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VIZITA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 
Șl A TOVARĂȘEI ELENA CEAUȘESCU 

ÎN R. S. F. IUGOSLAVIA
„ĂAf FERMA CONVINGERE CĂ VIZITA PE CARE 

O FACEM ÎN FRUMOASA DUMNEAVOASTRĂ 

ȚARĂ VA MARCA UN NOU MOMENT IMPOR

TANT ÎN RELAȚIILE DINTRE ROMANIA Șl 

IUGOSLAVIA, ÎN CONLUCRAREA LOR ACTIVĂ 

PE PLAN INTERNAȚIONAL ÎN INTERESUL AMBE

LOR POPOARE, AL CAUZEI COLABORĂRII Șl 

PĂCII ÎN LUME".

NICOLAE CEAUȘESCU

„SÎNT CONVINS CĂ ACEASTĂ VIZITĂ VA REPRE
ZENTA 0 NOUĂ CONTRIBUȚIE LA ÎNTĂRIREA 

PRIETENIEI DINTRE POPOARELE NOASTRE. MĂ 
BUCUR CĂ VEȚI AVEA OCAZIA SĂ ÎNTÎLNIȚIDIN 

NOU OAMENI Al MUNCII DE LA NOI Șl CĂ, ÎNCĂ 
ODATĂ, VEȚI SIMȚI CĂLDURA PRIETENIEI LOR 
FAȚĂ DE POPORUL ȚĂRII DUMNEAVOASTRĂ"

IOSIP BROZ TITO

Sosirea pe pămîntulînceperea convorbirilor oficiale

Tineretul — factor activ in realizarea 

cincinalului revoluției tehnico-științifice

NICI UN UTILAJ 
SUB RANDAMENTUL

PLANIFICAT

Miercuri după-amiază, la 
Palia tul Brdo de lingă Kranâ, 
în. Slovenia, au început convor
birile oficiale între tovarășul 
Nicolae Ceausescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și tovară
șul Iosip Broz Tito. președin
tele Republicii Socialiste Fe
derative Iugoslavia, președin
tele Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia.

La convorbiri participă : din 
partea română tovarășii Ma
nea Mănescu. membru al Co
mitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim-minisitru 
al guvernului. Ștefan Voitec. 
membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., vi
cepreședinte al Consiliului de 
Stat. Gheorghe O.prea, membru 
al Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R., viceprim- 
ministru al guvernului. Ștefan 
Andrei, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., Au
rel Duma, secretar al C.C. al 
P.C.R.. George Macovescu. 
membru al C.C. al P.C.R.. mi
nistrul afacerilor externe, Va- 
sile Pungan. membru al C.C. 
al P.C.R., consilier al pre
ședintelui republicii, Constan
tin Mitea. membru al C.C. al 
P.C.R.. consilier al președinte
lui republicii, Virgil Cazacu, 
membru al C.C. al P.C.R., am
basadorul României la Belgrad. 
Vasile Șandru. adjunct de șef 
de sectie la C.C. al P.C.R., 
Constantin Oancea. adjunct al 
ministrului afacerilor externe. 
Ion. Ciubotaru. director in 
M.A.E.

Din pai*tea iugoslavă : Vi- 
doie Jarkovici, membru în 
Prezidiul C.C. al U.C.I., vice
președintele Prezidiului R.S.F. 
Iugoslavia, Stane Dolant. se

cretar al Comitetului Executiv 
al Prezidiului Comitetului Cen
tral al Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia. Gemal Biedici. 
membru în Prezidiul C.C. al 
U.C.I., președintele Consiliului 
Executiv Federal. Miloș Minici, 
membru în Prezidiul C.C. al 
U.C.I., vicepreședinte al Consi
liului Executiv Federal, secretar 
federal pentru afaceri externe. 
Aleksandar Grlicikov, secretar 
în Comitetul Executiv al Pre
zidiului C.C. al U.C.I., Milorad 
Birovliev, membru în Consiliul 
Executiv Federal, președintele 
părții iugoslave în Comisia 
mixtă româno-iugoslavă de co
laborare economică, Mirko Milu- 
tinovici, șeful Cabinetului pre
ședintelui R.S.F.I., Vladislav 
Obradovici. șeful secției relații 
internaționale a C.C. al U.C.I., 
Angelico Blajevici. consilier al 
președintelui R.S.F.I. pentru 
probleme de politică externă, 
Miodrag Krdjici, șeful Direc
ției pentru țările vecine din 
Secretariatul federal pentru a- 
facerile externe.

★
După un scurt schimb de ve

deri între cele două părți, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, și to
varășul Iosip Broz Tito, pre
ședintele R.S.F. Iugoslavia, pre
ședintele Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia, s-au retras pen
tru a continua dialogul la nivel 
înalt.

în cadrul convorbirilor a fost 
analizat ansamblul relațiilor de 
colaborare multilaterală româ
no-iugoslavă.

A fost, de asemenea, aborda
tă situația internațională, schim
bul de vederi evidențiind efor
tul constructiv al României și 

Iugoslaviei în vederea soluțio
nării, în conformitate cu intere
sele popoarelor, a problemelor 
ce confruntă omenirea, voința 
celor două țări de a-și aduce și 
în viitor contribuția la instau
rarea unor relații noi, de depli
nă egalitate între state, la fău
rirea unei noi ordini economice 
și politice internaționale, rele- 
vînd necesitatea sporirii rolului 
O.N.U. în interesul făuririi unei 
lumi mai bune și mai drepte.

Cei doi președinți au acordat 
o deosebită atenție situației din 
Europa relevi ndu-se necesitatea 
de a se acționa ferm pentru 
transpunerea în viață a princi
piilor și normelor stabilite in 
Actul final al Conferinței ge- 
neral-europene. pentru comple
tarea destinderii politice cu mă
suri de dezangajare militară și 
dezarmare, și au relevat însem
nătatea viitoarei reuniuni din 
1977, de Ia Belgrad, pentru ana
lizarea etapei parcurse și adop
tarea de noi măsuri pentru asi
gurarea securității și dezvolta
rea cooperării libere între toate 

în pagina a IlI-a

Dineu oficial oferit in onoarea președintelui Nicolae Ceaușescu 
și a tovarășei Elena Ceaușescu de președintele 

Iosip Broz Tito și tovarășa Iovanka Broz 
Toastul președintelui Toastul președintelui

IOSIP BROZ TITO NICOLAE CEAUȘESCU

popoarele de pe continentul 
nostru.

Președintele Iosip Broz Tito 
l-a informat pe președintele 
Nicolae Ceaușescu despre lucră
rile recentei Conferințe la nivel 
înalt a țărilor nealiniate de la 
Colombo, la care țara noas
tră a participat ca invitată, 
Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a apreciat că reuniu
nea țărilor nealiniate a consti
tuit un moment important in 
viata internațională contem
porană.

La dialogul celor doi pre
ședinți au participat, din partea 
română, tovarășii Manea'Mănes
cu. Ștefan Voitec și Ștefan An
drei, iar din partea iugoslavă 
Vidoie Jarkovici, Stane Dolanț, 
Gemal Biedici și Aleksandar 
Grlicikov.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă de caldă pri
etenie și stimă reciprocă, carac
teristică raporturilor de cola
borare în continuă dezvoltare 
dintre țările, partidele și popoa
rele noastre.

țarii prietene
Miercuri a inceput vizita ofi

cială de prietenie în R.S.F. 
Iugoslavia a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România. și a tovarășei 
Elena Ceaușescu. la invitația 
tovarășului Iosip Broz Tito. 
președintele Republicii Socia
liste Federative Iugoslavia, 
președintele Uniunii Comuniști
lor din Iugoslavia, și a tovarășei 
Iovanka Broz — vizită ce con
stituie un eveniment de cea 
mai mare însemnătate politică 
in dezvoltarea relațiilor pe mul
tiple planuri între cele două 
țâri și popoare.

Sentimentele de stimă și 
respect ce unesc popoarele 
noastre și-au găsit o vibrantă 
expresie in primirea entuziastă 
rezervata înalților oaspeți.

Festivitatea sosirii solilor po
porului român pe pămîntul Iu
goslaviei. socialiste a avut loc 
pe aeroportul „Brnik“ din Liu- 
bliana. capitala Republicii So
cialiste Slovenia. Clădirea a- 
eroportului este împodobită 
sărbătorește. Sînt arborate dra
pelele de stat ale României și 
Iugoslaviei. Pe frontispiciu este 
înscrisă calda urare „Bine ați 
venit, dragă tovarășe Nicolae 
Ceaușescu !“

La ora 11. aeronava prezi
dențială românească aterizează.

La coborîrea din avion pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu - sînt 
salutați cu deosebită căldură și 
prietenie de președintele Iosip 
Broz Tito și tovarășa Iovanka 
Broz.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășul Iosip Broz Tito își 
string îndelung mâinile, se îm
brățișează, își exprimă * satisfac
ția pentru această nouă întîl- 
nire.

La rîndul lor, tovarășa Elena 
Ceaușescu și tovarășa Iovanka 
Broz se îmbrățișează cu căl
dură.

în semn de salut se trag 21 
salve de artilerie.

Un grup de pionieri oferă 
buchete de flori tovarășului 

Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu.

Președintele R.S.F. Iugosla
via prezintă șefului statului 
român și tovarășei Elena 
Ceaușescu persoanele oficiale 
venite in întâmpinare : Vidoie 
Jarkovici. vicepreședintele Pre
zidiului R.S.F. Iugoslavia. Kiro 
Gligorov. președintele Adunării 
R-S.F. Iugoslavia. Star.e Do
lanț. secretar al Comitetului E- 
xecutiv al Prezidiului Comi
tetului Central al Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia, Ge
mal Biedici. președintele Con
siliului Executiv Federal. Ser- 
ghei Kraigher. președintele 
Prezidiului Reoublicii Socialis
te Slovenia. Franțe Popit, pre
ședintele Comitetului Central 
al Uniunii Comuniștilor din 
Slovenia. Miloș Minici. vice
președinte al Consiliului Exe
cutiv Federal, secretar federal 
pentru ’afaceri externe. Alek
sandar Grlicikov. secretar in 
Comitetul Executiv al Prezi
diului C.C. al U.C.I., Andrei 
Marinț. președintele Consiliu
lui Executiv al Adunării R-S. 
Slovenia, Milorad Birovliev. 
membru în Consiliul Executiv 
Federal, președintele pârtii iu
goslave în Comisia mixtă ro
mâno-iugoslavă de colaborare 
economică. Roman Albreht. 
membru al Prezidiului C.C. al 
Uniunii Comuniștilor din Iugo
slavia. Miloș Sumonia. adjunct 
al secretarului federal pentru a- 
părarea națională. Mirko Milutî- 
novicâ. șeful Cabinetului pre
ședintelui Iugoslaviei. Tovarășii 
din conducerea partidului si 
statului au venit împreună cu 
soțiile.

împreună cu președintele 
Nicolae Ceaușescu au sosit to
varășii Manea Mănescu. mem
bru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.. prim- 
ministru al guvernului. Ștefan 
Voitec, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. 
vicepreședinte al Consiliului de 
Stat. Gheorghe Oprea, membru 
al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., viceprim-

(Continuare in pag. a lll-a)

Cauzele care generează o u- 
tilizare incompletă a capacități
lor de producție la întreprin
derea de utilaje și piese de 
schimb Miercurea-Ciuc sînt nu
meroase. Legat însă de această 
constatare generală, să vedem 
în primul rind care sînt pre
ocupările organizației de tine
ret din întreprinderea amintită 
pentru localizarea și eliminarea 
acestor cauze.

— De la începutul anului și 
pînă acum, ne spune Dionisie 
Biro, membru în biroul comite
tului U.T.C. pe întreprindere, 
am ținut două adunări generale 
care au avut ca principal punct 
pe ordinea de 
zi contribuția 
tinerilor la creș
terea cantitati
vă și calitativă 
a producției. în 
cadrul discuții
lor s-a ridicat, 
bineînțeles, și 
problema utili
zării mai rațio
nale a mașini
lor și utilajelor.
S-au criticat și 
cauzele care generează o ast
fel de situație : indiscipli
na unor tineri, neîncadra- 
rea în programul normal de 
lucru, oprirea repetată, mai 
ales în schimbul de noapte, a 
unor utilaje etc. Pornind de la 
asemenea constatări. întregul 
birou, împreună cu factori de 
răspundere din conducerea în
treprinderii a organizat și or
ganizează sistematic raiduri 
prin secțiile productive în toa
te schimburile, dar, mai ales 
în schimbul de noapte.

Toate aceste acțiuni, cumulate 
cu cele luate de conducerea în
treprinderii — redistribuirea 
unor maiștri și muncitori, sanc
ționarea celor care au dat do
vadă de repetate acte de indis
ciplină, îmbunătățirea aprovi
zionării cu materii prim? și ma
teriale la fiecare loc de muncă 
— și-au atins, deocamdată, 
doar în parte scopul.

în ziua raidului nostru, ingi
nerul Nicolae Stoica, șeful ate

O cerință 
a producției 
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CAMPANIA AGRICOLĂ

RODUL TOAMNEI, 
GRABNIC

ÎN HAMBARE!
i Sporirea ritmului la recoltarea 
culturilor de toamnă, din cîmp, 
grădini de legume, vii și livezi 
O condiție hotărîtoare pentru 
producția anului viitor: pregă
tirea terenurilor pentru însă- 
mînțarea griului

i Organizațiile U.T.C. de la sate, 
toți tinerii — un sprijin con
cret și eficient pentru strînge- 
rea la timp și fără pierderi 
a recoltelor din cîmp

Citiți in pagina a IV-a relatările 
reporterilor noștri

O sugestivă imagine de lucru din laboratorul Liceului „Mihai 
Viteazul" din Ploiești.

