratorul biologic al 
sondei. Imediat după aceea, vor 
începe analizele menite să 
pună in evidență o eventuală 
forma de viată existentă pe 
planeta Mane. Biologii speră 
să rezultatele acestor experien
țe vor permite să se tragă o 
concluzie netă dacă există sau 
nu o formă de viață pe Marte.

Un. avion. „DC-9:{, aparținind 
companiei aeriene olandeze 
,,K.L.M.“, avind drept destina
ție Amsterdam, și transportând 
circa 80 de persoane a fost de
turnat — după decolarea de pe 
aeroportul din Nisa — de un 
comando, alcătuit din trei per
soane. Acesta a amenințat . că, 
dacă Israelul nu va elibera b 
persoane propalestiniene vor 
provoca explozia avionului dea- • ? 
supra orașului Tel-Aviv.

După o escală la Tunis și 
alta la Larnaca (în Cipru), a- 
vionul deturnat s-a îndreptat 
spre Israel, unde a fost împie
dicat să aterizeze.

înapoiați la Larnaca, mem
brii comandoului au angajat 
tratative cu un. reprezentant al. 
Organizației pentru Eliberarea 
Palestinei (O.E.P.) la Nicosia si 
cu un diplomat al ambasadei 
Libiei în Cipru. în final ei a.u 
acceptat să-i elibereze pe os
tatici și să se predea autori
tăților greco-cipriote. cerîrid în 
schimb, garanția că vor putea 
Dârăsi Ciprul, intr-o direcție pe 
care o vor alege.

Conform unor surse palesti
niene — citate de agenția U.P.I. 
— comandoul face parte din.tr-o 
fracțiune disidentă a Frontului 
Popular pentru Eliberarea Pa
lestinei.

Munteanu. 21.50 Cercuri de virsîă 
ale Bucureștiuiui. 21.40 
artei interpretative 
22.10 24 de ore. 22,30
programului.

Programul 2

Maeștri ai 
românești, 
închiderea

de virtuo-20.00 pagini muzicale _________
zitate. 20.25 Din filmoteca TV : 
Glasul pietrei — Romul Ladea. 
20.45 Tezaur de cintec românesc. 
„Suita bacoviană** de Doru Po- 
povici. 21.05 Telex. 21.10 Cultura 
la locul de muncă. 21.30 Virstele 
peliculei. 22,30 închiderea progra
mului.

LUNE 6 SEPTEMBRIE

Ansamblul ..Rapsodia Română" : 
FRUMOASA EȘTI, MINDRĂ TARA 
•— ora 18,30: Circul București; 
SPECTACOL REALIZAT ÎN CO
PRODUCȚIE CU CIRCUL ITA
LIAN WEGLIAMS — orele 16 și 
19,30. (Cartierul Titan, Str. Liviu 
Rebreanu).
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ANTIBIOTIC ÎMPOTRIVA DĂUNĂTORILOR. Firma japoneză 
..Tiugay Seyaku- a patentat un nou preparat eficace pentru dis
trugerea unor insecte și căpușe — antibioticul menensin. El este 
extras din unele ciuperci de mucegai, este puțin toxic pentru 
cm și animale mari, nu dăunează plantelor de cultură. Prepa
ratul. experimentat cu succes in orezării. se folosește în pro
porție de 1—2 kg pe hectar. • O CANTITATE DE APROAPE 
DOUA TONE DE MARIJUANA a fost confiscată de autoritățile 
vamale americane pe aeroportul Bakalar. din Indianapolis, sta
tul indiana. „Marfa** fusese descărcată dintr-un avion și urma 
să fie transportată cu ajutorul a două camioane. împreună cu 
drogul au fost confiscate și cele două camioane și avionul, iar 
c persoană a fost arestată. • VULCANUL TAAL DIN FILIPINE 
A ERUPT FARA ÎNCETARE ÎN ULTIMELE TREI ZILE. Cenușa 
vulcanică și bucăți de rocă dislocate sint aruncate de la înălți
mea craterului central de 300 de metri, pină la circa 2 000 metri 
altitudine. Autoritățile au evacuat de urgență pe cei 2 000 de 
locuitori ai insulei pe care este situat vulcanul. Seismologii fili- 
pinezi au afirmat că această activitate vulcanică nu se va în- 
•'Upe___curind. • O PLANTAȚIE EXPERIMENTALA DE
CREȘTERE ARTIFICIALA A MIDIILOR s-a amenajat în partea 
de vest a golfului Kola, din Extremul Nord al Uniunii Sovietice. 
Midiile, aceste moluște puțin pretențioase, care formează colo
nii cu o densitate de aproape 10 000 de scoici pe metrul pătrat, 
se hrănesc filtrind apa, din care extrag substanțele nutritive, 
în această regiune nordică ele se dezvoltă insă mult mai încet 
deci: in apele calde. Specialiștii sovietici au găsit o soluție pen
tru a accelera creșterea lor. Plantația din golful Kola este o plută 
mare, de o construcție specială, de pe care atîrnă în ghirlan
de pină la o acincime de cinci metri, 150 de plase, fiecare dintre 
ele conținind cite două kilograme de scoici. Astfel midiile sînt 
alimentate continuu, fără să mai depindă de fluxuri și refluxuri. 
Acest nou mod de hrănire n-a întârziat să-și facă efectul, mo- 
luștele crescind mult mai repede în greutate., • CUTREMUR In 
TURCIA. Cel puțin 18 persoane au fost rănite în urma unui cu
tremur de intensitite medie care a fost înregistrat în provincia 
Diyarbakir. din sud-estul Turciei Seismul, care a durat doar 
trei secunde, a intervenit exact la un an.de Ia cel care a devas
tat satul Lice, din aceeași zonă, și a provocat moartea a 2 300 
persoane. Cutremurul de ieri a afectat din nou satul Lice, unde 
au fost avariate 100 locuințe și au fost rănite cîteva persoane.
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TELEGRAME
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU a adresat tovarășului TODOR 

JIVKOV, prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Co
munist Bulgar, președintele Consiliului de Stat al Republicii Popu
lare Bulgaria, următoarea telegramă :

Dragă tovarășe Jivkov,
Cu prilejul. celei de-a 65-a aniversări a zilei dumneavoastră de 

naștere, vă adresez calde felicitări și cele mai bune urări de noi 
succese Jn munca de înaltă răspundere pe care o desfășurați spre 
binele poporului bulgar vecin și prieten.

Eoporul român, se bucură din toată inima de rezultatele obți
nute de poporul prieten bulgar in construcția societății socialiste 
dezvoltate, în îndeplinirea hotărîrilor Congresului al XI-lea al 
P. C. Bulgar, sub conducerea partidului, a dumneavoastră personal.

Constațăm cu • deplină satisfacție dezvoltarea puternică a rela
țiilor tradiționale de prietenie și colaborare dintre partidele, po
poarele și țările noastre și dăm o înaltă apreciere rolului dumnea
voastră de deosebită importanță in lărgirea și adincirea continuă 
a colaborării frățești româno-bulgare.

Sînt profund încredințat că relațiile româno-bulgare. prietenia 
și conlucrarea fructuoasă pe multiple planuri dintre partidele și 
statele noastre, impulsionate de fiecare dată de frecventele intil- 
niri și convorbiri rodnice pe care le-am avut împreună, se vor 
extinde și adinei necontenit in interesul popoarelor român și bul
gar, al cauzei socialismului și păcii, al creșterii prestigiului și in
fluenței socialismului în lume.

La ziua dumneavoastră de naștere, dragă tovarășe Jivkov. vă 
exprim sentimentele mele de caldă prietenie și. împreună cu 
tovarășa mea. vă urez viață îndelungată, multă sănătate, putere 
de muncă și fericire, noi și noi succese in întreaga dumneavoastră 
activitate.

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU. președintele Republicii So
cialiste România, a adresat președintelui Republicii Federative a 
Braziliei, general ERNESTO GEISEL, următoarea telegramă :

Sărbătoarea națională a Rppublicii Federative a Braziliei — cea 
de-a 154-a aniversare a proclamării independenței — îmi oferă plă
cutul prilej ca, in numele poporului român și al meu personal, să 
vă transmit felicitări călduroase și cele mai bune urări de fericire 
personală, de progres și prosperitate poporului brazilian.

Doresc să exprim convingerea că acordurile și înțelegerile bila
terale încheiate intre țările noastre, continuarea dialogului inițiat. 

* conlucrarea fructuoasă pe plan internațional vor contribui ia dezvol
tarea prieteniei și colaborării dintre România și Brazilia in fo'osu. 
celorj două popoare, al cauzei păcii și cooperării internaționale.

Tovarășul NICOLAE CEAUSESCU, președintele Republicii Șo: 
cialiste România, a primit din partea președintelui Republicii
Venezuela, CARLOS ANDRES PEREZ, următoarea telegramă :

în .numele guvernului, al poporului venezuelean. precum ș: al 
meu personal, am onoarea să adresez Excelenței Voasire cele mai 
profunde mulțumiri pentru cordialul mesaj de felicitare pe care ați 
avut amabilitatea să mi-1 transmiteți cu prilejul sărbătoririi recente
a unei noi aniversări a proclamării independenței naționale.

Folosesc această ocazie pentru a reafirma dorința fermă a \ e- 
nezuelei de a stringe și mai mult legăturile de prietenie și înțe
legere care unesc popoarele și guvernele noastre.

Deschiderea lucrărilor
celui de-al 43-lea Congres

Ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, 
George Macovescu, a transmis o 
telegramă de felicitare omologu
lui să.u brazilian. Antonio Fran
cisco Azeredo Da Silveira, cu 
prilejui sărbătorii naționale a 
Republicii Federative a Brazi
liei. .

AGIAIIA
PRIMIRE
Tovarășul Ion Pâțan. vice- 

prim-ministru al guvernului, 
ministrul comerțului exterior și 
cooperării economice internațio
nale, a primit, luni după-amia- 
ză, pe Dominador Lim. pre
ședintele Consiliului de export 
al Filipinelor și președinte al 
..Philipine International Tra
ding Corp“, care se află intr-o 
vizită îh țara noastră.

în cursul întrevederii au fost 
discutate aspecte ale extinderii 
și diversificării în continuare a 
schimburilor comerciale, dezvol
tării relațiilor economice stator
nicite între România și Filipine.

A luat parte Leticia Ramos 
Shah ani. ambasadorul Republi
cii Filipine la București.

★
Alte aspecte ale relațiilor ro- 

mâno-filipineze au fost discuta
te, in cursul aceleiași zile, in 
cadrul intîlnirilor avute de 
Dominador Lim cu George Ma
covescu, ministrul afacerilor 
externe, și Florea Dumitrescu, 
ministrul finanțelor.