Alte aspecte din viața și activitatea elevilor, în pagina a ll-a

lierului prelucrări mecanice, a- 
firma :

— în atelierul pe care îl con
duc, indicele de utilizare a ma- 
șinilor-unelte este de aproape 
90 la sută, deci cu 3—4 procen
te superior celui înscris în 
plan. Lucrul acesta însă nu mă 
mulțumește. Am în momentul 
de față cinci strunguri care 
stau : unul în reparații capita
le, două în reparații curente și 
alte două oprite neplanificat. 
Cei care lucrau la ultimele două 
au adormit azi noapte, iar 
strungurile au funcționat pînă 
cînd li s-au ars electromotoare
le. Cazuri de acest fel sînt 

frecvente, mai 
ales în rîndul 
acelora care fac 
naveta.

Dar, iată încă 
un aspect evi
dențiat. de Ste
fan Fejir, mais
tru în atelierul 
debitare : „Pe 
20 iunie Între
prinderea, deci 
și atelierul nos
tru, și-a înde

plinit planul Ia producția-marfă 
pe primul semestru. Dincolo insă 
de acest aspect pokitiv avem și 
destule necazuri. Sînt zile cînd 
trebuie să debităm, să spunem, 
tablă și profile de cinci tipodi- 
miensiuni. Cei de la „depozite14 
nu-mi dau decît trei tipodi- 
mensiuni. Cazurile de acest fel 
sînt încă frecvente, iar atelie
rul debitare trebuie să opreas
că o parte din utilaje și să aș
tepte ziua cînd ne vin și mate
rialele restante.

Fără îndoială că nu toate as
pectele surprinse în acest raid 
se pot constitui în reproșuri la 
adresa organizației de tineret 
din întreprindere. Dar. cele le
gate de disciplina de producție, 
de ncutilizarea integrală a ma
șinilor supravegheate de tineri 
țin deja de competența organi
zației. Și. tocmai aici acțiunile 
ei sînt încă modeste, sub limi
ta cerințelor curente ale pro
ducției.

PAVEL PERFIL
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Cui b de vi tej i
prof. dr. Virgil Cândea

LECȚIA DE ISTORIE

Dacă în cursul zbuciumatei sale istorii 
Tîrgoviștea n-ar fi fost în atîtea rînduri 
arsă, prădată, distrusă de dușmanii țării 
noastre ; dacă la sfîrșitul veacului al 
XVII-lea, din rațiuni politice, Constantin 
Brâncoveanu n-ar fi fost silit să mute 
definitiv capitala țării la București ; 
dacă administrația României moderne 
ar fi privit cu mai multă atenție și mai 
mult interes către această urbe cu glo- 
rias trecut, fără îndoială că astăzi Tîr
goviștea ar fi fost capitala României.

Avem voie să ne punem aceste între
bări, să formulăm asemenea ipoteze ? 
Are voie istoria să trateze problemele 
la condițional ? Ani de-a rîndul. din 
cauza unei atitudini prea pozitiviste, ști
ința și-a refuzat asemenea întrebări. As
tăzi insă ni le putem pune cu curaj si 
mai cu seamă într-o zi ca aceasta, în 
care evocăm Tîrgoviștea și trecutul ei 
în legătură cu întregul trecut și în per
spectiva viitorului țării, evocate cu pri
lejul acestei impresionante manifestații. 
Avem voie să ne punem aceste între
bări. tocmai pentru a înțelege dimensiu
nile vocației Tîrgoviștei care, chiar cînd 
n-a mai fost capitala politică a țării, 
și-a menținut funcțiunea de centru spi
ritual al țării noastre, de centru care 
prin însuși trecutul său și prin legiti
marea lui istorică are înalta menire de 
a întreține flacăra vie a patriotismului 
nostru. Ce reprezintă Tîrgoviștea pentru 
ponorul român și pentru istoria lui ? 
Tîrgoviștea este centrul politic în care 
33 de voievozi, de la Mircea cel Bătrîn 
pînă la Constantin Brâncoveanu, au vie- 
țuit, au luptat, au creat pentru dezvol
tarea multilaterală a acestei țări, pentru 
apărarea ei. pentru afirmarea ei în lume. 
De aci Mircea cel Bătrîn și-a pornit oș- 
tile pe linia Dunării pentru stăvilirea 
puterii otomane, invaziei otomane. Doc
trina autonomiei Țărilor Române, care a 
fost impusă prin luptă armată și luptă 
diplomatică, și care a asigurat continui
tatea noastră de stat-.de la înființarea

acestei țări și pînă astăzi, această doc
trină a fost făurită prin vitejia și geniul 
politic al voievozilor din Tîrgoviște. Ti
parul românesc s-a născut în această 
zonă privilegiată, inaugurînd această 
artă în Europa de sud-est. Din Tîrgo
viște au pornit oștile lui Vlad Tepeș 
pentru apărarea țării și tot de aici ace
lea ale lui Mihai Viteazul pentru a uni. 
pentru prima oară, Țările Române. Aici 
și-au făurit politica lor înțeleaptă de 
dezvoltare a țării și. de construcție cul
turală Matei Basarab și Constantin 
Brâncoveanu. Aici a scris Neagoe Basa
rab învățăturile către fiul său Teodosie. 
Și tot aci, în veacul al XIX-lea, cînd 
Tîrgoviștea nu mai era o capitală a ță
rii, dar rămăsese un centru de înaltă 
creație culturală, au fost alcătuite pri
mele opere ale romantismului românesc. 
Aci au venit primii scriitori moderni ai 
tării să învețe lecția trecutului, pentru 
a o povesti generațiilor de atunci, pregă
tind astfel conștiințele pentru marile în
făptuiri ale veacului al XIX-lea : Unirea 
Principatelor și Independența națională.

Aceasta este Tîrgoviștea și acestea 
sînt ideile pe care ni le evocă pronun
țarea acestui nume sacru al istoriei 
noastre naționale.

O vocație istorică nu se pierde. Un loc 
istoric își menține de-a pururi funcțiu
nile sale. Un loc care a fost încărcat 
cu așa de multă concentrare de istorie,- 
de faptă, de gîndire, de suferință și de 
bucurie românească cum este Tîrgoviș
tea își va păstra la fel de puternic rolul 
său viitor. Și este o bucurie pentru noi 
că, evocînd trecutul Tîrgoviștei, păstrăm 
conștiința că istoria ei glorioasă se fău
rește astăzi prin eforturile dumneavoas
tră, tîrgoviștenii. prin eforturile întregii 
țări, sub conducerea înțeleaptă a Parti
dului Comunist Român. într-o dezvoltare 
pe măsura trecutului glorios al acestui 
pămînt. (Cuvînt rostit în deschiderea e- 
vocăril istorice „La trecutu-ți mare, 
mare viitor", manifestare care a avut loc 
la Curtea domnească — Tîrgoviște).

■

CUM FOLOSIȚI 
LABORATORUL ȘCOLII?

ACTIVITATEA PRODUCTIVĂ
în dezbaterea Consiliului elevilor

între temele dezbateri
lor care au avut loc zilele 
trecute Ia Gura Văii, în 
tabăra de instruire a Con
siliului elevilor din ca
drul C.C. al U.T.C., de un 
interes deosebit s-au bu
curat problemele legate 
de integrarea învățămîn- 
tului cu cercetarea și pro
ducția. Iată citeva din o- 
piniile exprimate cu acest 
prilej.

Sorina Olaru, anul IV, 
Liceul teoretic „Ion Me- 
sotă“. Brașov: „La noi în 
liceu au loc la nivelul 
fiecărui an sesiuni de co
municări si referate știin
țifice cu o zonă largă de 
investigații și nu o dată 
tn laboratoarele, și cercu
rile științifice ale elevilor 
aceste lucrări sînt și ma
terializate".

loan Lăzău, anul IV, 
Liceul industrial nr. 5 din 
Oradea : ..Ne pregătim 
pentru construcții și îm- 
bunătătiri funciare. Pînă 
acum. ..practica" am fă
cut-o ne lotul agricol al 
scolii prășind si udînd. 
Cred însă că este necesar 
=ă lărgim cadrul si gama 
oracticii noastre : trebuie 
să cunoaștem bine încă 
de ne băncile scolii teh
nologia construcțiilor hi
drotehnice. să lucrăm e- 
fectiv pe șantierele de 
îmbunătățiri funciare. De
sigur. e nevoie și de în
țelegerea altor factori. în
tre care Trustul de con
strucții Timișoara, care 
ne primește foarte greu 
oe șantierele _
se cunoaște că acolo și 
na 2_ __ 1.
bule să ne pregătim pro
iectele) si chiar Minis
terul Educației și învăță- 
mintului, care în ultimii 
ani a găsit de cuviință să 
schimbe de cîteva ori 
profilul liceului nostru.

Li-

sale (deși
în altă parte tre-

fapt care a favorizat 
unele dezorientări".

Gheorghe Borzan, 
ceul industrial minier
din Baia Mare: ..Sînt de 
părere că trebuie inten
sificate acțiunile de prac- 
tică efectivă în produc
ție. mai precis in între
prinderi. De asemenea, 
mă alătur ideii expri
mate aici de a se ex
tinde practica microin- 
treprinderilor școlare si 
a atelierelor școlare cu 
olan de producție ri
guros. ritmic, forme de 
activitate care, pe lingă 
faptul că ne pun in 
mîn'ă brățara de aur — 
meseria — ne deprind cu 
disciplina muncii, cu or
dinea și punctualitatea, 
adueîndu-ne totodată și 
satisfacția că putem con
tribui pe măsura noastră 
la realizarea unor sar
cini ale economiei na
ționale, răspunzînd astfel 
prin fapte grijii partidu
lui și statului de a ne 
crea condiții ideale de 
viată, de studiu, de afir
mare".

O atenție deosebită a 
fost acordată în dezba
teri realizării bazei ma
teriale a producției si 
cercetării din școlii Cu 
multă atenție a fost ur
mărită si prezentarea ini
țiativelor organizațiilor 
U.T.C. din unele licee, 
unde au fost alcătuite 
grupuri de elevi care 
proiectează si realizează 
practic mașini si apa
rate. îmbosățindu-se ast
fel volumul materialului 
didactic. Totodată, s-a 
arătat că introducerea 
planului de producție în 
atelierele-scoală a contri
buit în mod hotărîtor la 
apropierea învătămîntului 
de producție, la pregăti
rea elevilor în condiții

asemănătoare cu cele 
din ir.trepnnderi.

In sootxil obținerii 
unor importante realizări 
și în continuare, care sâ 
contribuie nemijlocit la 
educarea tineretului din 
scoli în spiritul muncii, 
la sporirea utilității lui 
sociale, participanții la 
dezbateri au insistat a- 
supra necesității extin
derii formelor de auto- 
organizare și autocondu- 
cere a activității tehni- 
co-productive din cadrul 
atelierelor-scoală. ne sis
temul microîntreprinderi- 
lor și microfermelor șco
lare.

Treci ndu-se în revistă 
cercurile și societățile 
științifice, a căror acti
vitate trebuie corelată in 
mai mare măsură cu ne
cesitățile producției, cu 
planul național de cer
cetare și creație, repre
zentanții elevilor au a- 
rătat că se impun în 

pen- 
___ infor- 
documentare

că se impun 
continuare măsuri 
tru o mai bună 
mare și 
tehnico-științifică a cer
curilor ; să se intensifice 
preocuDările organizații
lor U.T.C. pentru asigu
rarea unei continuități 
firești între activitatea 
cercurilor pionierești și 
cele ale elevilor mai 
mari, să se găsească noi 
modalități cu sprijinul 
ministerelor pentru faci
litarea obținerii de piese, 
materiale și aparatură si. 
de asemenea, să Ce 
popularizate mal consec
vent rezultatele sesiuni
lor științifice, în vederea 
eliminării paralelismelor 
din activitatea de cerce
tare a diferitelor licee.

asemenea.

DRAGO MIR 
HOROMNEA

Fotografii realizate de ION CUCU
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Si noi vom9
Promoția de bacalaureați numără în jar de o sută 

de mii de tineri. Multi dintre ei au devenit, in urma 
concursului de admitere, studenți. continuind astfel 
să muncească intr-o strînsă împletire a învățăturii 
și cercetării cu producția, cu activitatea de pro
ducere a bunurilor materiale. Desigur, nu este po
sibil ca toți să fie studenți. Este posibil și necesar 
ca toți tinerii, toți absolvenții, întreaga generație 
tinără să-și înscrie eforturile în procesul muncii, ca 
fiecare tînăr să aibă satisfacția de a produce el, cu 
mîinile lui, ceva util societății noastre, cucerindu-și 
astfel, și numai astfel, un statut de existență res
ponsabilă, conștient de condițiile pe care le are de 
a se afirma, oriunde și orlcit de sus, prin muncă, 
prin activitate creatoare, perseverență și dîrzenie. 
Iată de ce merită toată lauda și absolvenții de anul 
acesta care se află de pe acum încadrați în diverse 
locuri, apueîndu-se de muncă, refuzînd să stea de
geaba ca „tineri pensionari" precoci așa cum alții, 
nu mulți, o fac. Ei știu că societatea noastră creează 
tinerei generații condiții de învățătură, de perfec
ționare neîntreruptă, de a tinde permanent spre 
atingerea altor trepte ale calificării 
învățătură.

Dintre asemenea tineri sînt cei 
rindurile de mai jos, cum sint mii
tineri pentru care munca reprezintă singura formă 
de afirmare și promovare socială, profesională. în
cadrarea într-un loc de muncă, integrarea în colec
tivul în mijlocul căruia Iși desfășoară activitatea, 
valorificarea cunoștințelor, formarea trăsăturilor 
moral-cetățenești, — iată ce-i preocupă. Și, desigur, 
continuarea învățăturii, a ridicării calificării pentru 
a munci mal bine, corespunzător exigențelor cali
tative ale cincinalului revoluției tehnico-științifice.

prin muncă și

care semnează 
șl mii de alt!

Centenarul Liceului ploieștean „Mihai 
Viteazul" se numără între primele nouă 
școli (trei licee de cultură generală) 
din țară decorate cu Ordinul Muncii 
clasa I. Răsplată meritată a contribu
ției de prestigiu în educarea și pregăti
rea multilaterală pentru muncă și viată 
a tinerei generații, înaltul Ordin a fost 
acordat în chiar anul aniversării 
unui secol de existență. Liceul dispune 
de două laboratoare de fizică (al trei
lea se află în stadiu de finisare), două 
laboratoare de chimie, unul 
un cabinet de matematică, 
nete de științe sociale și 
fonic. Cum sînt folosite ?

de biologie, 
două cabi- 
un cabinet

Prof. Ariatna Baciu (chimie). ..Des
fășurăm aproape toate orele în. cele 
două laboratoare a căror dotare este 
foarte bună : gaze, aer comprimat, 
curent electric continuu si alternativ, 
nișe pentru absorbția gazelor toxice 
emanate în timpul experiențelor. în 
general, căutăm să lucrăm în laborator 
pe grupe mici de elevi, doi, trei, maxi
mum patru. în funcție de tema lectici. 
Individual lucrează elevii de la cercul 
de chimie. Elevii se folosesc singuri de 
întreaga aparatură pusă la dispoziția 
lor. bineînțeles. . după instructajul de 
rigoare. Activitățile practice în cercuri 
se desfășoară tot în laboratoare. în 
afara orelor de clasă, cînd efectuăm, 
după posibilitățile noastre, teme de cer
cetare. în sco-pul unei mai adinei legări 
a învățămîntului de producție se țin lec
ții în laboratoarele uzinale ale întreprin
derilor din municipiu : Dero. 1 Mai, Fla
căra, rafinăriile Brazi și Teleajen.

Prof. Eugen Onofraș (matematică). 
Activita tea cabinetului este neîntrerup
tă. Dispunem de un cabinet foarte bine 
dotat, cu instalații modeme și eficiente. 
Majoritatea orelor de clasă si activita
tea cercurilor de matematică se desfă
șoară în cabinet. Noi credem că și da

torită acestui mod. acestei vizițini de 
lucru am reușit ca în 1974 și 1975 elevii 
noștri să obțină locul I la concursul 
organizat de Gazeta de matematică, și 
anul acesta, 6 distincții Ia faza pe țară 
a ..Olimpiadei de matematică", trei 
dintre elevii noștri fiind selecționați in 
lotul republican pentru Olimpiada inter
națională de matematică din Austria, 
unde au obținut două din cele 4. premii 
ale lotului.

Prof. Pavel Borzea (fizică). Lunar 
întocmim un grafic precis, riguros res
pectat, de folosire integrală a labora
toarelor și cabinetelor. în liceul nostru 
funcționează 6 cercuri de fizică, fiecare 
avînd între 15—30 elevi care sînt antre
nați în activitatea practică de laborator. 
Dispunem și de o anexă a laboratoare
lor. unde elevii vin din 'proprie iniția
tivă si efectuează lucrări cu caracter 
aplicativ, prezentate în sesiunile de co
municări științifice ale liceului la ni
velul județului și în țară. Din anul 
1974. sesiunea de comunicări științifice 
a liceului cuprinde trei secțiuni : fizică 
aplicată, electronică-automatică și' elec
trotehnică. Căutăm permanent să ' cu
noaștem ce se învață și la alte dis
cipline în strînsă legătură cu fizica. 
De aceea, se predau lecții de fizică în 
laboratorul de chimie și invers. în 
funcție de conținutul temelor. Ultimul 
succes obținut se datorează elevu
lui Cristian Paraschiv din clasa' a 
VIII-a cane, la cea de-a V-a Sesiune 
națională de comunicări si referate 
științifice ale elevilor, desfășurată'’Shire 
15—29 august 1976 la Alba Iulia a ob
ținut premiul II.

Aici. în centenarul liceu ploieștean, 
laboratoarele si cabinetele reprezintă o 
autentică scoală * ‘
muncă, avînd t 
utilizare".

i de învățătură 8i 
un ridicat „indice de

DAN VASILESCU

continua învățătura...
7

„NU SINT DOMNIȘOARA 
CI FIICĂ

DE COOPERATORI..."
Cred că și părinții ar fi 

profund dezamăgiți că eu, fata 
lor cea mai mică, încerc să 
le exploatez sentimentele. Mă 
întreb apoi, ce ar zice sora 
mea care, și ea absolventă 
de liceu fiind, s-a calificat și 
lucrează acum in meseria de 
matrițer. In familia mea toți 
muncesc. Cum aș putea eu să 
fac altfel ? Ideea de muncă in 
care am crescut nu o pot dez
minți. Cit am fost elevă n-am 
uitat niciodată că sint fiică de 
țăran cooperator. Am muncit 
acasă, in vacanțe, ca părinții 
să fie bucuroși de mine, să vadă 
că n-am uitat, că școala ne pre
gătește pentru muncă, nu pentru 
altceva, nu pentru diplomă. Am 
muncit la școală ca bucuria să 
li se împlinească cu mulțumirea

care poate fi îndreptat, 
convinsă că așa va fi.

Sint

DODIȚA CÎMPEANU, 
muncitoare la Fabrica de mobilă 

„23 August" — Tg. Mureș

ta la facultate este firesc să în
văț muncind, fiind util societății 
Și familiei.

LAURENȚIU GABOR,
Mircești, jud. Iași

„SA FII UTIL FAMILIEI, „OMUL TREBUIE
SOCIETĂȚII"

Am dat examen de admitere 
la Politehnica ieșeană și n-am 
reușit. Examenul mi s-a părut 
extrem de ușor și am început te
zele cu mult curaj, cu gindul că 
aș fi fost primul — din cei zece 
frați cîți sintem la părinți — 
care dă examen la o facultate și 
mă mai gîndeam că aș fi fost 
printre primii tineri din sat ca
re ar fi reușit (aceasta bineîn
țeles dacă reușeam). După exa
mene mi-a fost greu de tot si 
mai rămin acasă să mă pregă
tesc pentru sesiunea din toam
nă. N-am putut rămine acasă. 
Pe mine m-au întreținut destul

SĂ MUNCEASCĂ Șl SĂ 
ÎNVEȚE TOATĂ VIAȚA"

JURNAL

DE VACANȚĂ

ELEVII NE-AU SCRIS DESPRE 
CEA MAI FRUMOASĂ ACȚIUNE 
LA CARE AU PARTICIPAT IN 

ACEASTA VARA

Dunărea văzută

de la etajul 10

ANCHETA NOASTRĂ

„POEZIA MATERIEI PRIME...
Gabriela Moise (anul TI C) 

începe foarte bine însemnări
le el dlntr-un drum pe Valea 
Prahovei („Revista noastră" a 
Liceului „Unirea" din Focșani, 
aprille-iunle 1976) : Muzeul 
ceasurilor din Ploiești e pri
vit fără snobism, cu o naivi
tate frizînd stîngăcia frumoa
să — „e uluitor cît de puțin 
loc este necesar pentru a găz
dui niște exponate care ilus
trează o idee așa de mare**... 
Un ceas e într-adevăr o idee 
foarte mare, și a nu te teme 
să spui chiar așa e semn 
bun. Clădirile mai vechi ale 
orașului — „care nu tulbură 
armonia vieții trepidante" — 
îi apar intimldante ca „un 
bătrîn și un sever profesor de 
limbă latină". Orice impresie 
are o cultură a ei și a vedea un 
castel ca acela într-o zi mo- 
horîtă, a vedea ziua cenușie 
care înconjoară ca un blînd 
blestem acea „nebunie" de 
arhitectură disperată este ba
nal, dar esențial. A nu uita 
lumina zilei cînd Intri într-un 
muzeu e, de asemenea, un 
semn bun pentru un om tînăr 
care începe să scrie. Castelul 
Bibescu de la Posada e vă
zut într-o ..noapte cețoasă". 
Deodată, reportajul se rupe, 
stilul curat șl adecvat se usu
că. luxul impresiilor scade, 
și-n două lungi paragrafe gă-

____ din 
porțelanuri 
unor mu- 
Documen- 

lăsăm deo-

sim Inventarul pieselor 
sălile de faianță,-----
și orfevrărie, ale 
zee. Snobism ? 
țarism rece ? Să-i _____
camdată lui Călinescu virtu
țile înserierii rapide și rafi
nate ale vaselor de Murano 
lingă „argintăria somptuoasă" 
— ochiul tînăr (poate greșesc, 
dar așa cred...) nu trebuie să

Doar dacă nu e născută la 
Brașov... Fiindcă altfel, „în 
sensul propriu", nici un oraș 
nu este „mai al tău1' -- 
în care te-ai născut, ai copi
lărit, ai făcut școala, ca să zic 
așa, fără stil dar exact.

Despre ținutul natal, despre 
orașul natal — Bistrița — cu ca
re autoarea cochetează litera
turizam cam așa : „Bistrița,

ca acela

REVISTA REVISTELOR ȘCOLARE
de Radu Cosașu

facă caz chiar de fiecare o- 
biect care-i cade sub ochi, 
așa cum nu trebuie sâ citeze 
din autorul citit pentru pri
ma oară, cu 5 minute înain
te de a se așeza la masa de 
scris. Finalul are loc la Bra
șov aflrmînd surprinzător dar 
nu știu cît de sincer — „nici
odată nu simți un oraș mai 
al tău, în sensul propriu, de- 
cît atunci cînd privești Bra
șovul de sus, de pe șosea"... 
Chiar așa ? — mă întreb ca om 
care ador și eu Brașovul. 
Chiar „niciodată" ? Mă tem 
că Gabriela Moise — după a- 
tîta naturalețe, — se joacă 
de-a orașele șl de-a stilul.

pe dansatoarea aceasta mlă
dioasă, fiică de rege geto-dac 
și de prințesă slavă, au iubit-o 
toți încă de pe cînd umbla 
în picioarele goale în țărînă, 
avînd însă tot farmecul vieții 
în priviri" — încearcă să scrie 
frumos, prea frumos uneori 
Cecilia Șerban, (clasa a VIII-a 
A, în „Zări senine", nr. 14/ 
1976, revista Liceului „Liviu 
Rebreanu" din Bistrița). Une
le informații, unele alunecări 
ba în istorie, ba în actualita
te, cîteva accente de suflet, în 
general însă tonul nu e găsit 
prea fericit, -ca în acest e- 
xemplu : „Pădurile ce o în
conjoară își leagănă frunzele

CC

ușor In bătaia vîntului, vră- 
jindu-te cu foșnetul lor. în 
afară de Inspirația poetică (de 
ce „în afară de...“, de unde 
prejudecata că poezia ține 
doar de pădure și nu de uzi
nă ? — n.a.) pe care o dau 
sînt (sic — n.a.) și o mate
rie primă pentru Combinatul 
de prelucrare a .....
încă o dată : de ce nu 
cultivă în elevi și „poezia ma
teriei prime De ce, în min
tea și scrisul lor, această îm
părțire sumară între poezia 
pădurii și „combinatul de pre
lucrare a lemnului*1, aflat „în 
afara inspirației poetice1* ? De 
unde această prejudecată ca- 
re-i împiedică să vadă poezia 
întregului, a realului, „cu pă
durea sa dar și cu tot“ — 
pentru a parafraza poetul ?

Sînt puține note de drum în 
revistele școlare citite. Ora
șele acestor licee sînt prea 
puțin descrise, mai deloc cîn- 
tate. Nu se surprinde mai de
loc acea muzică a călătoriei 
prin țara ta, cînd abia des
chizi ochii la lume. Atunci to
tul cîntă. Dacă nu cîntă — e 
vina ta de om tînăr... Se iese 
șuțin în afara zidurilor. Puțin 
și inexpresiv. Aș îndrăzni să 
propun un subiect de anche
tă pentru orice revistă, fie ea 
umanistă sau realistă : „Stra
da mea".

lemnului1*, 
se

profesorilor. Cît am fost ele
vă am avut rezultate foarte bu
ne la învățătură. Cineva poate 
va spune că mă laud. Se va 
întreba, dacă sînt atit de bună, 
de ce nu sint la facultate ? Ori 
de ce nu muncesc in C.A.P. din 
sat? Vreau să dau răspunsuri la 
amindouă aceste întrebări. Am 
susținut examen de admitere la 
Facultatea de industrializare a 
lemnului din Brașov : am căzut 
la o diferență de cîteva sutimi 
de ultimul admis. C.A.P.-ul din 
sat nu duce deocamdată lipsă 
de brațe &e muncă. Așa că de 
la 1 septembrie sînt muncitoare 
la Fabrica de mobilă „23 Au
gust" din Tirgu Mureș. Lucrez 
într-o meserie pe care o îndră
gesc, mă atrage și în care do
resc să mă perfecționez. N-am 
renunțat la ideea de a continua 
studiile. De fapt, nu pot conce
pe ca un tinăr de virsta mea 
să se mulțumească cu ce a rea
lizat pînă la 19 ani. Consider 
eșecul de la Brașov ca o neim- 
plinire. nedorită desigur, 'dar

părinții. In urma mea mai sint 
nouă frați. Ei așteaptă mai mult 
decit mine. Ei sînt mult mai 
mici decit mine. înțeleg destul 
de bine rostul vieții. M-am stră
duit nespus să reușesc anul tre
cut, dar faptul că n-am reușit 
m-a descurajat pentru moment 
și m-a ambiționat mai tirziu 
Urmare a acestui fapt: la ora 
cînd vă scriu mă aflu cu cartea 
de fizică în față.