Oaspetele a avut, de aseme
nea, întrevederi la Banca Ro
mână de Comerț Exterior. Ca
mera de Comerț și Industrie, 
precum și cu reprezentanți ai 
conducerii unor întreprinderi 
românești de comerț exterior.

ÎNTiLNIRE
Luni. tovarășul Gheorghe 

Pană, președintele Consiliului 
Central al U.G.S.R.. s-a intilnit 
cu delegația Federației Sindica
telor din Norvegia (L.O.). con
dusă de Tor Aspengren. pre
ședintele federației, care, la in
vitația Consiliului Central al 
U.G.SiR., face o vizită de prie
tenie in țara noastră.

Au luat parte tovarășul 
GheOrghe Petrescu. vicepre
ședinte al Consiliului Central al 
U.G.S.R.. alti membri ai condu
cerii U.G.S.R.

în cadrul discuțiilor, desfășu
rate intr-o atmosferă caldă, 
prietenească, s-a efectuat un 
schimb de informații si de ve
deri asupra activității și preocu
părilor actuale ale sindicatelor 
din România și Norvegia și s-a 
exprimat reciproc dorința de 
dezvoltare in continuare a re
lațiilor -de prietenie și colabo
rare dintre U.G.S.R. ei L.O.

ÎNAPOIERE
Tovarășul Ion Pățan, vice- 

prim-ministru al guvernului, 
ministrul comerțului exterior și 
cooperării economice internațio
nale, s-a înapoiat, luni după-a- 
miază în Capitală, venind de la 
Damasc, unde a făcut o vizită la 
invitația, ministrului sirian al e- 
conomiei și comerțului exterior, 
Mohamed Al-Imadi.

La soșire. pe aeroportul Oto- 
peni erau prezenți Nicolae Io- 
nescu, ministru secretar de stat 
la M.C.E.C.E.I., Marin Trăistaru 
și Ion Florescu, adjuncți ai mi
nistrului comerțului exterior și 
cooperării economice interna
ționale.

A apărut:
Era socialistă 

; nr. 17/1976 anul LVIt 
septembrie

revistă teoretică 
și social-politică 

a Comitetului Central 
al Partidului Comunist 

Român

Ministrul afacerilor externe 
al Republicii Socialiste Româ
nia, George Macovescu, a primit 
din partea ministrului relațiilor 
externe al Republicii Venezuela. 
Ramon Escovar Salom. o tele
gramă de mulțumire pentru fe
licitările transmise cu ocazia 
Zilei naționale a acestei țări.

EXPOZIȚII
Manifestările culturale orga

nizate in. tara noastră cu 
jul celei de-a 23-a aniversări a 
creării Republicii Populare De
mocrate Coreene au continuat, 
luni. cu o expoziție de fotogra
fii documentare. deschisă ia 
Ateneul Român din Capitală.-

Intitulată ..R.P.D. Coreeană 
pe drumul progresului ti pros
perității*. exocziiia ilustrează 
urm intermediul a peste 100 de 
fotografii, aspecte reprezenta
tive ale dezvoltării econoav.ee 
a tării, in anii construcției 
cialiste. secvențe ale vieții sale 
politice și culturale.

Directorul Oficiului pentru 
organizarea expozițiilor. Mircea 
Deac. și ambasadorul R.P.D. 
Coreene la București. Pak Zung 
Guc. cu prilejul vernisajului 
arătau in cuvintul inaugural că 
expoziția reprezintă O conclu
dentă expresie a relațiilor ae 
colaborare culturală existente 
intre cele două țări, a promo
vării permanente a acestor re
lații in scopul unei mai bune 
cunoașteri a preocupărilor po
poarelor român și coreean.

La vernisaj au luat parte 
Ioan Jin ga. vicepreședinte ai 
Consiliului Culturii și Educa
ției Socialiste. loan Botar. se
cretar al I.R.R.C.S.. funcționari 
superiori din Ministerul Aface
rilor Externe, alți oameni de 
artă si cultură.

★
La Biblioteca județeană din 

Vaslui s-a deschis luni o expo
ziție cu manuscrise, cărți si re
viste privind dezvoltarea lite
raturii umoristice in țara noas
tră. Expoziția este organizată 
de Muzeul de literatură a Mol
dovei. in cadrul celei de-a pa
tra ediții a Festivalului umoru
lui ..Constantin Tănase" care 
se desfășoară aici in perioada 
2—11 septembrie.

SIMPOZION
Au luat sfirșit lucrările celui 

de-al II-lea simpozion interna
țional de apiterapie ..Apunon- 
dia“. organizat la București de 
Asociația crescătorilor de albi
ne din Republica Socialistă 
România și Institutul Interna
țional de Tehnologie și Econo
mie Apicolă. Reunind o presti
gioasă participare din lumea 
științifică. apicultori. medici, 
biologi. chimiști. cercetători, 
cadre didactice universitare din 
aproape 20 de țări de pe toate 
continentele, simpozionul a 
constituit un prilej de verifi
care și sistematizare a rezulta
telor dobindite pină acum in 
domeniul terapiei preventive si 
curative pe baza produselor a- 
picole. Dezbaterile, de înaltă 
ținută științifică, largul schimb 
de experiența intre specialiștii 
care au luat parte la lucrările 
simpozionului, numărul mare 
de teme abordate — in cadrul a 
peste 70 de referate și comu
nicări — au scos încă o dată în 
evidență preocupările si rezul
tatele obținute in dezvoltarea 
unei noi ramuri a medicinei 
moderne, pe baza produselor 
apicole.

Pentru realizări deosebite în 
folosirea produselor apicole în 
sănătatea omului, precum și 
pentru activitatea științifică 
desfășurată in acest scop, nu
meroase unități de specialita
te din diferite țări au fost 
distinse cu medalii.

Au fost distinse astfel cu 
medalii de aur Institutul de 
cercetări pentru apicultură și 
laboratoarele Combinatului a- 
picol-Băneasa. precum si Insti-. 
t.utul Internațional de Tehnolo
gie și Economie Apicolă, care 
își desfășoară activitatea în tara' 
noastră, pentru organizarea sec
torului medical de apiterapie — 
prima instituție de acest fel 
din lume, precum și alte uni
tăți apicole din mai multe țări.

internațional
Sub înaltul patronaj al pre

ședintelui Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceausescu, luni dimineață au 
început la București lucrările 
celui de-al 43-lea Congres in
ternațional de turnătorie.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
a adresat, cu acest prilej, un 
mesaj particîpanților la presti
gioasa reuniune științifică in
ternațională. Mesajul. prezen
tat de tovarășul Gheorghe 
Oprea. vice prim-ministru el 
guvernului, in ședința festivă 
de deschidere. desfășurată m 
Sala Palatului Republicii, a 
fost urmărit cu viu interes și 
subliniat cu îndelungi aplauze 
de întreaga asistență.

Cuvintul de deschidere a Con
gresului a fost rostit de tovarășul 
loan Avram, ministrul indus
triei construcțiilor de mașini, 
președintele Comitetului de or
ganizare. care a exprimat, in 
numele celor prezenți. senti
mentele de mulțumire și recu
noștință președintelui Nicolae 
Ceaușescu. pentru că a acceptat 
ca acest congres să se desfă
șoare sub înaltul său patronaj, 
pentru mesajul adresat. In con
tinuare. vorbitorul s-a referit 
la principalele realizări obținu
te de poporul nostru in toeîe 
domeniile de activitate, si a 
prezenta*, unele aspecte a.e 
producției de piese turnate și 
ale bogatei activități de cerce
tare desfășurată in acest do
meniu in țara noastră.

A luat apoi cuvintul nrot- 
docent Sergio Gallo, președin
tele Biroului executiv al Corni-

întilnirea reprezentanților
organizațiilor de tineret din 
capitale ale țărilor socialiste
Lan: dumneata. conducătorii 

deteMuiflr. organizațiilor de 
n-ere: dm capitale ale țărilor 
socralisxe. care participă la I®- 
tilmrea <te la București. s-au 
intilmz ia C.C. ai U.T.C. qu to
varășul Ion Traian Ștefănescu, 
priae-secre tar ai C.C. al U.T.C.. 
cu membri ai Secretariatului 
C.C. al U.T.C. Cu acest prilej 
s-a relevat caracterul fructuos, 
de lucru al dezbaterilor, schim
bul urii de experiență realizat 
pe probleme privind formarea 
comun stă multilaterală a tine
rei generații, antrenarea aces
teia in realizarea sarcinilor 
economice si dezvoltarea crea
ției tehnice si științifice, la 
construirea socialismului și co
munismului. In acest context, 
s-a subliniat că întilnirea se 
înscrie pe linia adincirii. rela
țiilor de colaborare și prietenie 
dintre organizațiile de tineret 
din capitalele țărilor socialiste.

ADUNARE
Municipiul Rimnicu Vilcea a 

găzduit, luni după-amiază. o a- 
festivă consacrată an.- 

versării a 32 de ani de la vic
toria revoluției socialiste de la 
9 septembrie 1344 in Bulgaria.

Au luat parte Vasile Mușat, 
prim-secretar al Comitetului 
județean Vilcea al P.C.R.. pre
ședintele Comitetului executiv 
al Consiliului popular județean, 
reprezentanți ai organelor jude
țene și municipale de partid și 
de stat, numeroși oameni ai 
muncii din întreprinderile și in
stituțiile orașului.

Au participat membri ai am
basadei R.P. Bulgaria la Bucu
rești.

Despre semnificația acestui 
eveniment a vorbit Constantin 
Dinculescu. secretar al Comite
tului județean Vilcea al P.C.R.. 
vicepreședinte al Comitetului 
executiv al Consiliului popular 
județean. Victoria revoluției so
cialiste — a arătat el — repre
zintă un moment de o însem
nătate decisivă pentru poporul 
bulgar, care a marcat înlătura
rea vechiului regim politic al 
dictaturii monarho-fasciste și 
instaurarea puterii populare.

Poporul rorr.âr.. a spus vorbi
torul. urmărește cu satisfacție 
eforturile depuse de poporul 
bulgar, sub conducerea înțe
leaptă a Partidului Comunist 
Bulgar, pentru edificarea noii 
societăți, succesele remarcabile 
repurtate in toate domeniile 
vieții materiale si spirituale, 
pentru ridicarea continuă a bu
năstării și fericirii celor ce mun
cesc. Menționind că tradiționa
lele legături de prietenie și co
laborare pe multiple planuri ro
mâno-bulgare au rădăcini adinei 
în trecutul istoric de luptă co
mună împotriva asupritorilor, 
vorbitorul a relevat că in croni
ca de aur a acestor relații s-au 
adăugat noi file de o excepționa
lă însemnătate ca urmare a întil- 
nirilor și dialogului fructuos 
dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov. 
Vorbitorul a urat poporului
bulgar noi succese în înfăptui
rea obiectivelor majore trasate 
de cel de-al XI-lea Congres al 
P.C. Bulgar.