Așadar, după examen 
putut să rămin acasă cu __
că tata, mai ales, insista să ră
min pentru a mă pregăti in ve
derea eventualelor examene de 
toamnă. Am plecat și mi-am 
găsit de lucru. Am lucrat la 
T.C.M.A.I.A. Tulcea, ca marinar 
stagiar in Deltă. Vă rog să mă 
credeți că toți banii pe care 
i-am ciștigat i-am dat mamei 
mele in casă. Cînd puneam ba
nii la poștă aveam așa niște 
emoții, eram foarte mulțumit de 
mine și gindul că și cei de aca
să vor fi mulțumiți, mă făcea 
să scap lacrimi de fericire. As 
da orice îmi este posibil să le 
pot satisface gindurile lor. Ei 
vor să mă vadă student. Numai 
că, de aici înainte, pentru reuși-

n-am 
toate

Mă număr și eu printre cei 
care au fost nevoiți, după con
cursul de admitere, să se în
toarcă acasă, încercind un sen
timent de amărăciune. Am avut 
(și avem) visuri mari. Problema 
care se pune pentru noi este a- 
ceea a atitudinii față de muncă, 
față de viață și în acest context 
cred că problema nu este abso
lut nouă, că nu se ridică prima 
dată în viață. De aceea, în mod 
firesc, după nereușita din prima 
sesiune la o facultate a Univer
sității din Brașov, m-am întors 
in Galați și am solicitat să fiu 
încadrat ca muncitor.

Pe 1 august eram deja înca
drat la Întreprinderea mecanică 
navală din Galați, ca lăcătuș. Aș 
mai adăuga un fapt : eu sînt 
singurul copil la părinți,' dar ta
tăl meu, muncitor ceferist, m-a 
educat in spiritul muncii, al unei 
vieți demne. Odată cu mine s-au 
încadrat alți 8 colegi. In uzină 
am fost bine primiți. Eu lucrez 
într-o brigadă formată din 47 
de muncitori și trebuie să spun 
că am trăit, deja, de mai multe 
ori, bucuria unor lucruri bune 
realizate. Mă ajută cu atenție, 
cu înțelegerea necesară, șeful de 
brigadă, muncitori cu experien
ță. Aș putea spune că ei mi-au 
redat încrederea in propriile 
forțe pentru a relua pregătirea, 
pentru a nu abandona îndepli
nirea visurilor mele. Chiar zi
lele trecute m-am prezentat la 
Universitatea din Galați, la Fa
cultatea T.C.M., secția serală. 
Acum aștept rezultatul. Sper să 
fie pozitiv. Dacă va fi din nou 
negativ, nu voi abandona nici 
munca, nici pregătirea. Fiindcă 
dincolo de reușitele sau nereuși
tele de moment sint convins 
omul trebuie să muncească 
să învețe toată viața.

Am lucrat timp de 15 xiie pe 
un șantier de construcții la 
blocurile ce se înaltă în cartie
rul Dunărea din Galați. îm
preună cu 4 colegi am format o 
echipă si în fiecare zi pregă
team front de lucru pentru zu
gravi, parchetari și geamgii. Nu 
era ușor, trebuia să menținem 
ritmul să ne organizăm bine 
munca, să folosim intens timpul 
de lucru. Ne-am dat seama pe 
viu ce importantă are respecta
rea disciplinei în muncă. îmi 
plăcea să lucrez mai ales la eta
jele ^9 si 10 de unde vedeam 
Dunărea, celelalte șantiere din 
Galați, Combinatul siderurgic. 
Pentru prima oară m-am sim
țit încadrat într-un front larg 
al muncii, al construcției. Și mă 
simt mîndru ca am contribuit si 
eu cu ceva Ia construirea a 160 
de apartamente care au fost 
predate beneficiarului. Acțiu
nea noastră a fost apreciată de 
constructori. Și nu-i puțin lu
cru să te bucuri de aprecierea 
celor care au înălțat un oraș 
întreg.

MIHAI NECULA 
elev, anul. III, 

Liceul „Vasile Alecsandri* 
Galați

Cu pana și penelul

pe malurile
Oltului și Lotrului

ci 
și

DUMITRU MUSCA, 
lăcătuș la întreprinderea meca

nică navală din Galați

Chiar din prima zi de școală 15 septembrie — 
reînnoiți-vă abonamentele la „Scînteia tineretului"

Veți gâsi săptâmînal în ziar tradiționala „Pagina a elevului" care, potrivit unei mai vechi 
practici, va fi alcâtuitâ cu ajutorul vostru. De asemenea, veți putea citi și alte rubrici destinate 
vouâ, cum sînt cele intitulate „Elev la școala muncii și învățăturii", „Viața bate la ușâ", „Pro
fesia ta", articole, reportaje, însemnări despre viața școlii și a organizației U.T.C.

Așezați cu tabăra de creație 
„Pană și penel" în * apro
pierea locului de confluentă a 
Oltului cu Lotru, ne-am bucu
rat de o priveliște unică în fru
musețe, de prezența unor con
structori de hidrocentrale, de ne 
cele două rîuri. invitați în mij
locul nostru. Dealtfel, încă din 
primele zile au fost organizate 
vizite de studiu și documentare 
la obiectivele ce se construieso 
pe cele două văi, în unitățile 
economice din orașul Brezoi și 
din comuna Voineasa. Un mo
ment deosebit de emoționant 
l-a constituit îritîlnirea cu bă- 
trîniî din satul Văratec, în ca
drul acțiunii de culegere a fol
clorului specific acestei zone 
din Tara Loviștei. Am cunoscut 
cu această ocazie datini si obi
ceiuri vechi, am ascultat, depă
nate de ei, întîmplări din viața 
păstorilor care trăiesc aici la 
poalele Munților Parîngului. 
Toate acestea au constituit pu
ternice surse de inspirație pen
tru cei 100 de pionieri creatori 
din tabăra noastră.

VIORICA ȘERBAN 
elevă, clasa a Vil-a 

Liceul Costești — Argeș
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VIZITA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU ÎN R. S. F. IUGOSLAVIA
Dineu oferit în onoarea 

președintelui Nicolae Ceaușescu 
și a tovarășei Elena Ceaușescu 
de președintele losip Broz Tito

Sosirea pe pămîntu
țării prietene

si tovarășaJ >
Președintele Nicolae Ceaușescu 

$i tovarășa Elena Ceaușescu 
au participat, miercuri seară, 
la un dineu oficial oferit in o- 
noarea lor. la Palatul Brdo. 
de președintele Iosip Broz 
Tito si tovarășa lovanka Broz.

Din partea română au parti- 
cipat tovarășii Manea Mâr. eseu, 
cu soția. Stefan Voitec. Ghecc- 
ghe Oprea, cu soția, Ștefan An
drei. Aurel Duma. George Ma- 
covescu. precum și Virgti Ca
zacii, ambasadorul României ia 
Belgrad, și celelalte persoane 
oficiale care ii însoțesc ne pre
ședintele Republicii Socialiste 
România.

Din partea iugoslavă au 
participat Vidoee Jarkovici. 
Edvard Kardeli, Kiro Gligorov, 
Stane Dolanț. Gemă! Biedici. 
Serghei Kraigher. Frânte Po
pit. Miloș Minici. Aleksandar 
Grlicikov, Andrei Marinț, Mi-

Toastul președintelui
IOSIP BROZ TITO

Toastul președintelui
NICOLAE CEAUȘESCU

Dragă tovarășe Ceaușescu, 
Stimata tovarășă Elena 

Ceaușescu,
Tovarășe și tovarăși.
Vizita dumneavoastră in Iugo

slavia ne produce o sinceră 
bucurie. Dorința noastră este să 
vă simțiți la noi la tel de bine 
cum ne-am simțit si noi in 
timpul tuturor vizitelor noastre 
in România vecină și prietenă, 
în special ne-a rămas trainic 
în amintire primirea minunată și 
cordială pe care ne-ați rezerva
t-o cu prilejul'-’ ultimei noastre 
vizite in țara dumneavoastră.

Sint fericit că pot să vă sa
lut cu această ocazie pe dum
neavoastră, tovarășe Ceaușescu, 
pe tovarășa Elena Ceaușescu și 
pe ceilalți oaspeți români și să 
vă urez, in numele soției mele, 
al colaboratorilor mei și al meu 
personal, cel mai cordial bun 
venit.

Cele două țări ale noastre sint 
legate nu numai prin orientarea 
lor una spre alta ca vecine. La 
baza raporturilor noastre se a- 
flă o adevărată prietenie, care 
are rădăcini adinei. în condiții
le actuale, această prietenie este 
cimentată de țelurile comune 
ale edificării socialismului. in
teresele reciproce de a se con
solida pacea și securitatea și 
hotărirea de a întări indepen
dența noastră și de a ne aduce 
contribuția la colaborarea mul
tilaterală in condiții de egalita
te între toate țările și popoare
le. Pot releva eu satisfacție că 
popoarele noastre sint profund 
atașate acestor idealuri și sint 
gata să suporte și cele mai mari 
sacrificii in lupta pentru în
făptuirea lor.

Numai pe aceste temelii a fost 
posibil sâ se făurească o încre
dere reciprocă fermă și să sc 
dezvolte in așa măsură relații
le noastre bilaterale. Desigur, 
promotorii unei asemenea cola
borări sint Uniunea Comas i<ti- 
lor din Iugoslavia și Partidal 
Comunist Român, care dezvoltă 
și raporturile lor proprii pe bazâ 
de opțiuni și principii dare, 
pentru care dealtfel militează 
și in cadrul mișcării muncitorești 
internaționale. Recent am avut 
prilejul să fie confirmată a- 
propierea pozițiilor celor două 
partide ale noastre și la Confe
rința partidelor comuniste eu
ropene de la Berlin.

Iugoslavia și România au 
adus o contribuție importantă 
la succesul Conferinței pentru 
securitatea și cooperarea euro

Vizită protocolară

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și tovarășa Elena Ceaușescu au 
făcut, miercuri, la puțin timp 
după sosirea pe aeroportul 
Brnik. o vizită protocolară to
varășului Iosip Broz Tito. pre
ședintele R. Ș. F. Iugoslavia, 
președintele Uniunii Comuniș

lovanka Broz
lorad Birovliev. cu soțiile. Ro
man Albreht. Miloș Șumonia. 
Mirko Milutinovici, precum și 
Petar Dodik, ambasadorul 
R.S.F. Iugoslavia la București. 
Si alte persoane oficiale.

în timpul dineului, desfășu
rat intr-o atmosferă de caldă 
prietenie, președinție Nicolae 
Ceaușescu si președintele Iosin 
Broz Ti» s-au întreținut cor
dial. oontinuind rodnicei dia
log consacrat dezvoltării cola
borării româno-iugosiave pe 
mufcple planuri.

în cadrul dineului, președin
tele Iosip Broz T-Jio și pre
ședintele Nicolae Ceaușescu au 
rosti: toasturi. care au fost pri
mite cu îndelungi aplauze de 
cei prezent:-

Au fost intonate imnurile de 
stat ale României și Iugoslaviei.

Dineul a fost urmat de un 
program artistic.

peană. Noi milităm pentru tra
ducerea in viată a concluriiloP 
ei, în conformitate cu dorințele 
și speranțele pe care și le-au 
pus in această conferință pe 
drept cuvint toate țările europe
ne. Aceste speranțe nu vor fi 
înșelate dacă vor fi urmate de 
rezultate concrete. Din păcate, 
pină arum asemenea rezultate 
sint puține la număr. Despre a- 
reasta va trebui neapărat sâ se 
discute serios la reuniunea care 
va avea loc anul viitor la Bel- 
rrad.

Doresc sâ atrag din nou aten
ția asupra situației din Orien
tul Apropiat și din Marea Me- 
diterană, care din cauza ames
tecului din afară deja de mult 
timp constituie focarele unor 
conflicte și crize periculoase. La 
ora actuală, cea mai stringentă 
este soluționarea crizei din Li
ban. Această țară nealiniată, 
care a avut mult de suferit, 
trebuie să-și redobîndească pa
cea și unitatea. Este, de aseme
nea, necesar să fie apărate in
teresele poporului palestinian. 
In același mod. Republicii Cipru 
trebuie sâ-i fie garantate inde
pendența. suveranitatea, integri
tatea teritorială și nealinierea.

Conferința a cincea a țărilor 
nealiniate, la care, spre satisfac
ția noastră, a fast prezentă și 
România prietenă, a arătat că 
politica de nealiniere oferă • 
bază general acceptabilă pentru 
edificarea unor noi raporturi po
litice și economice internaționa
le, precum și faptul eâ mișca
rea de nealiniere a devenit as
tăzi unul din cei mai impor
tanți factori internaționali. în
tre altele, la eoni crinii s-a re
levat că destinderea trebuie ex
tinsă in toate regiunile si in 
toate domeniile relațiilor rater-
niiioaile. Aeerdind sprijin ăntă- 
ririi seeniilâțu și eoeperârii in 
Europa, conferința a fâeeî. de

te in ceea ce privește xnoa Mă
rii Mediterane. Aceasta inse am—
nâ sarcini eeaerete « ptei-j 
cele două țâri ale noastre.

Nei acordim. de asemenea. •

vice la convocarea sesienu spe
ciale a Adunării Generale a Or
ganizației Națiunilor Unite con
sacrate dezarmării. In fața noas-

ia sâni tatei tovarâori Eiewa 
Ceansesm. pentru noi mere re sâ 
prwrfittaf Trgublirb Secto- 
fele România, pentru prietenia

tilor din Iugoslavia, și tovarășei 
lovanka Broz. la reședința de 
la Brdo a șefului statului iugo
slav.

Președinții Nicolae Ceaușescu 
și Iosip Broz Tito. tovarășele 
Elena Ceaușescu și lovanka 
Broz s-au întreținut într-o at
mosferă de prietenie și cordia
litate.

Tovarâșe președinte,
Aș dori să evidențiez cu a- 

eeastă ocazie că intărirea și 
dezvoltarea continuă a relațiilor 
de bună vecinătate dintre țările 
balcanice este in interesul fie
cărei țări in parte și al tuturor 
în ansamblu. Intilnirea exper- 
ților pentru colaborarea tehni- 
co-economică balcanică, care a 
avut Ioc 13 Atena, reprezintă 
tocmai transpunerea in viață a 
recomandărilor de Ia Helsinki 
cu privire Ia colaborarea in ca
drul regional. Sint convins că 
vor urma și alte intilniri la care 
va fi extinsă colaborarea țâri
lor balcanice, va fi consolidată 
prietenia dintre ele, ceea ce va 
contribui la asigurarea păcii in 
Balcani.

Tovarășe președinte, 
îmi este cunoscută contribu

ția dumneavoastră personală in 
lupta pentru relații internațio
nale noi, bazate pe egalitate în 
drepturi in lume și pentru 
crearea unei atmosfere de în
țelegere și colaborare in Balcani.

Eforturile dumneavoastră o- 
rientate in direcția dezvoltării 
colaborării de bună vecină ta teși 
prietenie dintre cele două țâri 
ale noastre noi le apreciem in 
mod deosebit. Putem remarca cu 
satisfacție rezultatele obținute 
piuă acum. Sistemul hidroener
getic și de navigație Porțile de 
Fier si colaborarea iod artri tier 
chimice din Paneevo si Pîterti 
reprezintă nu numai un grad 
înalt de încredere sâ de co
nexiune a economiilor noastre, 
ci si exemplu de colaborare in 
condiții egale reciproc avan
tajoase intre țârii* noastre, ia 
generat Teste acestea ne obli
gă sâ inițiem pe o scară mai 
largă, eu mai multă îndrăznea
ți și mai rapid. extinde tex 
eetxborării in ansamblul ei. aiit 
pe nlan politie, cit si în cerne- 

Sias convias că această vizi
tă vj reprezenta o nonă eon—
tributie ta întărirea prieteniei 
dintre popoarele noastre. Mâ 
barer eâ ve€i avea ocazia să in- 
n> de U net p că mea o dată, 
veți râu căMnra prieteniei tar 
fată de 1 litrul Urii dum
neavoastră-

Rădic acest pahar in sănătatea 
tarrarâșulm Nretae Ceaxsesen.

După intilnirea protocolară, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu sint 
conduși de tovarășul Iosip Broz 
Tito și tovarășa lovanka Broz pe 
platforma din fața reședinței, 
înalții oaspeți se despart de 
ospitalierele gazde. își string 
încă o dată miinile cu cordia
litate. urmind să se revadă în 
cursul după-amiezii.

Dragă tovarășe Tito.
Stimată tovarășă lovanka Broz, 
Tovarăși și tovarășe.
Deși au trecut doar citeva ore 

de cind ne aflăm din nou pe 
pămintul Iugoslaviei socialiste, 
simțim din plin — acum ca și 
in trecut — sentimentele de 
caldă prietenie și de stimă cu 
care sintem înconjurați in fru
moasa dumneavoastră țară. A- 
ceste sentimente, pe care și le 
nutresc reciproc popoarele țari
lor noastre, au, de altfel, adinei 
rădăcini in istorie, in veacurile 
de luptă comună împotriva ex
ploatării și asupririi, pentru o 
viață liberă ri demnă. Doresc ca, 
în numele meu. al tovarășei 
mele și al colaboratorilor care 
mă însoțesc, să vă salut pe dum
neavoastră, tovarășe Tito, și pe 
tovarășa lovanka Broz, pe cei
lalți tovarăși iugoslavi și să vă 
exprim vii mulțumiri pentru 
primirea caldă și plina de ospi
talitate ce nc-a fost rezervată.

Ne produce o adincă satisfac
ție faptul că relațiile economi
ce, politice și culturale dintre 
țările noastre au cunoscut o 
dezvoltare continuă. Volumul 
schimburilor economice dintre 
țările noastre a crescut, în pe
rioada 1971—1975. de circa 3.7 
ori față de cel realizat in cei 
cinei ani anteriori. S-a dezvol
tat puternic cooperarea in pm- 
duetie ta domeniul eonstrueții- 
tar de mașini. chimiei si in 
ahe sectoare de activitate. Toa
te acestea, ca și eonstrartia noii 
hidrocentrale de pe Dunăre, des
chid soi perspective pentru ta- 
tesszfieareu eoiaborârii si goope-

exEwpta de npwtcri intre 
țâri socialiste de col» bort re
rednieâ bazată pe stimă ri «O- 
eredere tovârâsească. pe deptiaă 
egalitate și respect reciproc.

De asemenea, s-a inteusxftozl 
colaborarea dintre țările postare 
pe plan intern rtional. Roaoânâa 
și Iugoslavia. Partidul C«er- 
uxst Român si Uniunea Cobez- 
aiștitar din Iugoslavia, au coo- 
tamt intens la Conferința pen
tru securitate europeană. ta

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu. cei
lalți oaspeți români se îndreap
tă apoi spre reședința ce ;le-a 
fost rezervată în frumoasa sta
țiune montană Bled, fiind înso
țiți de tovarășii Stane Dolanț,. 
Vidoie Jarkovici, Serghei Krai- 
gher. Franțe Popit și alto per
soane oficiale iugoslave. 

Conferința partidelor comuniste 
și muncitorești și în alte foruri 
internaționale. Astfel, țările 
noastre și-au adus contribuția 
activă la profundele mutații ca
re au loc în viața interna
țională contemporană, la cauza 
destinderii și păcii. O caracteris
tică principală a vieții mondiale 
o constituie afirmarea voinței 
popoarelor de a pune capăt ve
chii politici imperialiste de do
minație și asuprire, de a l'i stă- 
pîne pe bogățiile naționale, dc 
a se dezvolta liber po calea pro
gresului economic și social. în 
același timp, evenimentele de
monstrează că destinderea nu 
s-a consolidat, că în lume con
tinuă să existe forțe reacționare 
care pot pune în pericol pacea 
și securitatea popoarelor. Aceste 
realități fac necesară o conlu
crare tot mai strînsă între po
poare, unirea eforturilor lor 
pentru a impune pacea, înțele
gerea și colaborarea dintre state.

Participînd activ la viața in
ternațională, România este ferm 
hotărîtă să-și aducă întreaga 
contribuție Ia soluționarea con
structivă a marilor probleme 
care preocupă lumea contempo
rană. la promovarea de relații 
noi intre state, bazate pe prin
cipiile deplinei egalități in drep
turi, respectului independen
ței și suveranității naționale, 
renunțarea la forță și la ame
nințarea cu forța. Acționăm cu 
botârire pentru extinderea re
iat iilor cu toate țările socialiste, 
eu statele ta ears de dezvoltare, 
precum șj eu țâri!? caphal^te 
dezvoltate in spiritul prtaciptiior 
eoexitaesței pașnice.

P-uem pe primai ptae ta ac
tivitatea peastrâ tatem^țioualâ 
infăpcairea seenritâtii $i eolibo- 
rirti ta Europa ta spirital doeo- 
■•tirio* Ceoferta.ei genera!-eu
ropene. Aviad in vedere câ după 
Conferința de ta Helsinki nu 
s-m întreprins masori c—crete

rea noastră — ef ortnri din partea
tuturor «tatetor participante Ia 
conferință pentru aplicarea prin
cipiilor înscrise ta aceste docu
mente. atzt in ce privește ex
tinderea colaborării economice.
tehnieo-ștîintifiee. culturale și in 
alte domenii, cit. mai cu sea
mă. trecerea la măsuri efective 
si eficiente de dezangajare mi
litară a continentului. Trebuie 
sâ facem ta așa fel incit Ia vii
toarea reuniune care va avea 
loc in 1977, la Belgrad, țările 
continentului nostru să se pre
zinte cu realizări cit mai evi
dente in această direcție.

Ne pronunțăm constant pen
tru amplificarea eforturilor și 
inițiativelor menite să stimuleze 
atit relațiile bilaterale, cit și o 
largă conlucrare multilaterală 
intre statele balcanice. Conside
răm că este in interesul secu
rității în Balcani și în întreaga 
lume să se ajungă cit mai cu- 
rînd la soluționarea pe cale po
litică a situației din Cipru, pre
cum și a problemelor dintre 
Grecia și Turcia privind plat
forma Mării Egee, să se inten
sifice eforturile pentru elimi
narea oricăror surse de încor
dare și conflicte din această 
zonă, pentru transformarea Me- 
diteranei intr-o mare a păcii și 
colaborării.

Sint necesare, de asemenea, e- 
forturi susținute pentru rezol
varea pașnică a conflictului din 
Orientul Mijlociu, pentru retra
gerea trupelor israeliene din te
ritoriile arabe ocupate în urma 
războiului din 1967. soluționarea 
problemei poporului palestinian 
prin asigurarea drepturilor sale 
legitime — inclusiv de a-și con

stitui un stat național propriu — 
respectarea independentei si su
veranității tuturor statelor din 
această regiune. în contextul si
tuației complexe din această 
zonă. România se pronunță pen
tru încetarea grabnică a lupte
lor din Liban și realizarea unei 
înțelegeri intre forțele politice 
și sociale din această țară care 
să asigure pacea, integritatea, u- 
nitatea si suveranitatea statului 
libanez, să ducă la excluderea 
oricărei intervenții străine în 
treburile sale interne.

Apreciem că o cerință funda
mentală a zilelor noastre este 
trecerea la măsuri concrete de 
dezarmare generală și. în primul 
rind, de,dezarmare nucleară. In 
spiritul documentului pe care 
România I-a prezentat la O.N.U., 
ne pronunțăm pentru convocarea 
unei sesiuni speciale a Organi
zației Națiunilor Unite care să 
dezbată căile de înfăptuire a 
acestui vital deziderat.

Progresul, pacea și securitatea 
în zilele noastre sint nemijlocit 
legate de lupta pentru lichidarea 
subdezvoltării, pentru abolirea 
vechii politici imperialiste, colo
nialiste. care a generat grave 
decalaje si inechități în rapor
turile dintre state, pentru in
staurarea noii ordini econo
mice internaționale, care să a- 
sigure o mai rapidă dezvoltare 
a tuturor tarilor — si in pri
mul rind a celor râmase in urmă 
— accesul lor neîngrădit ta cu
ceririle civilizației.

Rezolvarea constructivă a tu
turor marilor probleme ale lu
mii de azi cere ta mod impe
rios ea fiecare tară, indiferent 
de Eirime sau de orindaire so
cială. sâ ia parte activă, ta con
diții de deplină egalitate, la via
ta internațională. Un rol deose
bit au. ta această privință, ță
rile miei si mijlocii, țările ta 
curs de dezvoltare, țările neali
niate. care sint profund intere
sate in promovarea unor ra
porturi noi. cu adevărat demo
cratice intre state. In acest con
text. doresc sâ vă exprim dum
neavoastră, tovarășe Tito. calde 
mulțumiri pentru sprijinul activ 
acordat de Iugoslavia in legătu
ră cu admiterea României in
grupul ..Celor 77“. precum si in 
cadrul recentei Conferințe de la 
Colombo cu privire la partici
parea României, ca invitat, la 
activitățile țărilor nealiniate.

Se impune creșterea rolului 
Organizației Națiunilor Unite, al 
celorlalte' organisme internațio
nale. in soluționarea probleme
lor mondiale. în promovarea pă
cii. securității si colaborării în
tre popoare.

Am ferma convingere că vi
zita pe care o facem în fru
moasa dumneavoastră tară va 
marca un nou moment impor
tant în relațiile dintre România 
și Iugoslavia, în conlucrarea lor 
activă pc plan international în 
interesul ambelor popoare, al 
cauzei colaborării și păcii în 
lume.

Cu această convingere, și cu 
urarea ca prietenia și colabo
rarea româno-iugoslavă să în
florească continuu, doresc să 
toastez :

— în sănătatea tovarășului 
Tito și a tovarășei lovanka 
Broz !

— Pentru progresul și prospe
ritatea popoarelor Iugoslaviei 
prietene ; pentru prietenia și 
colaborarea dintre România și 
Iugoslavia, dintre Partidul Co
munist Român și Uniunea Co
muniștilor din Iugoslavia ; pen
tru pace si colaborare în întrea
ga lume !

—• în sănătatea dumneavoas
tră, a tuturor î (Aplauze).

(Urmare din pag. I) 

ministru al guvernului, Ștefan 
Andrei, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., Aurel 
Duma, secretar al C.C. al P.C.R., 
George Macovescu, ministrul a- 
facerilor externe, consilieri și 
experți.

Erau prezenți, de asemenea, 
Virgil Cazacu, ambasadorul 
României în R.S.F. Iugoslavia, 
membrii Ambasadei române la 
Belgrad, precum și Petar Do
dik, ambasadorul R.S.F. Iugosla
via la București.

Comandantul gărzii militare 
prezintă raportul. Sint into
nate imnurile de stat ale Repu
blicii Socialiste România și Re
publicii Socialiste Federative 
Iugoslavia.
Președintele Nicolae Ceaușescu 

și președintele Iosip Broz Tito 
trec în revistă garda de onoare.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Iosip Broz Tito, tovarășele Elena 
Ceaușescu și lovanka Broz iau 
loc în mașini. Coloana oficiala, 
escortată de motociclisti. se în
dreaptă spre Brdo, reședința 
șefului statului^iugoslav.