A luat apoi cuvintul amba
sadorul R.P. Bulgaria la Bucu
rești. Petăr Danailov Hristov, ca
re. după ce s-a referit pe larg Ia 
eroicele bătălii purtate de po
porul bulgar împotriva fascis
mului german și a reacțiunii in
terne, a evocat principalele rea
lizări obținute de oamenii mun
cii din țara prietenă în construi
rea societății socialiste dezvol-

La Casa de cultură a tine
retului din Slobozia s-a des
chis expoziția de fotografii 
„Tineretul Cehoslovaciei so
cialiste", care înfățișează as
pecte din viața și preocupă
rile actuale ale tinerei gene
rații din Republica Socialis
tă Cehoslovacă, ale organiza
ției sale revoluționare — 
Uniunea Socialistă a Tine
retului.

de turnătorie
telului international al Asocia
țiilor tehnice de turnătorie — 
C.I.A.T.F. — care a subliniat 
rolul acestei manifestări in
ternaționale in realizarea unui 
schimb fructuos de experiență 
intre specialiști din numeroase 
țări. El a relevat multiplele as
pecte ale raporturilor dintre in
dustrie și cercetare, raporturi 
care ating un larg evantai de 
probleme printre care urmă
rirea creșterii producției, reali
zarea celor mai bune condiții 
de muncă in turnătorii, apăra
rea mediului ambiant și obține
rea unei cit mai largi utilizări 
a materiilor prime și energiei.

în încheierea ședinței ipau-, 
gurale. primarul general al Ca
pitalei. tovarășul Ion Dincă. a 
adresat participanților, la con
gres un cuvint de salut. în nu
mele Consiliului popular al 
municipiului București, al tu
turor locuitorilor Capitalei.

★
La lucrările actualului con

gres. care se desfășoară cu 
tema ..Cercetare — Tehnologie 
— Progres-, participă peste 700 
specialiști din 35 de țări din 
Europa și alte continente, pre
cum și un mare număr de in
gineri si cercetători români. 
Timp de cinci zile, in ședințe 
plenare si ne secții, vor fi dez
bătute probleme esențiale 
pentru promovarea progresului 
tehnic in domeniile topirii și 
tumârn metalului și aliajelor, 
fabricării pieselor turnate, pro
iectării și construcției utilajului 
nokMtii de înaltă productivitate.

în continuare, programul zi
lei a cuprins o vizită la Insti
tutul politehnic București, unde 
oaspeți: au luat cunoștință de 

găttrea ș: formarea k>r ca spe
cialiști in diverse domenii, pre
cum și de activitatea desfășura
tă in institut de către asociații
le studenților comuniști pentru 
educarea revoluționară. prin 
muncă și pentru muncă a 
acestora.

După-amiaza. a fost vizitat 
Complexul cultural-sportiv stu
dențesc „Tei", unde participau- 
ților le-au fost prezentate pre
ocupările studenților in dome
niul activității cultural-sportive.

Seara, la Casa de cultură a 
studenților» a fost vizionat fil
mul „Virsta demnității", inspi
rat din istoria U.T.C.. din viața 
și activitatea tineretului român.

FESTIVĂ
tate in Bulgaria, devenită astăzi 
o țară cu o economie dezvoltată, 
o viață spirituală înfloritoare 
și cu un nivel de trai in conti
nuă creștere.

In continuare, vorbitorul a re
liefat că prietenia și cooperarea 
multilaterală româno-bulgară 
este o parte integrantă a 
relațiilor frățești dintre țările 
socialiste, constituind o contribu
ție substanțială la întărirea uni
tății și coeziunii lor.

Vizitele reciproce și întilniri1- 
le dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov. 
precum si importantele docu
mente semnate de cei doi con
ducători ai partidelor si țărilor 
noastre cu diferite prilejuri, a 
sous ambasadorul bulgar, au 
marcat ridicarea pe o treaptă 
superioară a legăturilor frățești 
româno-bulgare.

în încheierea adunării a fost 
prezentat filmul documentar 
..Ritmuri bulgare", o producție 
a studiourilor cinematografice 
din tara vecină și prietenă:

★
O adunare consacrată ace

luiași eveniment a avut loc și 
la Casa de cultură a tineretu
lui din Slobozia, la care au luat 
parte Vasile Marin, prim-secre
tar al Comitetului județean 
Ialomița al P.C.R.. reprezentanți 
ai organelor județean și muni
cipal de partid și de stat, nu
meroși cetățeni din unitățile 
industriale ale orașului.

Cu acest prilej. Gheorghe 
Sabon. vicepreședinte al Comi
tetului executiv al Consiliului 
popular județean, și ambasado
rul R.P. Bulgaria la București, 
Petăr Danailov Hristov. au vor
bit despre importanța istorică a 
victoriei revoluției socialiste 
din septembrie 1944 pentru po
porul bulgar, despre succesele 
repurtate de poporul bulgar in 
opera de construire a societă
ții socialiste, despre dezvoltarea 
continuă a relațiilor frățești, 
de prietenie care leagă cele 
două partide, țări și popoare.

spout • spout
TURNEUL DE LA FOREST HILLS

în cadrul campionatelor; in
ternaționale de tenis ale S.U.A. 
s-au disputat ultimele partide 
din turul HI al probelor de sim
plu. Iată rezultatele înregistra
te : masculin : Smith — Cano 
6—0, 6—1 ; Borg — John Lloyd 
6—3. 6—3 Gottfried — Okker 
6—2, 6—2 ; McMillan — Waltke 
6—4, 6—1 ; feminin : Sue Bar
ker — Helen Gourlay 6—4. 6—0 ; 
Marcie Louie — Jackie Fayter 
6—4. 7—6 ; Beth Norton — Lea 
Antonopolis 6—1. 6—4 ; Wendy 
Overton — Ann Kiyomura 6—1. 
6—2 .

După prima săptămînă, la Fo
rest Hills s-a evidențiat pentru 
■prima oară în istoria acestui 
prestigios turneu o jucătoare 
româncă. Este vorba de Virgi
nia Ruzici, calificată în optimile 
de finală, ceea ce echivalează cu 
situarea ei printre primele 16 te- 

‘ nfsm^ne ale lumii. Agențiile in
ternaționale de presă remarcă as
censiunea jucătoarei românce, 
precum și jocul bun prestat de

CAMPA . ...................— .
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O acțiune patriotică de mare amploare

STRÎNGEREA LA TIMP Șl FĂRĂ PIERDERI 
A RECOLTELOR DE TOAMNĂ

Declanșarea recoltării sfeclei de zahăr si a florii-soarelui în 
cursul săptâminii trecute, a însemnat pentru lucrătorii ogoare
lor din județul Teleorman începutul campaniei de toamnă. Pe
rioadă de maximă concentrare. datorită volumului sporit de 
muncă solicitat, campania de toamnă a fost pregătită cu deo
sebită atenție. Recolta trebuie strinsă de pe aproape 230 000 ha, 
trebuie efectuate lucrări de eliberare a terenului, de arat și 
semănat cereale, păioase de toamnă. Marcăm, la începutul rai
dului nostru pe ogoarele teleormănene. în această săptămînă 
citeva initiative ale hărniciei : la cultura florii-soarelui se ac
ționează pe toată durata zilei $i in schimburi prelungite pentru 
ca in 4—5 zile această lucrare sâ se încheie ; in urma combine
lor echipe de cooperatori adună capitulele rămase, pentru ca 
nimic din noua producție să nu se risipească : peste 15 000 tone 
de colete si frunze de la cultura sfeclei de zahăr vor fi strinșe 
in vederea insilozării ; zeci de mii de tineri — elevi și munci
tori — sint antrenați la recoltarea grabnică a legumelor pentru 
eliminarea pierderilor la aceste produse perisabile.

ORGANIZARE RIGUROASA, 
IN FLUX CONTINUU, 

LA RECOLTAT Șl PREGĂTIT 
TERENUL PENTRU GRIU

Tin arul inginer Gheorghe
Save, directorul S.M.A. Brin- 
ceru. este de negăsit încă de la 
orele 7 dimineața. .-A fost mai 
devreme in atelier, ne spune 
electricianul Petre Buicâ. și a- 
poi a plecat in cern?- Mai avem 
de montat 3 dispozitive pe Glo
ria pentru recolta: porumb și 
am făcut unele adaptări locale 
pentru colectarea nroductiei se
cundare de pănuși si tulpini 
necesare furajelor. Acum este 
in șoca 16. la cooperativa 8 
Marri-e-Țigănești, unde avem 6 
comb:ne la floarea-soarelui**. 
Ne deplasăm spre locul- indicat. 
Aici, combinele recoltează in 
medie 150 ha pe zi. iar in urma 
lor circa 200 de cooperatori 
string capitolele râmase. 'No
tăm dieva nume de mecaniza
tori : Florea Mardale. Alexan
dru Grosu. Alex Brlnceanu. 
Anghel Mica și Alex. Deleea. 
Pemru fiecare combină sint re
partizate 4 remorci, in așa fel 
incit producția de semiațe este 
imediat transportată la baza de 
recepție. în urma lor tulpinile 
sint scoase din cimp. iar apoi 
tractoarele ară și pregătesc te
renul. Aici urmează griul. In
ginerul Save ne spune ..Sâ- 
minta este pregătită, amplasa
mentul culturilor a fost defini
tivat. Acum toate cele 168 de 
tractoare au de^- lucru, cu or
dine precise pentru fiecare zi". 
Alte puncte de activitate : 1 *J 
utilaje recoltează furajele. 2 
dislocatoare sint la sfecla de 
zahăr. 95 de tractoare sint la 
arat. 5 - tractoare la prășit a 
doua cultură de porumb. La 
cooperativa agricolă Beiu s-a 
încheiat recoltatul celor 200 ha 
cu floarea-soarelui. urmînd ca 
între? ?a suprafață de 1 250 ha 
pe Consiliul intercooperatist 
Brînceni să fie finalizată în 
următoarele 3—4 zile. Remar
căm printre mecanizatori și o 
femeie. Este Marcela Ologeanu. 
care alături de soțul ei. Matei, 
efectuează arături si pregătirea 
terenului prin discuiri. Reți
nem un fapt deosebit din viata 
cotidiană a acestei mecaniza
toare. mamă a trei copii. Cu 
toate că legea îi permite să lu
creze de la 8 la 17, in campanie 
Marcela Ologeanu a cerut să 
muncească, alături de ceilalți 
cooperatori. în program normal, 
de la 5 la 20. La arături a rea
lizat pînă în prezent norma 
..prelungită" : 3,5 ha pe zi. Și 
atunci răspunsul la . întrebarea 
noastră ' ^Cum vă păstrați ti
nerețea ?“, este simplu.