Ambianța sărbătorească, de 
caldă stimă și adîncă prietenie, 
domnește pe întreg traseul stră
bătut. Dînd glas sentimentelor 
pe care le nutresc în aceste cli
pe deosebite popoarele Iugosla
viei vecine și prietene, mii de 
locuitori, tineri și vîrstnici. ai 
orașului industrial Kranj au ve
nit să salute pe înalții oaspeți 
români. De o parte și de alta a 
magistralelor străbătute, mulți
mea flutură stegulețe române și 
iugoslave, aplaudă, ovaționează 
pe conducătorii de partid și de 
stat ai celor două țări.

Ceremonia călduroasă a pri
mirii, nenumăratele manifestări 
ale sentimentelor de prietenie 
nutrite față de-înalții oaspeți ro
mâni exprimă convingerea că 
noul dialog româno-iugoslav la 
nivelul cel mai înalt va deschi

Ceai oferit în cinstea 
tovarășei Eiena Ceaușesci 
de tovarășa lovanka Bro

Miercuri după-amiază. tova
rășa Elena Ceaușescu a parti
cipat la un ceai oferit in cin- 
«ea sa de tovarășa lovanka 
Broz.

Au luat parte tovarășele 
Maria Mănescu și Maria O- 
prea. iar din partea iugoslavă

Plecarea 
din Capitală

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Șocialiste România. 
Si tovarășa Elena Ceaușescu au 
piecat miercuri dimineață. în
tr-o vizită oficială de prietenie 
in R.S.F. Iugoslavia, la invita
ția tovarășului Iosip Broz Tito. 
președintele Republicii Socialis
te Federative Iugoslavia, pre
ședintele Uniunii Comuniștilor 
din. Iugoslavia, și a tovarășei 
lovanka Broz.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
este insolit în această vizită de 
tovarășii Manea Mănescu. mem
bru al Comitetului Politic E- 
xecutiv al C.C. al P.C.R., nrim- 
m-inistru al guvernului. Ștefan 
Voitec. membru al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.. vicepreședinte al Consi
liului de Stat. Gheorghe Oprea, 
membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.. vi- 
c-eprim-ministru al guvernului. 
Stefan Andrei, membru su
pleant al Comitetului Politic 
Executiv. secretar al C.C. al 
P.C.R., Aurel Duma. secretar 
al C.C. al P.C.R., George Ma
covescu. ministrul afacerilor 
externe, de consilieri și experți.

La plecare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu si tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost conduși de 
tovarășii Emil Bobu, Comei 
Burtică, Gheorghe Cioară. Lina 
Ciobanu, Petre Lupu, Paul Ni- 
culescu. Gheorghe Pană. Ion 
Pățan. Dumitru Popescu. Gheor
ghe Rădulescu. Leonto Răutu, 
Iosif Uglar, Iosif Banc. Ion 
Coman. Teodor Coman, Mihai 
Dalea. Ion Dincă. Mihai Gere. 
Nicolae Giosan, Ion Ursu, Con
stantin Dăscălescu, de membri 
ai C.C. al P.C.R., ai Consiliu
lui de Stat și ai guvernului, de 
conducători de instituții cen
trale și organizații obștești, de 
personalități ale vieții științifi
co și culturale. Tovarășii din 
conducerea partidului si statu

de orizonturi noi, și mai Iar 
colaborării pe multiple plam 
între partidele, tarile si t 
poarele noastre, în interesul i 
ciproc, al cauzei socialismul 
păcii și colaborării internați 
nale.

Prezența pe pămîniul Iugos. 
viei a înalților oaspeți româ 
marchează o adevărată sări: 
toare a relațiilor frățești dini 
popoarele român și iugoslav ar 
mate de dorința de a întări co 
tinuu legăturile de prietenie 
solidaritate, de a conlucra ștri 
în opera de edificare ă social: 
mului. cît și în promovar 
marilor idealuri de pace, i 
dependentă și progres £ 
popoarelor din lumea între 
gă. Evoluția continuu asce 
dentă a raporturilor de eoni 
crhre frățească dintre țări 
partidele și popoarele noastre 
toate planurile evidențiază 
chip strălucit rolul determina 
al întilnirilor și convorbirii 
româno-iugoslave Ia nivelul c 
mai înalt. caracterul profui 
constructiv și deosebit de rodr 
al acestor întîlniri devenite tr 
diționale. Este unanimă apreci 
rea că noua întîlnire a factoi 
lor de cea mai înaltă răspunde 
din România și Iugoslavia — 
13-a în ultimii 11 ani — es 
încă un prilej pentru a se fa 
bilanțul rezultatelor dobîndite 
sfera colaborării reciproce de 
se identifica noi domenii și a 
țiuni de cooperare și de a 
stabili noi jaloane pe calea c 
laborării frățești dintre partid 
le. statele si popoarele noasti

In același timp, dialogul i 
mâno-iugoslav Ia cel mai în. 
nivel se înscrie și ca o na 
contribuție remarcabilă la înt 
rirea unității țărilor socialiste, 
tuturor forțelor antîimperialis 
democratice și progresiste, 
cauza socialismului, a statorr 
cirii unui climat de pace si c 
laborare în Balcani. în Etir*' 
și în întreaga lume.

Lidia Sentiurț. membru J 
Consiliului Republican al Ri 
publicii Socialiste Sloveni] 
Liliana Jarkovici. Nada GligJ 
rov. Razia Biedici. Milka M| 
nici si Vera Grlicikov.

Ceaiul s-a desfășurat într-| 
ambiantă de cordialitate.

lui au venit împreună cu soții 
le.

Se afla de față Rajko KnezJ 
viei. însărcinatul cu afaceri ad 
interim al Iugoslaviei la Bucu 
rești. 1

Erau, de asemenea, . prezenl 
șefii misiunilor -diplomatice a 
creditați in tara noastră.

Ceremonia plecării.a avut ld 
pe aeroportul Otopeni. H 
frontispiciul aerogării erau ai 
borate drapelele de partid și d 
stat, care încadrau portret! 
tovarășului Nicokie Ceaușescu]

Numeroși bucurfeșteni au s,4 
Iuta*, la aeroport, cu multă în 
suflețire pe tovarășul Nicold 
Ceaușescu și pe tovarășa Eloil 
Ceaușescu. care au răspuns d 
prietenie aclamațiilor și md 
nifestărilor de simpatie al 
mulțimii. 1

Locuitorii Capitalei au rea 
firmat sentimentele de profud 
dă dragoste și inaltă prețuid 
pe care toti cetățenii patriei 1 
nutresc față de partid și secra 
tarul său general, hotărirea îd 
tregii națiuni de a înfâptd 
neabătut politica internă și ed 
temă a partidului și statuii] 
nostru, spre măreția și înflori 
rea României socialiste. S-l 
scandat îndelung, cu înflăcărd 
re. „Ceaușescu-P.C.R.“. ]

Oamenii muncii bucureșter] 
au dat. totodată, glas urării d 
succes deplin pe care întregii 
popor o adresează tovarășul! 
Nicolae Ceaușescu și tovarăși 
Elena Ceaușescu în vizita p| 
care o întreprind în Republic! 
Socialistă Federativă Iugosla] 
via. nouă și pregnantă expresii 
a relațiilor frățești dintre ță| 
rile noastre vecine și prieten! 
dintre Partidul Comunist Rol 
mân și Uniunea Comuniștild 
din Iugoslavia, a dorinței col 
mune de a dezvolta și adînd 
continuu colaborarea dintre ,eld 
în folosul și spre binele ambel 
lor popoare, în interesul cau| 
zei păcii și socialismului îi| 
lume. I
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IN CONSENS CU SARCINILE CONGRESULUI
EDUCAȚIEI POLITICE Șl AL CULTURII SOCIALISTE

ducația patriotică
și revoluționară a tineretului

* 
[Consfătuirea județeană a ca- 
reâor din domeniul științelor 
pale și al învățămîntului de 

și U.T.C., desfășurată 
r: de două zile la Craiova, a 
pranit in sala Teatrului Națio- 
L aproximativ 600 de partici- 

— lectori ai Comitetului 
•.••■an de partid, secretari ai 

Epitetelor de partid dintr-o se- 
r de comune, din orașe, din 
fer. întreprinderi industriale, 
rțritori ai secretarilor cornițe
lor comunale și orășenești de 
Hid. cadre didactice care pre- 
L Ia universitate, în învăță- 
ptiil gimnazial și liceal, cer- 
eâtori de la Centrul de științe 
pale, propagandiști din învă- 
rrtintul de partid și U.T.C., ac- 
ris ti ai comitetului județean 

□artid și ai comitetului ju- 
kean al U.T.C.
La.-? in plenul consfătuirii, cît 
in discuțiile care au avut loc

I secțiuni (lucrările au conti- 
kat. după deschiderea consfă- 
Erii și primele luări de cuvînt, 

secții : cea a cadrelor didac- 
r ce predau istoria patriei, 

=. a cadrelor care predau ști
re', e sociale și cea a propagan- 
ktilor de partid și U.T.C.), 
bticipanții au analizat în spi- 

crrtic îndeplinirea hotărîrilor 
«greșului educației politice și 

culturii socialiste, au făcut 
Lmeroase propuneri menite să 
r.tribuie la îmbunătățirea 
picturii predării științelor so
ție în licee și facultăți, orga- 
parea la un nivel superior a 
rățămîntului politico-ideolo- 
b. a cabinetelor județene de 
ințe sociale, precum și a îm- 
Igățirii cunoștințelor politice 
e lectorilor și ale propagan- 
stilor.
b importantă problemă care 
[făcut obiectul dezbaterilor a 
st educarea patriotică și revo- 
ionară a tineretului în con- 
rmitate cu înaltele exigențe 
litice și etice puse în lumină 
secretarul general al partidu- 

. tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
cuvintarea rostită la Con- 

esuI educației politice și al 
pturii socialiste. Majoritatea 
rbitorilor care au abordat a- 
kt subiect — activiști de par-

tid șl U.T.C., cadre didactice 
universitare, tineri din între
prinderi sau de la sate — au 
subliniat contribuția pe care tre
buie să o aducă învățămîntul 
politico-ideologic, întreaga ac
tivitate de propagandă la edu
carea tineretului în spiritul dra
gostei de țară și al patriotismu
lui revoluționar.

S-a subliniat necesitatea ca 
organizațiile U.T.C. să-și mul
tiplice și să-și diversifice ac
tivitățile dedicate cunoașterii 
istoriei patriei, a mișcării mun
citorești și revoluționare din 
România. în acest sens s-au fă
cut propuneri de folosire a dez
baterilor pe bază de referat, a 
meselor rotunde, a simpozioane

construcției socialiste, 
să albă darul de a 

elevii, de a se
tica 
care 
sensibiliza 
pregăti temeinic pentru misiu
nea de constructori ai societății 
socialiste multilateral 
taie. S-a ptocus ca. la 
lecții «ă se facă anei la 
listii din întreprinderi 
cunoscători ai problemelor 

diverselor

dezvol- 
une& 

specia- 
(buni 

_________   _ de 
producție, ai diverselor no
țiuni cu caracter economic) și. 
concomitent, cadre didactice de 
specialitate să devină propa
gandiști pentru unele cursuri 
din învățămîntul oolitic U.T.C.. 
obtinindu-se astfel si o cunoaș
tere amănunțită. ..pe viu", de 
către cadrele didactice a reali
tăților «octale si economice.

Consfătuirile județene ale cadreter tfin damfe 
științelor sociale și al invățămtntutoi de partid și U LC.

pe te
as emer.ea. 

organizarea 
locuri is- 

la ' mo
și folosi- 

oomunale 
de eroism 
pentru vi- 

* țară a oa- 
melea- 

încă 
puțin folosite și ele se

și conferințelor 
istorice. De 
recomandat

lor 
me 
s-a ___
unor activități la 
torice din județ, 
numente, precum 
rea monografiilor 
care conțin pilde 
nemuritor, grăitoare 
tejia si dragostea de . 
menilor de pe aceste 
guri. Aceste forme sînt 
prea . ;...............
constituie într-un cimp larg de 
activități pentru organizațiile 
U.T.C. Și în școală se resimte 
nevoia îmbunătățirii conținutu
lui tuturor lecțiilor, cursurilor 
de științe sociale în sensul im
plantării lor în realitățile politi- 
co-sociale ale zilelor noastre, 
sporirea mesajului educativ 
prin care să se sădească in con
știința elevilor înalte sentimen
te civice $i morale, dragoste de 
glia strămoșească. Atît cadrele 
didactice, care predau istoria, 
cît si cele care predau științele 
sociale au datoria de a concepe 
lecții cu un înalt conținut pa
triotic. lecții legate de via
ta de toate zilele, de prao-

In altă ocdăre 
marcat că ați: 
vriatism dial tec

)E TOAMNĂ

tă realitate, precum și cunoaș
terea aprofundată a contribu
ției poporului nostru la tezau
rul culturii spirituale europene 
și mondiale (ceea ce presupune 
și o comparație cu realizările 
altor popoare prin care ar re
zulta mai pregnant originalita
tea si însemnătatea culturii ro
mânești și s-ar evita tendința de 
ploconire față de orice vine din 
Occident). Tot pentru studenți 
s-a făcut propunerea ca ei să 
se constituie în colective, con
duse de cadre didactice com
petente. care să stu±eze știin
țific diferite ferxxnene ate vie
ții socal-politice a județului, 
urmind ca studiile întocmite să 
te valorificate prin diverse 
forme (asa s-ar atir.ge dezide
ratul. des amintit fa dezbateri, 
ș: «nume : cunoașterea realită
ților eoocxjctice si sociale cu 
care se confruntă oamenii 
mmrii din iudețui Dolj).

Sfat acestea doer citeva din 
ceje 2t0 de procxsneri ale celor 
90 de vorbitori și dfa care re
iese sersozttetea si maturitatea 
cncmmzriă. sub semnul cărora 
s-au desfășura: dezbetertie.

In încheiere* coesfthrrii. 
□am. rjar.n: au desemnat de- 

cossfititirea ue tară a eadrelor 
din domer.-n’ stifateâor socsal-e 
s: fawitArrinmar z*>l:‘-ti^-:5eo- 

Iut-o atmosferă de wx- 
terme ertmasm ce: 57C de 
uamnnarti la coesffcnre iu 

• telrzrxrai
P.CJU tevsrisnha

C.C.

TEODOR POGOCEANV

Simbătă la ora 20.00 la Ateneul 
Român. în străvechiul lăcaș de 
cultură, de istoria căruia ''sînt 
legate toate momentele de înaltă 
semnificație ale istoriei muzicii 
românești, va suna gongul 
inaugural al celei de a Vil-a 
ediții a Festivalului „George 
Enescu". reuniune muzicală in
ternațională de mare rezonan
tă. care adună, o dată la 3 ani 
in capitala României, ansam
bluri și artiști de notorietate de 
pe întregul glob.

Instituit în 1955, drept un 
omagiu adus lui George Enes
eu. compozitorul care a lansat 
muzica românească pe orbitele 
artei universale, festivalurile 
..George Enescu" au devenit, cu 
fiecare ediție, remarcabile fo
rumuri ale artei interpretative 
oon.^moorane. întâlniri artistice 
de majoră semnificație, sediul 
unor captivante confruntări 
muzicale în care sânt eviden
țiate. înainte de toate, valorile 
muzicii românești, locul lor In 
contextul artei internaționale.

Desfășurîndu-se anul acesta 
fa perioada 11—20 septembrie, 
cea de a Vil-a ediție a Festiva- 
faftri ne va permite să audiem, 
oe oarcursul a 26 de concerte 
si spectacole, unele din cele mai 
semnificative pagini ale litera
turii muzicale romanești si in
ternaționale. clasice și contem- 
porane. în interpretări, care în 
multe cazuri poartă girul unor 
ansambluri și soliști râvniți de 
martie centre artistice ale 
kanti.

în irr.pună*oarea listă a oas- 
retijor trebuie să-i amintim pe 
marele pianist sovietic Sviatos
lav Richter (pe care-I vom as- 
r -ta la Ateneu în două red- 
• • _n. unul dintre ele integral 
dedicat creației beethovenier.e). 
celebrele soprane Elisabeth 
SeWarzkopf (cu un recital de 
mare rezistență. Schubert. 
Scn-jp-jm. Grieg. Woif. Strauss) 
r Victoria de Los Angeles (fa- 
'r-ur. rectul cu cn registru 
Jsrr de fazrăei ee merge de la

OGOARELE-UN LOC DE MUNCĂ
PENTRU TOȚI LOCUITORII SATELOR

• Ritm sporit la recoltări
Lucrătorii din întreprinderile 
ricole de stat ale județului 
bv sînt angajați cu toate for- 
le în aceste zile, la recoltarea 
Iturilor de toamnă. Cele pes- 
11 800 de tractoare, 450 com
be și 900 remorci sînt orga- 
pate în echipe mecanizate care 
poltează și eliberează în flux 
ptinuu terenurile în vederea 
anunțării cerealelor și a ma- 
verzi de toamnă. Se remar- 
în acest sens cîteva inițiati- 
destinate colectării produc- 

: secundare de pănuși po

rumb, capitule de floarea-soare- 
lui, vreji de soia, prin amena
jarea unor benzi rulante care 
descarcă direct în remorci. Prin 
respectarea strictă a graficelor 
de producție, recoltările la cul
tura florii-soarelui sînt prevăzu
te a fi încheiate în următoarele 
3—4 zile, prin comasarea combi
nelor la unitățile care au început 
mai tîrziu această lucrare. De a- 
semenea, în întreprinderile agri
cole de stat situate în Lunca 
Dunării au început recoltările 
la porumb, din grupa 200, cu

maturare timpurie, urmlr.d a 
extins culesul și la ceilalți 1 
brizi din grupele tardive. Și fa 
lânurile de soia combinele vor 
intra In următoarele zile. Ho
rnul sporit la recoltări, pr.n 
creșterea substanțială a gracn- 
lui de mecanizare și organ:za-e 
eficientă a transportului spre 
bazele de recepție, are drept 
scop eliberarea și pregătirea te
renuri lor pentru insim:n tir? e
cu gnu. lucrare ce va fi declan
șată spre sfirșiîul cele: ee-a 
doua decade a lunii sepiembcne.

11-20 SEPTEMBRIE

A VII-A EDIȚIE
A FESTIVALULUI
INTERNAȚIONAL

„GEORGE ENESCU"

9 Pregătirea semințelor de gr iu

„Fișe de algebră 
pentru elevi

;/ absolvenți

âr.ropiata declanșare a însă- 
hțărilor la cultura griului, 
evăzută pentru 15 septem- 
e. impune urgentarea unor 
trări de pregătire; temeinică 
în special asigurarea cu se
me de înaltă calitate. Aceas- 
reprezintă una din condițiile 

Măritoare pentru obținerea 
pr recolte sporite în anul vii- 
r. De remarcat, faptul că, în- 
faga cantitate de sămînță pen- 
l unitățile cooperatiste este 
[gurată din fondurile proprii, 

toate acestea, mai sînt încă 
I eliberat „buletine roșii" de 
aliză, adică „bun pentru semă- 
• • la circa 70 000 tone de să
riți. Cantitatea mare reclamă 
&birea efectuării acestor ana- 
e de către inspectoratele ju-

dețene pentru controlul calității 
semințelor. Restanțe mai mari 
se înregistrează în județele 
Brăila, Buzău, Bacău și Ialomi
ța, unde la o asemenea anali
ză din 8 180 tone numai 4 380 
tone au primit buletine de ca
litate. De 
impulsionat

asemenea. trebuie 
și ritmul la schim-

bul de semințe, pentru d n 
o treime din cantitățile pr 
te au ajuns la benefinar 
dețele Brăila. Conor ța. 
ormar. și Iakratite. prâ 
furnizoare, au expeiat 
tăți mult prea miri fată Re sar
cinile de plan pe care >

Vă propunem
A

r i

® în paralel 
recoltările și

Unitățile agricole din județe
le Dolj și Mehedinți, de pildă, 
au strîns recolta de floarea-soa
relui, sfeclă de zahăr, porumb 
Si cartofi de toamnă de pe mal

o inițiativă

în fiecare lună.
un tractor reparat

prin muncă patriotică"
La Stațiunea de mecanizare a agriculturii Traian — județul 

Bacău, centru specializat în repararea tractoarelor, mai bine de 
10 la sută din mecanicii, mecanizatorii și specialiștii unității sînt 
ineri. Nu există loc de muncă unde tinerii să nu fie prezenti 
•u elanul, îndemînarea și dăruirea specifică vîrstei lor. Succesele 
epurtate de colectivul acestei unități încorporează unitar și 
forturile harnicilor uteciști. Vorbesc. în acest sens, preocupările 
organizației U.T.C. de a recondiționa cit mai multe repere, de 
k găsi cele mai eficiente modalități de reparare, exploatare și 
ntreținere a mașinilor agricole, care au condus la depășirea 
jrincipalilor indicatori de plan cu peste cinci la sută. Din ase- 
nenea căutări, din dorința de a produce mai mult. aici, la 
s.M.A. Traian, cu patru luni în urmă, lua naștere o nouă ini
țiativă : „în fiecare lună, un tractor reparat prin muncă patrio- 
ică“. Despre felul cum a apărut, cum se desfășoară și care sini 
oadele acestei inițiative ne-a vorbit Constantin Domidov, secre
tarul Comitetului comunal Traian al U.T.C. : „La centrul de re- 
jarații am organizat o echipă la banda de montaj. Am discutat 
*u amănunte despre fiecare operație în parte, am împărțit lu
crările pe membrii organizațiilor U.T.C. și la adunarea generală 
i organizației ne-am angajat ca în fiecare lună să reparăm cile 
m tractor, prin muncă patriotică, în afara orelor de program. 
De atunci au trecut patru luni. Bilanțul la zi : patru tractoare 
reparate peste plan de către tinerii de la S.M.A. Traian, ceea ce 
valoric înseamnă 76 000 Iei".

Printre principalii inițiatori și realizatori ai inițiativei se nu- 
miră si strungarul Nicolae Piersicaru, sudorul Anton Dumea, 
Eteranieul Constantin Andrei, electricianul Petre Ciobanu, spriji- 
r.i:i in permanentă de maistrul Dumitru Coadă.

arăturile
mult de 5 000 bectare. 
timp. fa cele dona județe au fost 
executate arămn pe toate su
prafețele ebberate de pâtoase t 
s-au pregăti: pentru insărrtin- 
|ări mai mult de 30 000 nectar? 
din care 3 000 de nectare au fost 
fasămfafate cu culturi furajere 
per.mu verde. Această lu
crare a .fost realizată fa coope
rativele agrico e de producție 
dm județul Mehedmti pe arros- 
pe jumătate dm suprafetefa 
planificate.

Actionfad pentru pregătirea 
din timo a campaniei de toam
nă. unitățile agrxole coopera
tiste din județul Alba au efec
tuat arături pentru fasâmfatări 
pe mai mult de 25 Ia sută din 
suprafața planificară. Con rom:- 
ten: unitățile agricole instiozea- 
ză furajele, transportă și depo
zitează finul, iar de cîteva zile 
au începu: recoltarea sfeclei de 
zahăr. Aceasfa lucrare se des
fășoară din plin si fa județele 
Arad si Timiș. Numai fa cteva 
zile, cooperativele agr.role din 
această parte a țării au recoltat 
ma: mult de 800 ha. Totodată, 
unitățile agricole din județele 
Timiș. Arad și Caraș-Severin 
au livrat peste 75 000 tobe de 
roșii, varză, rădăcinoase. ardei 
gras, ceapă și alte produse le
gumicole nemru aprovizionarea 
piețelor, cit și pentru industria
lizare și conservare. Pentru con
sumul populației s-au livrat in- 

pfersici. 
de

Marcello la Granados), organis
ed francez Pierre Cochereau 
(titular la Notre Dame, inter
pret al unor piese (•-■■■ 
concertul Orchestrei 
a Radioteleviziunii 
rijat de Emanuel 
violonistul francez 
Ferras (solist al 
Filarmonicii din Cluj-Napoca), 
strălucita violonistă japoneză 
Yuuko Shiokawa, solistă a 
concertului de închidere a Fes
tivalului susținut de orchestra 
simfonică a Radioteleviziunii), 
pe Grace Bumbry, Francesco 
Contiz, Ludmila Bojko, Anatoli 
Soloviianenko fa spectacolele 
Operei Române.

Agenda Festivalului ne mai 
permite să audiem în acest în
ceput de toamnă la București 
și patru formații de notorietate 
internațională : Orchestra sim
fonică a Radioteleviziunii 
ungare (dirijor Gyorgy Lehel, 
solistă Maria Balint). celebra 
orchestră de muzică de cameră 
din Moscova (intr-o integrală 
a Artei fugii de Bach), cvarte
tul vocal-instrumental Studio 
der Friihe Musik din R.F. Ger
mania și ansamblul coral Ma* 
drigaliștil din Belgrad.

Alături de acești ambasadori 
al artei de peste hotare la ma
nifestările actualei ediții își 
dau concursul reprezentativa

de Liszt, în 
l simfor’ce 
române di- 

Elenescu). 
: Christian
Concertului

forte artistice românești., filar- 
monicăle din București și Cluj- 
Napoca. Orchestra simfonică a 
Radioteleviziunii. corul Ma
drigal dirijat de Marin Con
stantin,, cunoscutul ansamblu 
de muzică veche „Ars Rediviva" 
condus de Ludovic Baci, corul 
de copii al Radioteleviziunii, 
Orchestra de muzică de cameră 
a Filarmonicii din Tîrgu Mureș, 
ansamblul Camerata al Conser
vatorului bucureștean. cvarte
tul Academica" laureat ăl unor 
mari competiții internaționale, 
și ceea ce este semnificativ, 
cîteva dintre noile formații ca
merale ale tării — Preclasica, 
Simfonietta, cvartetele Voces 
contemporanae. Arpeggio, căro
ra 11 s-a acordat în acest festival 
privilegiul dar și marea răs
pundere a unei decisive con
fruntări intr-o competiție inter
națională de tradiție.

Vehiculând o gamă largă de 
lucrări din cele mai diferite 
epoci și genuri, acondînd prio
ritatea necesară unor lucrări 
românești, actuala ediție a Fes
tivalului ne oferă o agendă de 
interes cu manifestări asupra 
cărora vom reveni zi de zi, pe 
parcursul marii sărbători a mu
zicii românești.

de licee"
A apărut în Editura Dacia 

din Cluj-Napoca, lucrarea 
„Fișe de algebră pentru elevi 
și absolvenți de licee", sem
nată de N. Ghircoiașu și M. 
Iașinschi. Volumul prezentat 
sub formă de fișe este îm
părțit în trei părți (teorie, 
exercițiu și soluții) diferen
țiate prin culori. Ații prin 
forma cît și prin conținutul 
ei, lucrarea constituie un a- 
jutor în munca de pregătire 
a elevilor pentru examenele 
de bacalaureat și de admite
re în învățămîntul superior.