...La ora cînd părăseam te
renurile Consiliului intercoope
ratist Brînceni. • la cooperativa 
agricolă din Țigănești — 8 Mar
tie. primele remorci cu știuleți 
din noua producție de porumb 
părăseau cîmpul. spre magazii.

CINE REZOLVA PROBLEMA 
MIJLOACELOR DE TRANSPORT?

Potrivit estimărilor făcute de 
specialiști, in grădinile de le- 
gume ale județului Teleorman 
mai sînt de recoltat circa 60 000 
tone, din care 30 000 tone to
mate. Graficele de livrări sînt 
depășite „la zi" cu circa 2 000 
tone. Cu toate acestea, ritmul 
transportului —’ fapt determi
nant pentru producția perisa
bilă de legume nu este asi
gurat în raport de recoltări. La 
Slăvești, spre exemplu, pentru 
5 tone de legume. într-una din 
zile a sosit un camion, de 16

Virginia Ruzici în primele trei 
partide disputate. Este comen
tată în mod special victoria ob
ținută, în turul II, de Virginia 
Ruzici in fața americanei Nan
cy Richey, considerată o mare 
specialistă pe terenurile acope
rite cu material sintetic. De re
marcat că îh aceșt an campio
natele S;U.A.‘. se desfășoară pe 
terenuri cu zgură sintetică, care 
înlocuiește gazonul tradițional.

Ilie Năstase, care în primele 
trei tururi i-a eliminat pe neo
zeelandezul Onny Parun, vest- 
germanul Hans-Juergen Poh- 
marin și americanul Marty Ries- 
sen, îl va întilni în optimile de 
finală pe jucătorul american 
Roscoe Tanner;

în turul doi al probei de 
dublu femei, din cadrul turneu
lui internationaL.-de .tenis,de la 
Forest Hijls, cuplul Florența 
Mihai (Rornânia). Gfenis. Coles 
(Anglia) a învins cu 6—1. 6—2 
perechea americană Jeanne 
Evert, Roberta Stark. 

tone, deci peste capacitate, iar 
in. altă zi cooperatorii au aș
teptat in zadar mijloacele de 
transport. Situație similară am 
inulnit și la C.A.P. Furculești. 
unitate mare producătoare de 
iegume. unde stive de lăzi se 
depreciazâ sub cerul liber. 
Ploile din ultima perioadă au 
afectat și 24 tone legume Ia 
Lăcem și 11 tone la Orbească 
de Jos. Repetatele apeluri că
tre C.F.L. Alexar.dr-a nu sint 
recepționate. Pe ansamblul ju
dețului circa 900 de tone toma
te așteaptă in cimp mijloacele 
de transport. Oare nu este pă
cat să se deprecieze intr-o 
Singură zi munca pe un ar. de
pusă in grădinile de legume ? 
Intreprmderea de transporturi 
auto — Alexandria atribuie de
reglările la preluarea mărfii In: 
princmal pe seama nefolosirii’ 
la întreaga capacitate a auto
camioanelor. Nu se realizează, 
nici un transport in medie pe. 
zi. Pe de altă parte. Fabrică! 
de conserve Tr. Măgurele — 
prLncipalul beneficiar al pro
ducției de legume — nu asi
gură flux permanent la pre
luare. Atunci ne întrebăm: cine 
rezolvă dilema ? Pentru câ' 
acest joc al ..paselor" de res- 
ponsabiHtăți. nu este o soluție.

TINERII, O PREZENTA ACTIVA ;
Tradiția muncii in agricul-! 

tură la stringerea recoltelor de 
toamnă este continuată de ti
nerii teleormăneni la cote su- ’ 
perioare. în cadrul inițiativei ’ 
„Fiecare tinăr al satului, parti
cipant activ la dezvoltarea și 
consolidarea unităților agrico- . 
le" — pornită de pe aceste me
leaguri — organizațiile U.T.C. 
au îngrijit 157 ha cu porumb. 
44 ha cu sfeclă de zahăr, 4U 
ha cu ricin. 43 ha cu soia și fa
sole si 2 300 ha a doua cultură. 
Acum au început recoltările și 
cei Dește 14 000 tineri participă 
zilnic la muncă. Am intilnit pe 
traseul nostru asemenea deta
șamente la Cringu. Ștorobă- 
neasa, Piatra, Contești, Bu- 
joru. Peste 4 000 ha au fost iri
gate. aici lucrind circa 1 500 de 
tineri calificați in cadrul a 9 
centre unde au funcționat po
litehnici muncitorești. La Or
bească. Țigănești, Poroschia, 
Mirzănești și în alte comune ale 
județului peste 7 000 de tineri 
au declarat această săptămînă 
— 6—12 septembrie — „săptă- 
mină record" la recoltatul legu
melor. Subliniem aici și activi
tatea a 400 de tineri din cortlu-* 
nele învecinate municipiului Tr. 
Măgurele, care au organizat o 
tabără- de -muncă patriotică la 
Fabrica de conserve, unde e- 
fectuează lucrări de recoltat, 
sortaț și pregătirea producției 
pentru conservare.- Pentru urmă
toarea perioadă este prevăzută 
o acțiune de mare amploare și 
eficiență in toate unitățile a-;; 
gricole de stat și cooperatiste, 
cir.d peste 28 000 de tineri vor 
participa la recoltatul porum
bului. Dincolo de aceste fru
moase aspecte întîlnite. subli
niem faptul că mai sînt orga
nizații comunale U.T.C. — Bra- 
gadinu Cervenia. Didești, Si-: 
liștea Nouă, unde există impor
tante rezen-e care nu sînt fo
losite la întreaga capacitate. 
Tinerii din localitățile amintite 
trebuie și au datoria patriotică’ 
de a-si intensifica munca, mai 
ales acum in campanie, cînd 
ajutorul lor este necesar.

ȘTEFAN DORGOȘAN 
OVIDIU MARIAN 

VALERIU TANASOFF

MERIDIAN • MERIDIAN
JOI, 9 septembrie, cu începe

re de la ora 1636 se va desfășu
ra pe stadionul Metalul din Ca
pitală un concurs internațional 
de dirt-track. La acest concurs 
și-au anunțat participarea mo- 
tocicliști din R.D. Germană, Un
garia, U.R.S^. și România.

65 DE ATLEȚI din Cehoslova
cia. R.D. Germana. România și 
Polonia au luat startul in tra
diționalul concurs international 
de maraton organizat in fieca
re an de ziarul „Trybuna Ludu“. 
La actuala ediție a cursei, vic
toria a revenit sportivului polo
nez Ryszard Kudecki. cronome
trat pe clasica distanță de 42.195 
km cu timpul de 2 h 22*23*'4 13. 
Concurentul român Moise Hatos 
s-a clasat pe locul opt, cu timpul 
de 2 h 26'43^ 13.

TURNEUL Internațional fe
minin de baschet al echipelor 
din cooperația meșteșugărească, 
desfășurat la Budapesta, s-a în
cheiat cu victoria formației Un
gariei — 6 puncte, urmată de e- 
ehipele Poloniei — 5 puncte,

• DOLJ: A început recoltatul 
florii soarelui

După un scurt răgaz, în care mecanizatorii și mecanicii ate 
lierelor de reparații au pus la punct și verificat întregul set d 
mașini și utilaje, combinele au intrat din nou în lan. A începi 
o nouă campanie, la fel de importantă — recoltatul la floarea 
soarelui. Printre primii care au declanșat această lucrare s 
numără și cooperatorii din Măceșu de Sus, județul Dolj. Pe cel 
150 ha cultivate cu floarea-soarelui acționează trei combin 
Gloria. Lucrind în program prelungit, combinerii Cornel Drage 
mir, Vasile Tănase și Ilie Nicolița realizează zilnic o viteză mq 
die de 15 ha. Recolta este imediat preluată și transportată di 
cimp spre locurile de depozitare. „Pentru aceasta — ne spuri 
ing. Maria Dobre, șefa fermei — au fost concentrate; importam 
forțe umane și mecanice : 11 camioane de mare capacitate ] 
două tractoare cu cîte două remorci fiecare. împreună cu ril 
tieriștii Constantin Cîrciu și Marin Tulvac am luat măsuri pej 
tru etanșeizarea remorcilor, astfel ca în timpul transportului | 
nu se înregistreze nici o pierdere. Numărul mare al mijloacell 
de transport afectate asigură combinelor posibilitatea să 11 
creze, fără întrerupere, să respecte graficul zilnic planificai 

Din zori și pină în noapte, alături de combined, rutieriști I 
șoferi muncesc și membrii cooperatori. Pe cei din echipa 11 
Iulian Vîlcea i-am intilnit lucrînd la încărcatul și descărcat! 
mijloacelor de transport. Toți membrii echipei se prezentase] 
la lucru de la orele 6,00 dimineața. Nu lipsea nimeni. Felul ] 
care se acționează la Măceșu de Sus, spiritul gospodăresc I 
care dau dovadă cooperatorii de aici atestă faptul că Și în cai] 
pania de recoltare a florii soarelui rezultatele vor fi pe masul 
efortului depus. i

D. ALEXANDRU!

Pe tarlalele- cooperativelor de producție din comunele teleor-l 
mănene Plosca și Peretu se lucrează intens la recoltarea furaje-\ 

lor, sfeclei de zahăr și florii soarelui

României — 4 puncte și Bulga
riei — 3 puncte.

In ultima zi a competiției s-au 
înregistrat următoarele rezulta
te : Polonia — Bulgaria 100—85 
(49—43) ; Ungaria — România 
92—60 (55—30).

CONCURSUL .internațional de 
decatlon desfășurat în localita
tea franceză Talence a fost cîș- 
tigat de atletul sovietic Alek
sandr Grebeniuk, care a stabilit 
un nou record european cu per
formanța de 8 468 puncte. Ve
chiul record era de 8 454 punc
te și aparținea din anul. 1972 
compatriotului său Nikolai Avi
lov.

TN PROGRAMUL internațio
nal fotbalistic al acestei săpță- 
mîni figurează două partide 
pentru preliminariile campio
natului mondial — ediția 1978. 
Ambele jocuri : Islanda — Olan
da și Norvegia — Elveția se vor 
disputa, miercuri, 8 septembrie. 
In aceeași zi, se vor desfășura 
și meciurile amicale Suedia — 
Ungaria și Scoția — Finlanda.

ANSAMBLUL ARTISTIC 
„DOINA" AL ARMATE] 

încadrează prin concurs, 
condițiile Legii nr. 12/11 
următoarele funcții artistid 

® Regizor artistic sau as 
tent regizor artistic I• Actor I

• Solist vocal tenor I 
® Coriști tenori, baritq

bași I
• Instrumentiști șefi pal 

dă vioară și tromfl 
(orchestra simfonică) I

• Instrumentiști vio] 
(orchestra simfonică)]

• Instrumentist șef pa]
dă vioară și instruml 
tiști vioară (orchefl 
populară) |/.

® Soliști balet și balei 
(fete și băieți) — vil 
pină la 22 ani I

® Soliști instrumentist! 1 
și țambal (./,:

Concursul va avea Iocl 
sediul ansamblului din sl 
cla Uranus nr. 6.A, în « 
de 10.09.1976, I

Candidâții trebuie să s 
domiciliul stabil in Bifl 
rești. g

Relații la telefon 14 (■ 
și 15 35 12. ■

econoav.ee
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Pentru instaurarea unei
autentice democrații în Spania

Reuniți, reprezentanții partidelor de opoziție au 
hotârit inițierea unor acțiuni unitare în vederea 

realizării rupturii democratice
La Madrid s-au încheiat lu

crările reuniunii reprezentanți
lor partidelor de opoziție din 
Spania, organizată la inițiativa 
„Coordonării Democratice", gru
pare a formațiunilor politice 
democratice din opoziție, din 
care face parte și Partidul co
munist. Pe ordinea de zi a re
uniunii s-au aflat trei proble
me principale : crearea unei 
alianțe a tuturor grupărilor de
mocratice : numirea unei dele
gații care să poarte negocieri 
cu guvernul condus de premie
rul Adolfo Suarez privind de
mocratizarea Spaniei ; inițierea 
unor acțiuni unitare ale opozi
ției în vederea exercitării de 
presiuni asupra guvernului 
pentru grăbirea reformelor de
mocratice.

în comunicatul dat publicită
ții la încheierea lucrărilor re
uniunii, la care au fost pre- 
zenți 95 de reprezentanți din 
partea unui număr de 79 de 
partide politice de opoziție, se 
arată că pârticipahții au căzut 
de acord asupra desemnării 
unei comisii de delegați, care 
va avea mandatul de a propune 
„un proiect de organizare 
unitară a opoziției democratice 
la nivelul întregii țări", și de 
a redacta „un. program politic 
unitar, de ruptură democrati
că. pentru inaugurarea unei pe
rioade constituante".

Evaluînd evoluția vieții po
litice interne, participant! i au 
subliniat „gravitatea situației 
politice. sociale și economice 
din Spania. în timp ce guver
nul. in loc să meargă spre so
luții negociate, continuă să se 
situeze pe poziții reformiste, 
care și-au dovedit deja eșecui". 
Partidele de opoziție reprezen
tate la reuniune. convenind 
..să-și intensifice și sa-și ex
tindă activitățile lor comune și 
să dea un nou impuls mobili
zării unor acțiuni populare paș
nice", iși exprimă, totodată, 
..voința de a negocia cu pu
terea de fapt", precizind că o- 
poziția „consideră esențial 
ca negocierile să se realizeze 
de o manieră unitară si publi
că, cu ansamblul opoziției, si 
in condițiile garantării libertă
ții de funcționare pentru toate 
organizațiile politice și* sin
dicale*.

Comunicatul precizează, in a- 
celași timp, principiile de bază 
ce vor fi avute îri vedere la 
Redactarea programului politic 
unitar al opoziției, in vederea 
Enei rupturi democratice : asi
gurarea libertăților politice și 
sindicale, garantarea drepturi
lor politice pentru naționalități 
eî regiuni, acordarea amnistiei 
benerale. După cum s-a preci- 
lat, la reuniune a fost efectuat, 
le asemenea. un schimb de 
lăreri în legătură cu modalită
țile prin care opoziția va pu- 
lea participa la elaborarea noii 
Egi electorale privind alegerile 
jenerale ce urmează să fie or- 
lanizate înainte de 30 iunie 
■977, in sensul ca această lese 
■ă acorde și P.C. din Spania 
Ireptul de a lua parte la scru- 
|n.
lîn cadrul unui interviu acor- 
lat postului de radio France- 
liter. Santiago Carrillo, secre- 
■r general al. P.C. din Spania, 
■ făcut cunoscut că s-a aflat 
■andestin o 
■are .de .timp în 
■'intre altele. . a 
li „reprezentanți 
■ivernului" și a .
■ganizarea reuniunii 
Ir opoziției democratice. ..Sint

dispus — a arâiat Sa.-.-.iago 
Carrillo — să discut cu regele 
Juan Carlos sau cu primul mi
nistru Adolfo Suarez, dacă se 
va oferi prilejul". în acest sens, 
el a amintit că P.C. din Spa
nia este favorabil dialogului, 
int-rucii urmărește ..să evite un 
război civil și să realizeze rup
tura democratică".

In legătură cu situația din 
Spania, secretarul general ai 
Partidului comunist a spus : 
..La ora actuală. Juan Carlos 
nu este angajat intr-un proces 
de democratizare a țării. Pen
tru a democratiza tara. tre
buie ales un. parlament consti
tuant, dar. Dină in prezent, gu
vernul lui Juan Carlos nu lasă 
impresia că ar fi dispus să 
facă aceasta-. Santiago Carril
lo a spus, in încheiere. că 
..Spania de azi nu este Span-a 
lui Franco, și nici aceea a lui 
Juan Carlos, este cea a poporu
lui spaniol, care este adevăra
tul stăpin. chiar dacă acum el 
este deposedat de drepturile 
sale. Astăzi se impune un gu
vern democratic și această idee 
dobindește pe zi ce trece po
ziții tot mai solide".

înfăptuirea unei noi ordini 
economice internaționale

din tarile socialiste
----------- ----------------------- —Q»-----------------------

impune efortul unit al 
țărilor in curs de dezvoltare

Intr-un articol difuzat, 
de agenția Associated Press 
of Pakistan, premierul pakis
tanez. Zulfikar Aii Bhutto, a 
făcut un nou apel in favoa
rea convocării unei reuniuni 
la nivel inalt a țărilor in 
curs de dezvoltare. In decla
rație se constată că decalajul 
care desparte țările sărace 
de cele industrializate se mă
rește tot mai mult și se a- 
preciază că toate țările aflate 
in curs de dezvoltare trebuie 
să-șî unească eforturile pen
tru combaterea sărăciei, pen
tru înfăptuirea unei noi or
dini economice internațio
nale. O astfel de intrunire, 
se spune în declarație, ar o- 
feri prilejul creării unor ins
tituții care să ajute țările 
sărace in redistribuirea bo
gățiilor naturale ale lumii si 
ar permite realizarea unei 
poziții unitare a acestor țări 
față de statele industriali
zate.

• „MIȘCAREA DE NEALI
NIERE s-a întărit la Conferin
ța de la Colombo" — a declarai 
primul ministru al Indiei, In
dira Gandhi, Ia o întîlnire cu 
membrii Grupului parlamentar 
al partidului Congresul Națio
nal Indian. „A existat un re
marcabil sens al solidarității și 
recunoașterea faptului că, ac- 
ționind împreună, vom face ea 
vocea noastră să fie auzită 
forumurile internaționale" - 
apreciat premierul indian.

în 
a

perioadă mai 
Spania, unde. 

. avut . întîlniri 
oficioși ai 

participat la 
partide-

SARCINILE DE VIITOR 
\LE ȘCOLII IRANIENE 
in localitatea iraniană Ram
i' se desfășoară lucrările Con- 
rinței anuale iraniene asupra 
bcației. în ședința de deschi- 
re au luat cuvintul Șahinșa- 
h Mohammad Reza Pahlavi și 
Imul ministru Amir Abbas 
Iveyda care s-au referit la 
Icinile de viitor ale școlii pen- 
I formarea de cadre necesare 
Inomiei iraniene, precum și 
litru îmbunătățirea sistemu- 
I de instrucție și educație. 
Ministrul științei și invăță- 
|itului superior. Abdol Hos- 
|i Sami’î, a relevat, într-un 
■ort prezentat în continuare, 
K la sută din bugetul țării de
■ miliarde dolari a fost alo- 
I în anul școlar 1975—1976 
jvoltării învățămintului. în a- 
■tă perioadă, în universități- 
iraniene au studiat 152 000 
Benți. La rîndul său, Ahmad 
■hang Sharifi, ministrul edu- 
lei, a relevat că 7,7 milioane 
■ieni, adică aproximativ 23 la
■ din populație, au fost in
ii anul trecut în diverse for- 
I de învățămînt.

Brazilia iși adju
decă 48 la sută din 
suprafața 
tului 
și 39 
populație, dintre ca
re 53 Ia sută nu a 
împlinit încă 20 dc 
ani. Dincolo de po
tențialul geografie 
și uman, țara dispu
ne de un important 
centru economic ca
re a înscris-o pe tra
iectoria formării u- 
nei puternice indus
trii naționale.

Politica de indus
trializare braziliană 
se bazează pe valo
rificarea eficientă a 
resurselor de materii 
prime și folosirea 
lor in scopul depă
șirii fenomenelor de 
subdezvoltare. In ul
timii ani, guvernul 
brazilian a elaborat 
programe pentru sti
mularea regiunilor 
rămase in urmă din 
punct de vedere eco
nomic ca cea din 
nord-est și Amazo
nia. In acest scop au 
fost înființate in 1959 
și 1966 agenții fede
rale responsabile cu 
dezvoltarea acestor 
regiuni — Sudene și 
respectiv Sudam. în
treprinderilor indus
triale și agricole ca
re operează in aces
te regiuni li s-a a- 
cordat o reducere de

continen- 
sud-american 
la sută din

50

Președintele Consiliului 
de Miniștri al R. P. Bulgaria 
l-a primit pe ministrul 

român al transporturilor 
și telecomunicațiilor

Luni, președintele Consiliului 
de Miniștri al R. P. Bulgaria, 
Stanko Todorov, l-a primit pe 
Traian Dudaș, ministrul trans
porturilor și telecomunicațiilor 
din Republica Socialistă Româ
nia.

Cu acest prilej au fost abor
date aspecte ale dezvoltării. în 
continuare, a colaborării intre 
România și Bulgaria in dome
niul transporturilor, in spiritul 
indicațiilor date la intilni- 
rile dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov.

La primire a asistat Vasil Ța- 
nev, ministrul transporturilor 
din R.P. Bulgaria.

A fost prezent ambasadorul 
României la Sofia. Trofin Sime- 
drea.

Componența 
noului guvern kuweitian

Șeicul Jaber Al Ahmed, în
sărcinat de șeful statului ku
weitian. Sabah Al Salem Al Sa
bah. cu formarea noului guvern, 
a anunțat, luni, lista cabinetu
lui, care cuprinde 19 miniștri, cu 
patru mai mult decit cel vechi.

Principalele portofolii vor fi 
deținute in continuare de titu
larii lor din vechiul cabinet. 
Șeicul Jaber Al-Ali Al-Salem 
Al Sabah râmine vicepremier și 
ministru al informațiilor, șeicul 
Sabah Al-Ahmed Al-Jaber con
duce in continuare Ministerul 
de Externe, Abdel Mouttaleb Al 
Kazimi — ministrul petrolului ; 
ministru de interne și al apără
rii, Saad Al Abdallah, iși men
ține, de asemenea, portofoliile. 
Printre portofoliile nou create 
se află cel al planificării.

economice româno-siriene
In încheierea vizitei oficiale 

pe care a efectuat-o în Siria, 
tovarășul Ion Pățan, viceprim- 
ministru al guvernului, minis
trul comerțului exterior si coo
perării economice internaționale, 
a semnat. împreună cu Moha
med Al Imadi. ministrul sirian 
al economiei și comerțului ex
terior. un protocol care prevede 
măsuri pentru realizarea în ter
men a obiectivelor economice 
de cooperare, precum și pentru 
sporirea schimburilor comer
ciale. Cu acest prilej, s-a ex
primat satisfacția pentru evo
luția ascendentă a raporturi ioc

bilaterale, subliniindu-se hotă- 
rirea reciprocă de a se acționa 
cu consecventă pentru transpu
nerea in continuare in viață a 
înțelegerilor convenite intre 
președinții Nicolae Ceaușescu 
și Hafez El Assad privind dez
voltarea schimburilor și coope
rării economice româno-siriene.

In cursul unei vizite in re
giunea Homs. tovarășul Ion 
Pățan a discutat cu specialiști 
români și sirieni stadiul de 
realizare a obiectivelor de coo
perare economică româno-si- 
riană.

Succes al partidelor Colaborării Democratice 
in alegerile parlamentare greco*cipriote

Potrivit rezultatelor 
le definitive 
parlamentare 
desfășurate _ ___  .
cele 35 de mandate ale Camerei 
Reprezentanților au reveni: 
partidelor Colaborării Democra
tice — alianță electorală for
mată din Frontul Democratic. 
Partidul Progresist al Oameni
lor Muncii din Cipru (A.K.E.L.) 
și Partidul Socialist (E.D.E.K.) 
care sprijină politica președin
telui Makarios. Cel de-al 35-lea 
mandat a fost atribuit lui Tas
sos Papadopoulos, negociatorul 
greco-cipriot la convorbirile m-

oficia- 
ale alegerilor 

greco-ciprioie 
duminică. 34 din

I:kx-o declarație dată publi
cității luni seară, președintele 
Ciprului, arhiepiscopul Maka
rios. a chemat toate forțele 
politice să respecte verdictul 

"popular și să acționeze in spi
ritul instaurării in țară a unui 
clima: de destindere și unitate.

Lupte pe majoritatea fronturilor 
din Liban

în tot cursul zilei de luni au 
continuat luptele pe majorita
tea fronturilor din Liban, în
deosebi in munți. Bombarda
mentele în districtele muntoase, 
informează agențiile de presă, 
au fost atit de intense incit

Edward Gierek despre unele probleme
■

a Poloniei
în cadrul unei întîlniri 

muncitorii Uzinei de utilai 
transport „PZL-Melec". primul 
secretar al C.C. al P.M.UJ».. 
Edward Gierek. s-a referit la 
o serie de probleme privind 
situația economică și socială a 
tării. El a arătat că. în ulti
mii cinci ani. de la adoptarea 
noii strategii a partidului pri
vind îmbunătățirea condițiilor 
de viață si muncă ale poporu
lui. Polonia a cunoscut o dez
voltare fără precedent sub 
toate aspectele. S-au creat baze 
puternice pentru dezvoltarea 
ramurilor fundamentale ale e- 
conomiei — industria și agri
cultura —. ale culturii, științei 
și invătămintului. Strategia 
partidului și-a demonstrat jus
tețea și urmează să fie și în 
viitor transpusă cu consecventă 
in viață — a spus E. Gierek. 
Pe această cale, a menționat 
vorbitorul, trebuie învinse mul
te greutăți : ar fi fost mai 
simplu să se adopte ritmuri 
mai scăzute de dezvoltare, dar 
astfel ne-am fi 
noi și viitoarele

im sută a taxelor 
pinâ in anul 1978. 
iar cele nou construi
te sint scutite com
plet de taxe pentru 
încurajarea prolife
rării lor. In regiunea 
de nord-est au fost 
învestiți 100 milioa
ne dolari in 82 obiec-

cu 
de

condamnat pe 
generații de

polonezi la răminerea in urma. 
Prin uriașele eforturi de in
vestiții a sporit de aproape două 
ori producția indusu^ală. ceea 
ce a permis ex’^nderea consi
derabilă a cons:ructiik>r de lo
cuințe. îmbogățirea pieței cu 
multe produse modeme, dezvol
tarea infrastructurii economice 
și sociale.

Referindu-se la greutăți ac
tuale in domeniul aprovizionă
rii. Edward Gierek a arătat că 
ultimii ani nu au fost favorabiu 
agriculturii, ceea ce a obliga: 
Polonia să cumpere __  1.
mari de cereale și furaje. Une
le fenomene negative nu sint 
legate insă de cauze obiective, 
fiind, de fapt, consecința ne- 
indeminării organizatorice a 
unor verigi din. comerț.

Arătînd că apropiata plenară 
,a C.C. al P.M.U.P. consacrat 
agriculturii va examina și pro
bleme legate de aprovizionarea 

prețurilor, 
prezentat 

Politic in

pieței și de politica 
Edward Gierek a 
propunerile Biroului 
acest ultim domeniu.

evi-Cifre recente 
dențiază procesul 
rlar de diversificare 
a agriculturii brazi
liene, tendința actu
ală fiind aceea de a 
include noi produse 
pe lista de export : 
cafeaua reprezintă 
astăzi mai puțin de

Coordonate
economice
braziliene

FAJKLLA DVLSCY : (O-
rese 14; U): Gric.-» B^ceg. (era

MARȚI, 6 • SEPTEMBRIE

VITEAZ î'
11.30; 13,45; 16;

hsT, SOIM 
horele 9il5;

20:30.
IGNOLI a ■ ÎNFLOREȘTE DIN 
I: ? Timpuri Noi (orele* 9;
I 13,30: 15.45; 18; 20,15).
POPORT’75 : Scala (orele
Iii: 13,30: 16: I8.30: 21): Bucu- 
l(orele 8,45: 11: 13.30; 16; 1JB.15: 
|; Favorit (orele 9.15: 11,30;
116; 18.15: 20.30): Paiatul
■urilor (ora 18): Grădina
■ ești (ora 19,30).
■CILE ARISTOCRATE : Do’- 
1-ele 9.30: 11.15: 13: 14.15: 16.30: 
[20).
■TEA : Excelsior (orele 9;
■ 13.30; 16; 18.15: 20.30): Volga
I 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;

20.15): Aurora (orele 9: IKiS; IXJ»; 
15,45; 18; 26.15): Grădina Aurora 
(ora 19.15); Tomis (orele •: nai; 
13,30; 16; 16.15; 26X6): GrâtLna To
mis (ora 19X6).

DIAMANTE PE ROTI : Lu
ceafărul (orele 9: UX5: :3X6; 36: 
18,15; 20.30; FestvX (orele >; U: 
13; 15; 17; 19; a>; GrăXna Fesx.- 
val (ora 22).

PETRECERE LA VH*A: Vic
toria orele 9X3; 11X6: IX»; 16; 
18.15: 20X4)

NEBUNA DE LEGAT : ‘ Eforie 
(orele 6X6: 11.45: 14; î«: lăns: 
20.36); Capitol (orele 9.15: 1U6; 
13.45: 16: 18.15: 26 36): Grădina Ca
pitol (ora 19.30): Stadionul Dyna
mo (ora 19X0).

CIND VINE SEPTEMBRIE : Pa
tria (orele 9; 11.15: 13.30; 15.45: 18; 
20.15).

ULZANA — CĂPETENIA APA
ȘILOR : Lumina (orele 9; 11.15;
13.30: 15.45: 18: 20.15).

DINCOLO DE POD : Dacia (ore
le 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,13).

Senei toca 1KJH-
ȘTEFAN OX MASE-VASLUI 

ifU : Vuteec. (orele 1X31: 19)
* COMISARUL P7EDONE LA 
BDNG-KONG : Grrr.-.z (oeeâe •: 
U«15: 1X31: 15-45: : Drum ii
5ârâ «orele IX»: 13; 3X15}

MERE ROȘII : UMre» «orele 16;
18); Grădina Unirea (ora 3H.

ROMANȚA PENTRU O COROA
NA : Lira (orele 1X31: 16; 31.15):
Grădina Lira (ora 29.15).

LUPTĂTORUL DIN NEW OR
LEANS : Flamura (orele 1U5; 
13,30; 15,45; 18; 20,15); Buzești (ore-

cantități

posturile de radio au făcut, apel 
la populație să nu se deplaseze 
decit in caz de urgență. Tiruri 
de artilerie grea au fost trase 
asupra localităților Aintoura, 
Mtein. Komayel din centrul 
Libanului.

Mortierele au bombardat car- 
rierele rezidențiale ale Beirutu
lui. Lupte violente au avut loc 
ir. suburbiile din sud-estul ca
pi taie i libaneze, pe unde trece 
una din principalele șosele care 
Leagă Beirutul de vest cu 
Baabda, sediul președinției re
publicii. In prezent se încear
că realizarea unui acord al tu
turor părților aflate în conflict 
pentru a permite redeschiderea 
acestei șosele, care ar ușura 
ccntactele președintelui ales, 
Elias Sarkis, înaintea ocupării, 
la 23 septembrie, a funcției su
preme in stat.

Agențiile de presa notează 
că. in ultimele două zile, 140 de 
persoane au fost ucise, iar 180 
au fost rănite.

Pe de altă 
că Fierre Gemayel. liderul 
..Falangelor libaneze", a plecat 
luni Ia Damasc in fruntea unei 
delegații a partidului său. pen
tru o serie de convorbiri cu 
oficialitățile siriene.

parte, se anunță 
Gemayel.

• CONSILIUL LIGII ARABE 
a hoțărît Ioni admiterea Orga
nizației pentru Eliberarea Pa
lestinei (O.E.P.) ca cel de-al 
21-lea membru al ligii.

n septembrie ora
șele Iugoslaviei 
primesc încă mult 
din dărnicia văra- 
tecă a soarelui de 
Adriatica. Intr-o

astfel de zi am cunoscut marele 
oraș de la confluența Savei cu 
Dunărea — Belgradul. Leagăn 
timpuriu al unor populații stră
vechi, Belgradul a cunoscut o 
evoluție constantă afirmindu-se 
de-a lungul secolelor ca remar
cabil centru de civilizație, au
tentic iugoslavă, unde s-au sta
bilit localnici provenind din 
toate colțurile țării. Și astăzi, la 
cei 1 300 000 locuitori ai săi, nu
mai 24 dintr-o sută sint născuți 
in metropolă, ceilalți rezidenți 
fiind originari din celelalte re
giuni. Cu industria, comerțul, 
expansiunea edilitară și cei 
430 000 angajați ai săi, metropo
la iugoslavă este cel mai impor
tant centru economic al țârii, 
reușind in anii de după elibe
rare o performanță puțin obiș
nuită : deși in timpul războiu
lui producția sa industrială a 
fost redusă la jumătate, in de
curs de 30 de ani aceasta s-a 
multiplicat de 17 ori. Industria 
orașului este recomandată de 
mari întreprinderi cu bun re
nume in țară și străinătate ca 
,Jvo Loia Ribar" — centru al 
industriei mecanice și al con
strucției de mașini-unelte — 
.JZmaj- produce mașini agri
cole. ,.LM.T." fabrici motoare și 
tractoare. .21 Mai" construiește 
de asemenea motoare, „EI" con
centrează industrie electronică, 
„IJiX." este specializata in rul
menți. iar „Galenika" in produse 
farmaceutice. Creșterea poten
țialului economic al capitalei iu
goslave explică avintul fără 
precedent in istoria sa al con
strucțiilor de locuințe care, po
trivit estimărilor oficiale, totali
zează o cifră impresionantă : 
8 000 000 de metri pătrați de su
prafață locuibilă, ceea ce repre
zintă de 2,5 ori fondul imobiliar 
de care dispunea orașul înainte 
de război. Noilor cartiere li se 
adaugă anual aproximativ 10 000 
de noi apartamente, asigurind 
modernizarea constantă a arhi
tecturii belgrădene, fapt corelat 
și completat și de noua imagine 
a spațiilor comerciale care in 
decursul ultimilor 20 de ani s-au 
întins de la 77 000 la 310 000 mp. 
La aceste cifre, care sint evoca
toare pentru imaginile de viată 
nouă pe care le oferă Belgradul 
zilelor noastre, se pot adăuga 
încă citeva, grăitoare pentru 
ponderea culturală pe care și-a 
făurit-o in anii construcției so
cialiste. în Belgrad există la ora 
actuală 270 școli primare și se
cundare frecventate de circa 
200 000 elevi ; 80 000 studenți ur
mează cursurile Universității 
din Belgrad, care, cu cele 24 fa
cultăți ale sale, este cel mai im
portant centru științific și peda
gogic al Republicii Serbia ; șase 
teatre cu 11 scene, 16 biblioteci, 
37 muzee și 62 de săli de cine
matograf configurează dimensi
unile vieții culturale a Belgra
dului contemporan. Pentru dez
voltarea armonioasă a orașului, 
preocupări susținute au fost 
concentrate asupra rezolvării ra
ționale a problemelor pe care le 
ridică in orice mare metropolă 
dens populată traficul urban. O 
serie de importante amenajări 
au îmbogățit geografia citadină 
printre care autostrada care tra
versează Belgradul, podul din 
prelungirea străzii Brankova, 
tunelul de sub Terazije, pasajele 
subterane pentru pietoni. Lu
crările in curs de construire a

noii gări feroviare proiectează 
întreg traficul feroviar în subte
ran îndeplinind astfel un vis 
mult îndrăgit al belgrădenilor, 
acela de a vedea coastele albii
lor Savei și Dunării debarasate 
de șinele și traversele drumuri
lor de fier și redate aspirației 
seculare a orașului spre albiile 
largi ale celor două ape.

mai vîrstnici, 14 500 tineri; va
loarea muncii lor fiind apreci
ată la 400 milioane dinari.

D
U

n simbol al capa
cității creatoare a 
generației de astăzi 
a Iugoslaviei prie
tene este conexiu
nea capitalei cu 

Marea Adriatica prin 476 km de 
cale ferată, punctul terminus

acă Bar-ul vine in 
întîmpinarea vieții 
economice și co
merciale a capita
lei, Dubrovnik-ul, 
tot pe coasta dal-

mată, apare ca locul de întîlnire 
a naturii, istoriei și artei. Aici, 
Adriatica, sau cum îi spun iugo
slavii „Jadran“, cu vegetația 
luxuriantă și apele de o incre
dibilă transparență, filtrează ra
zele soarelui timp de 250 zile pe 
an deasupra iahturilor cu turiști 
veniți din toată lumea. Orașul

De la Belgrad 
la Dubrovnik

însemnări din R. S. F. Iugoslavia
fiind Bar — orașul care devine 
al doilea mare port al țării. Tra
seul străbate, la o altitudine de 
peste 2 000 m deasupra nivelului 
mării, peisaje de o neasemuită 
frumusețe și bogăție naturală. 
Pas cu pas, constructorii au ri
dicat cite un, pod, au săpat cite 
un tunel dină circulației în cele 
din urmă, la sfirșitul lunii mai, 
334 poduri și 254 tuneluri, apro
piind cu viteza șinelor, definitiv, 
capitala de mare. Magistrala 
Belgrad-Bar este și rodul efor
turilor constructive a 14 000 ii- 
peri și tinere din întreaga țară, 
care, organizați in brigăzi de 
țnuncă patriotică, și-au dat con
cursul la finalizarea inestimabi
lului obiectiv al economiei iugo
slave, inițiat cu două decenii in 
urmă. Străbătind țara vecină a- 
yeam să constatăm că este îm- 
pinzită de șantiere ale tineretu
lui, a căror eficacitate gazdele 
he-au exprimat-o succint în 
două cifre ; anul trecut, pe șan
tierele celor 14 șantiere de 
construcții unionale ale tinere
tului au muncit, alături de cei

•

vechi al Dubrovnik-ului este un 
ansamblu unic de monumente 
înconjurat pe o lungime de doi 
kilometri de contraforturi — ca
podoperă strategică de apărare 
împotriva expansiunii puterii 
romane. De zeci de ani ele au 
devenit loc de promenadă pen
tru turiști cărora le oferă pano
rama circulară a mării și a a- 
coperișurilor amalgamate din 
vechiul oraș. Și peste tot monu
mente din piatră albită de soa
re ; forturi, biserici, palate cu 
logii, edificii care seara devin 
decoruri naturale pentru spec
tacole sugestive și acustica ar
monioasă ca Festivalul de vară 
de la Dubrovnik. Vocația cul
turală a orașului este legata 
prin virtuțile sale peisagistice 
de activitatea turistică, Dubrov- 
nik-ul fiind un nod al turismu
lui internațional unde turistul 
învață să îndrăgească locul îm
bogățit și înfrumusețat de va
lențele hărniciei și ospitalității 
locuitorilor orașului.

DOINA TOPOR

PE SCURT»PE SCURT» PE SCURT»PE SCURT»PE SCURT Operațiune de deturnare 
a unui avion olandez

prezent țara dispune 
de 56 6M km șosea 
asfaltată, numai in
tre 1966 și 1974 su
prafața străbătută 
de sosele triplindu- 
se. Brazilia a obținut 
rezultate remarcabi
le și pe linia dezvol
tării unei flote pro
prii avind in vedere 
că trei pătrimi din 
comerțul internațio
nal se desfășoară pe 
mare. Astfel in 1975 
fiola braziliană a a- 
juns ia • capacitate 
de aproape 5 milioa
ne tdw. de patru ori 
mai mare decit în 
1M4.

De asemenea, dez
voltarea și diversifi
carea industriei pre- 
hicrătoare. bazată 
pe valorificarea re
surselor miniere, a 
dus Ia stimularea u- 
nor ramuri industri
ale ca siderurgia, 
construcțiile de ma
șini. electrotehnica. 
Brazilia devenind u- 
nul dintre principalii 
exportatori de oțel 
din lume (6,5 milioa
ne tone). Toate a- 
ceste realizări stau 
mărturie hărniciei 
poporului brazilian 
dedicat edificării u- 
nei economii multi
lateral dezvoltate.

G. SPRINȚEROIU

• IN CADRUL DEZBTERI. 
LOR CONFERINȚEI O.N.U. 
ASUPRA DREPTULUI MA
RII. delegatul țării noastre, 
I. Pop, a arătat că România 
se pronunță pentru consa
crarea unor norme prin care 
să se promoveze exploatarea 
optimă și rațională a resur
selor biologice din zonele e- 
conomice, luindu-se in consi
derare necesitatea accesului 
la pescuit și pentru țările 
riverane la mări închise și 
semiinchise, sărace in resur
se biologice. Delegatul ro
mân a avansat o serie de cri
terii concrete prin care să se 
asigure prioritate acestor 
țări la încheierea acordurilor 
de pescuit in alte zone.

Delegatul român Paul Ma- 
teescu a prezentat in organe
le de lucru ale conferinței 
punctul de vedere al țării 
noastre in problema accesu
lui la mare al statelor fără 
litoral, subliniind importanța 
acordurilor bilaterale, reci
proc avantajoase.

pretat un bogat program de cin- 
rece ?i dansuri populare româ
nești.

• LA 6 SEPTEMBRIE. la 
Moscova a avut loc intilnirea 
dintre Leonid Brejnev, secretar 
general al C.C. al P.C.U.S.. și 
Kaysone Phomvihane, 
general al Partidului 
Revoluționar Laoțian. ,______
nistru al guvernului laoțian. Cu 
acest prilej, a avut loc un schimb 
de informații privind situația 
din cele două țări. Au fost dis
cutate. de asemenea, aspecte ale 
relațiilor bilaterale.

secretar 
Popular 

prim-mi-

• în capitala Tanzaniei se des
fășoară intilnirea președinților 
Agostinho Neto (Angola). Se- 
retse Khama (Botswana), Sa
mora Mache-1 (Mozambic), Ken
neth Kaunda (Zambia) și Julius 
Nyerere (Tanzania), consacrată 
analizării situației din Africa 
Australă in lumina ultimelor 
evenimente petrecute în zonă. 
La reuniune participă lideri ai 
Organizației Poporului din Afri
ca de Sud-Vest (SWAPO) și ai 
Consiliului Național African din 
Rhodesia, precum și președin
tele Comitetului pentru elibe
rare al Organizației Unității 
Africane.

„DISCUL DE AUR" 
PENTRU ANSAMBLUL 
FOLCLORIC „MARA-

La festivalul folcloric interna' 
țional, desfășurat la Dijon cu 
ocazia celei de-a XXXI-a săr
bători a podgoriei, Ansamblul 
folcloric „Mara“ din Sighetu 
Marmației a obținut „Discul de 
aur" al Academiei Charles Cross 

• pentru muzică și „Colierul de 
arginta pentru dansuri. Specta
colele susținute de formația fol
clorică „Mara* au întrunit inalt? 
aprecieri din partea juriului și 
elogiile publicului francez pen
tru măiestria cu care a inter

te »; 1LU: îlji: 16: 11,15 : 20.30); 
Grid BuzeșU (era 19JQ).

CT SE rNTTMPLA CV TINE : 
lamura (ora »).
INSTANȚA AiCNA PRONUN- 
AREA : Feseatari (orele 15.30; 18: 
L15). _____
O a DE NEUITAT : Pacea (ore

le 13: w».
MICUL INDIAN : Melodia (orele 

•; 1U5: ix»; îxis: 20,30).
PAC ALA : Gîuteștl (orele 16: 19). 
MELODIILE CARTIERULUI : 

Floreasea (orele 1X39: 18: 20,15).
CURSA : Cotroceni (orele 10; 12; 

14; 16: 16: ».
POVESTE NETERMINATA :

Crîngași (ora 17)
FILIERA n : Miorița (orele •; 

1X15: IUI: 15.45: 11; 20.15); Grădi- 
ca Luceafărul (ora 19.30)

APASH : Popular (orele 16: 18: 
a»

KTT TN ALASKA : Munca (ore
le 16; ÎS: 21).

TEXAS. DINCOLO DE RTU : Mo
rilor (orele »; 11.15; 1X30; 15,45; 18; 
21.15): Grădina Moșilor (ora 19.30).

TOM SI JERRY: Cosmos 
ixan.

S-A INTÎMPLAT ÎN ANU 
Cosmos (orele 18; 20.15).

ELIXIRUL TINEREȚII : Flacăra 
(orele 16; 11; 20).

ULTIMELE LOR CUVINTE î VI- 
tan (orele 16; 18;); Grădina Vitan 
(ora 19,30).

CASA DE LA MIEZUL NOPȚII î 
Arta (orele 15.30; 17,45); Grădina 
Arta (ora 19.30).

ZORRO: Progresul (orele 16; 
19); Rahova (orele 16; 18; 20).

Programul 1
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9,00 Teleșcoală. 10,00 Film artis
tic : „Zidul". 11,55 Telex. 12,00 în
chiderea programului. 16,00 Tele
școală. 16,25 Curs de limbă fran
ceză. 16,50 Telex. 16,55 La volan — 
emisiune pentru conducătorii auto. 
17,15 Roman-foileton : „Țăranii". 
Episodul 9 — „Primăvara". 18,05 
Pentru sănătatea dv. 18.15 Lecții 
TV pentru lucrătorii din agricul
tură. 18,45 Telecronică pentru pio
nieri. 19,00 Itinerar iugoslav. 19,20 
1001 de seri. 19,30 Telejurnal. 20,00 
Reflector. 20,20 Teatru TV : Ciclul 
..Oameni ai zilelor noastre". „Din
colo de munte" de Constantin

„Viking-2: activitatea pe „Planeta roșie"
Son.da spațială Viking-2. care 

a amartizat la 3 septembrie, 
continuă să funcționeze nor
mal. Viking-2 a transmis deja 
la centrul spațial din Pasadena 
4 fotografii, dintre care una co
lor. Din analiza acestora se 
constată că peisajul din regiu
nea in care a amartizat — Uto
pia Pianitia — se aseamănă cu 
cel din bazinul Chryse. unde a 
amartizat la 20 iulie Vriking-1. 
Este vorba de un deșert roșu, 
destul de plat, presărat cu roci 
mari și pietre. Unele dintre a- 
ceste roci sini ascuțite, altele, 
dimpotrivă, sint rotunde și au 
infățișarea unor bureți. Geologii 
prezenti la Pasadena consideră 
că aceste roci au o dublă na
tură — vulcanică si sedimen
tară.

Pe de altă parte, verificările 
efectuate au indicat că mo
dulul fixat pe Planeta roșie nu 
a suferit aparent avarii. așa 
cum s-a crezut la un moment 
dat. ..Totul decurge normal", a 
declarat directorul misiunii. 
James Martin.

La sfirșitul săptămînii. bra
țul excavatorului lui Viking-2 
va lua primul său eșantion de 
sol marțian pe care îl va de
pune in laboratorul biologic al 
sondei. Imediat după aceea, vor 
începe analizele menite să. 
pună in evidentă o eventuală 
formă de viață existentă pe 
planeta Marte. Biologii speră 
să rezultatele . acestor experien
țe vor permite să se tragă o 
concluzie netă dacă există sau 
nu o formă de -viață pe Marte.

Un avion „DC-9". aparținînd 
companiei aeriene olandeze 
..K.L.M.“, avind drept destina
ție Amsterdam, și transportînd 
circa 80 de persoane a fost de
turnat — după decolarea de pe 
aeroportul din Nisa — de un 
comando, alcătuit din trei per
soane. Acesta a amenințat câ, 
dacă Israelul nu va elibera 8 
persoane propaleStiniene vor 
provoca explozia avionului dea
supra orașului Tel-Aviv.

După o escală la Tunis și 
alta la Larnaca (în Cipru), a- 
vionul deturnat s-a îndreptat 
spre Israel, unde a fost împie
dicat să'aterizeze.

înapoiați la Larnaca, mem
brii comandoului au angajat 
tratative cu un. reprezentant al 
Organizației pentru Eliberarea 
Palestinei (O.E.P.) Ia Nicosia și 
cu un diplomat al ambasadei 
Libiei în Cipru. în final ei au 
acceptat să-i elibereze pe os
tatici și să. se predea autori
tăților greco-cipriote. cerînd în 
schimb, garanția că vor putea 
părăsi Ciprul, într-o direcție pe 
care o vor allege. .

Conform unor surse palesti
niene — citate de agenția U.P.I. 
— comandoul-face parte dintr-o 
fracțiune disidentă a Frontului 
Popular pentru Eliberarea Pa
lestinei.

Munteanu. 21,20 Cercuri de virată 
ale Bucureștiului. 21.40 
artei interpretative 
22.10 24 de ore.
programului.
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20,00 Pagini
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Maeștri ai 
românești. 
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ANTIBIOTIC ÎMPOTRIVA DĂUNĂTORILOR, Firma japoneză 
„Tiugay Seyaku- a patentat un nou preparat eficace pentru dis
trugerea unor insecte și căpușe — antibioticul monensin. El este 
extras din unele ciuperci de mucegai, este puțin toxic pentru 
om și animale mari, nu dăunează plantelor de cultură. Prepa
ratul. experimentat cu succes în orezării, se folosește în pro
porție de 1—2 kg pe hectar. • O cantitate de aproape 
DOUA TONE DE MABUUANA a fost confiscată de autoritățile 
vamale americane pe aeroportul Bakalar, din Indianapolis, sta
tul Indiana. ..Marfa- fusese descărcată dintr-un avion și urma 
să fie transportată cu ajutorul a două camioane. împreună cu 
drogul au fost confiscate și cele două camioane și avionul, iar 
c persoană a fost arestată. « VULCANUL TAAL DIN FILIPINE 
A ERUPT FĂRĂ ÎNCETARE ÎN ULTIMELE TREI ZILE. Cenușa 
vulcanică și bucăți de rocă dislocate sint aruncate de la înălți
mea craterului central de 300 de metri, pinâ la circa 2 000 metri 
altitudine. Autoritățile au evacuat de urgență pe cei 2 000 de 
locuitori ai insulei pe care este situat vulcanul. Seismologii fili- 
pinezi au afirmat că această activitate vulcanica nu se va în- • 
trupe___CUrind. « O PLANTAȚIE EXPERIMENTALA DE
CREȘTERE ARTIFICIALA A MIDIILOR s-a amenajat în partea 
de vest a golfului Kola, din Extremul, Nord al Uniunii Sovietice. 
Midiile, aceste moluște puțin pretențioase, care formează colo
nii cu o densitate de aproape 10 000 de scoici pe metrul pătrat, 
se hrănesc filtrind apa. din care extrag substanțele nutritive, 
în această regiune nordică ele se dezvoltă insă mult mâi încet 
decit in apele calde. Specialiștii sovietici au găsit o soluție pen
tru a accelera creșterea lor. Plantația din golful Kola este o plută 
mare, de o construcție specială, de pe care atîrnă in ghirlan
de pină la o adîncime de cinci metri. 150 de plase, fiecare dintre 
ele conținînd cite două kilograme de scoici. Astfel midiile sint 
alimentate continuu, fără să mai depindă de fluxuri și refluxuri. 
Acest nou mod de hrănire n-a întîrziat să-și facă efectul, mo- 
luștele crescînd mult mai repede în greutate. • CUTREMUR ÎN 
TURCIA. Cel puțin 18 persoane au fost rănite în urma unui cu
tremur de intensit ite medie care a fost înregistrat în provincia 
Diyarbakir, din sud-estul Turciei Seismul, care a durat doar 
trei secunde, a intervenit exact la un an de la cel care a devas
tat satul Lice, din aceeași zonă, și a provocat moartea a 2 300 
persoane. Cutremurul de ieri a afectat din nou satul Lice, unde 
au fost avariate 100 locuințe și au fost rănite cîteva persoane.

muzicale de virtuo-20.00 Pagini muzicale de virtuo
zitate. 20.25 Din filmoteca TV : 
Glasul pietrei — Romul Ladea. 
20.45 Tezaur de cîntec românesc. 
..Suita bacovianâ" de Doru Po- 
povici. 21.05 Telex. 21.10 Cultura, 
la locul de muncă. 21.30 Viratele 
peliculei. 22,30 închiderea progra
mului.

zitate. 20.25
Glasul pietrei

Din filmoteca TV :
Romul Ladea.

20,45 Tezaur de cîntec românesc.
..Suita bacovianâ-
povici. 21.05 Telex. 21.10

de Doru Po-
Cultura.

la locul de muncă. 21.30 Virstele'
peliculei. 22,30 închiderea progra
mului.

LUNI, 6 SEPTEMBRIE

Ansamblul ..Rapsodia Română" :
FRUMOASA EȘTI, MINDRA TARA
— ora 18,30; CUI.:: Zzz.--------
SPECTACOL REALIZAT IN 
PRODUCȚIE
LI AN WEGLIAMS — orele 16 și
19,30. (Cartierul Titan, Str. Liviu 
Rebreanu).

Circul București;------- ... co_ 
CU CIRCUL ITA-

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA ; București Piața „Scînteii® Tel : 17 60 10, 17 60 26. Abonamentele se fac la oficiile poștale și difuzorii din Întreprinderi și instituții — Tiparul î Combinatul Poligrafic „Casa Scinteii 
Cititorii din străinătate se pot abona prin ILEXIM — Serviciul export-import presă, Calea Griviței nr. 64—66, P.O.B, 2001 telex 011226, București. 40362