0 noua stagiune
la Teatrul „Victor

Ion Popa" din Bîrlad

IOSIF SAVA

Colectivul Teatrului „Vic
tor Ion Popa" din Bîrlad de
butează în cea de-a 22-a sta
giune cu un repertoriu va
riat și îmbogățit. Printre noi
le piese care vor fi prezen
tate pe scena bîrlădeană fi
gurează „Nu sîntem îngeri" 
de Paul Ioachim, „Mira" de 
Mihail Eminescu, „Comedie 
de modă veche" de Alexei 
Arbuzov și altele. în premie
ră pe țară va fi prezentată 
comedia scriitorului bulgar 
I. Iordan, intitulată „Albe- 
na". Actorii bîrlădenl desfă
șoară concomitent o intensă 
activitate în cadrul numeroa
selor manifestări cultural- 
artistice — turnee-recitaluri, 
seri culturale etc.

Concurs

de creație

artistică

Cutezătorilor44
Elevii uteciști Doina Pologea și Gheorghe Truță, ctștlgătorii 

celor două premii speciale : „Cutezătorii" și, respectiv, 
„Columna**

Fotografiile VASILE RANGA
 ■

tinere generații, sentimentele de 
profundă dragoste și atașament 
pentru patrie, popor, partid. Di
versitatea modalităților și spe
ciilor literare (povestiri, schite, 
portrete literare, reportaje) au 
oferit tot atitea posibilități de 
emulație a spiritului creator.

Juriul a oferit numeroase pre
mii si mențiuni. PREMIUL I: 
Maria Mara, clasa a VIII-a Tîr- 
năveni. județul Mureș (povesti
rea „Cireșul înflorit") ; Cristina 
Ilieș, Liceul de muzică Brașov 
(reportajul ..Popas la Sărmă- 
șel"). PREMIUL n : Dănuț 
Spulber, clasa a VIII-a Comâ- 
nesti. județul Bacău (povestirea 
..Ghioceii de la Cireșoaia") ; 
Ovidiu Nimigean, clasa a VIII-a 
Ilva Mică, județul Bistrița Nă- 
săud (povestirea „Furtuna"). 
PREMIUL III : Dorel Stan, e- 
lev. Măguri-Răcătău, județul 
Cluj (povestirea „Comoara") ; 
Dafin Mureșeanu, clasa a Vil-a 
Suceava (schița „Se scuturau 
florile"). Au mai fost acordate :

premiu! literar „CUTEZĂTORII" 
pentru lucrarea cu subiectul cel 
mai interesant despre pionieri 
elevei Doina Pologea de la Li
ceul „Al. Papiu Ilarian" din Tg. 
Mureș și premiul literar „CO
LUMNA" pentru lucrarea cu su
biectul cel mai interesant din 
viața și activitatea părinților și 
fraților mai mari, elevului 
Gheorghe Trufă de la Liceul 
„Frații Buzești" din Craiova.

Ne face plăcere să consemnăm 
faptul că cei doi cîștigători ai 
premiilor speciale sînt tineri 
uteciști, cărora le-am solicitat și 
primul lor interviu în această 
calitate de creatori. DOINA PO
LOGEA : „Am învățat să citesc 
cu această revistă în mină („Cu
tezătorii" — n.n.) ; ea a apărut 
cind eram în clasa I“. GHEOR
GHE TRUȚA : „Pentru mine 
cuvintele sînt tovarăși de mun
că, de drum, de viață".

Tuturor, succes !

ION ANDREIȚA

A?nchorgannSiaă aproape de tineri,
■ • •

in organizația 
municipiului 

Tulcea a U.T.C. i J de preocupările lor

semnate cantități de 
prune, mere. pere, struguri 
masă.

Inîr-o altă parte a țării, 
județul Vaslui, viticultorii 
pregătesc pentru culesul și pre
lucrarea strugurilor.

Cooperativele agricole de pro
ducție au revizuit și reparat u- 
tilajele pentru transportul stru
gurilor la centrele teritoriale de 
vinificare. In vederea reducerii 
duratei de încărcare și descăr
care. precum și a sporirii capa
cității zilnice de prelucrare, ele 
vor folosi un număr sporit de 
autovehicule.

în 
se

ăeos-eimă impcctianză pen- 
xecare zteosti fa-
a noerri <ggar fimd

un prtie: de anmlâ si cuarm- 
zâ.care irecere fa revină a 
mocfazti czn se actioeează pez- 
tra antrenarea responsabili a 
’i-.erec-zln: la fadeolinzrea bo- 
zirirti-zr Ccmgresuhti al Xl-Sea 
al partidului ra. oferă T«oda:â 
un cadru cetim de reliefare a 
unor noi ș. importante direct:: 
de acțmne in urma procuner.- 
ior si sugestiilor efectuate de 
uteciști.

La Tulcea am adresat unor 
secretari ai orzanizatitior 
U.T.C- altor cadre U.T.C ru
gămintea de a răspunde la În
trebarea : ..Care sînt principa
lele condurii de lucru pe care 
le-ati desprins din discuțiile in
dividuale. ea si din adunările 
generale U.T.C. ee s-au desfă
șurat in organizația din care 
faceți parte si cum se acționea
ză pentru materializarea lor in 
practică" ?

PETRE PÎNTEA, secretarul 
organizației A. Grupul de șan
tiere T-C.M-A-I.A. : Deși sîntem 
o organizație relativ mică, to
tuși. dat fiind faptul că tinerii 
noștri strungari, lăcătuși meca
nici. fierari betoniști își desfă
șoară activitatea in puncte de 
lucra din întregul județ, birou
lui organizației U.T.C. i-a fos1 
deseori dificil să cunoască toate 
preocupările, toate problemele 
cu care se confruntă membrii 
organizației. De aceea am avut 
în această amplă acțiune 
excelent prilej de a veni 
întîmpi narea propunerilor 
preocupărilor membrilor orga
nizației noastre, de a ne îmbo
găți efectiv programul de ac
țiune în funcție de posibilitățile 
Si doleanțele uteciștilor. De pli

organiza:

un 
în
$1

șl alte colege uteciste. Sînt și 
alte propuneri care au fost re- 
uaute și soluționate în acest 
răstimp. Astfel, pot să anunț 
ir.ca de pe acum premiera pe 
care o pregătește brigada ar- 
:_s:ică reînființată în urma 
dorinței exprimate a uteciștilor.

VALENTINA MARCOVICI, 
secretara organizației U.T.C. 
transport I.C.M.J. : Importanța 
deosebită a acestei acțiuni ne-a 
fost demonstrată între altele și

al mraib^uhij 'ItnuuiLi -Juictchdui
duale s-au desprins și alte pro
bleme de muncă și de viață, pe 
care urmează să le ridicăm in 
organul colectiv de conducere, 
dintre care amintesc : obținerea 
sporului de Deltă pentru cei 
care îndeplinesc condițiile le
gale și urgentarea demersurilor 
pentru începerea lucrărilor la 
căminul de nefamiliști al șan
tierului. pornind de la angaja
mentul organizației U.T.C. de a 
executa toate lucrările necalifi
cate pentru darea in funcțiune 
a acestui obiectiv.

MARIA RAIZI, secretara bi
roului organizației U.T.C. de la 
cooperativa „Delta" : A trecut 
mai bine de o lună de cind 
membrii organizației noastre au 
semnat Angajamentul solemn 
și avem acum un prim prilej 
de a întreprinde un bilanț asu
pra modului în care s-a acțio-

propuneri cu privire la norma
rea eficientă a timpului de lu
cru. propuneri de care s-a ți
nut cont, aplicindu-se criterii 
mai stimulative. Au fost chiar 
situații in care discuțiile indi
viduale au permis să se dea 
răspuns unor preocupări mai 
vechi ale întregului colectiv. De 
pildă, de mai multă vreme, la 
noi s-au căutat soluții pentru 
deschiderea unui compartiment 
de creație. Ne lipseau însă oa
menii și se căutau tot felul de 
variante. Iată insă că in ca
drul discuțiilor individuale, ute- 
cista Zoica Pătrașcu a prezen
tat biroului U.T.C. cîteva din 
modelele la care lucrase, și a 
cerut să i se încredințeze ei a- 
ceastă răspundere. Astăzi. în 
cooperativă avem o tînără crea- 

. toare și confirmă angajamentul 
ei; In curînd i se vor alătura

de faptul că ea ne-a oferit pri
lejul de a cunoaște cu precizie 
in ce direcție se îndreaptă in
teresul și preocupările tinerilor. 
Pir.ă nu de mult, unul din cri
teriile principale al- întrecerii 
uteciste ..Participarea tinerilor 
la mișcarea de invenții, inovații 
și raționalizări" nu iși găsea in 
organizația noastră concretiza
rea. Dar in cadrul discuțiilor 
individuale, mecanicul Vasile 
Zburlea și-a mărturisit preocu
pările in direcția electronicii și 
astfel s-a constituit cercul de 
electroniști care numără astăzi 
11 membri, toți uteciști și care 
au preluat spre realizare cîteva 
sarcini în ti? _____ 2_
U.T.C. Pe de altă parte, por
nind de la o situație specială 
care exista în unitatea noastră, 
aceea că tinerii trebuiau să 
facă față cu competentă în

contul organizației

mal multe funcții și puncte de 
lucru, s-a ivit necesitatea cu
prinderii lor în cursuri de po
licalificare care au șl fost des
chise, îneît. pînă la «fîrsitul a- 
nului, fiecare tînăr va stăpîni 
cel puțin o profesie pe lingă 
profesia sa de bază, eliminînd 
astfel supraîncărcarea unor 
puncte de lucru și golurile din 
alte puncte de producție.

ION RADU, secretarul orga
nizației U.T.C. de la Fabrica 
de marmură. într-un fel. discu
țiile individuale și adunările 
generale din organizațiile noas
tre U.T.C. s-au desfășurat în 
condiții cu totul deosebite. Co
lectivul nostru de muncă — din 
care 92 la sută sînt tineri — a 
fost antrenat la realizarea ce
lor 5 vetre de la cuptorul 9 al 
uzinei de feroaliaj. Sarcina nu 
era deloc ușoară dacă ținem 
cont că aceste produse se im
portau pînă în prezent. Iată că 
în cadrul discuțiilor individuale, 
3 uteciști, Ilie Gheorghe. Va- 
sile Doroftei și Gheorghe Ba
dea au făcut propunerea de a 
constitui 3 brigăzi uteciste care 
să preia această sarcină. Rezul
tatul a fost la înălțimea aștep
tărilor. ,Toate cele 3 brigăzi 
și-au respectat angajamentul ; 
mai mult, și-au propus ca în 
viitor să preia și realizarea 
izolațiilor pentru aceste 5 vetre. 
Tot în această perioadă, finind 
seama de faptul că’ producția 
noastră comporta un ridicat 
grad de calitate, mai multi ti
neri au făcut propunerea de a 
se organiza cursuri de ridicare 
a calificării pentru tineri, care 
au și fost deschise pe princi
piul locijtui de muncă și cărora 
le vor urma și cursuri desti
nate tinerilor muncitori necali- 
ficați.

Ș. CIONOFF
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TELEGRAME
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului 

Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și to
varășul MANEA MANESCU, prim-ministru al Guvernului Republi
cii Socialiste România, au trimis tovarășului TODOR JIVKOV, 
prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, 
președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Bulgaria, si 
tovarășului STANKO TODOROV, președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare Bulgaria, următoarea telegramă ;

Dragi tovarăși,
Cea de-a 32-a aniversare a victoriei revoluției socialiste în Bul

garia ne oferă plăcutul prilej ca, în numele Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, al Consiliului de Stat și Guvernului 
Republicii Socialiste România, al întregului popor român și al nos
tru personal, să vă transmitem dumneavoastră. Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Bulgar, Consiliului de Stat și Consiliu
lui de Miniștri ale Republicii Populare Bulgaria, întregului popor bul
gar cele mai sincere felicitări și un fierbinte salut tovărășesc.

Poporul român urmărește cu viu interes și dă o înaltă prețuire 
rezultatelor remarcabile obținute de poporul frate bulgar, sub condu
cerea partidului său comunist, în opera de edificare a societății 
socialiste dezvoltate, în înfăptuirea importantelor hotărîri adoptate 
de Congresul al XI-lea al P. C. Bulgar pentru înflorirea continuă 
a patriei sale, întărirea potențialului economic, științific și cultu
ral. în vederea ridicării nivelului de viață material și spiritual al 
celor ce muncesc.

Dezvoltarea ascendentă pe care au cunoscut-o, mai ales în ulti
mii ani, raporturile traditionale româno-bulgare constituie o con
tinuare firească a legăturilor seculare de prietenie, bunăvecinătate 
și întrajutorare făurite în lupta comună pentru înfăptuirea idealuri
lor de libertate, independență națională și progres social. întilnirile 
și convorbirile rodnice avute cu prilejul vizitelor reciproce la nivel 
înalt au dat expresie hotărîrii ambelor părți de a pune în valoare 
marile posibilități pe care le creează potențialul sporit al fiecăreia 
pe multiple planuri, pentru ridicarea pe o treaptă superioară a priete
niei româno-bulgare. sub steagul socialismului victorios. Fără în
doială, traducerea în viață a înțelegerilor și măsurilor stabilite de 
comun acord se va răsfringe pozitiv asupra construirii societății so
cialiste în România și în Bulgaria, înscriindu-se, totodată, ca o con
tribuție de seamă la amplificarea colaborării multilaterale între ță
rile membre ale C.A.E.R., la întărirea unității și solidarității tuturor 
țărilor socialiste.

Sărbătorirea Zilei naționale a Republicii Populare Bulgaria are 
loc anul acesta în condițiile unor profunde mutații în raportul de 
forțe social-politice pe plan mondial, ale afirmării tot mai puter
nice a voinței popoarelor de a pune capăt vechii politici imperia
liste de forță și dominație și de a instaura un sistem nou, de egali
tate și echitate în relațiile internaționale. Complexitatea situației 
actuale reclamă sporirea contribuției fiecăreia dintre țările noastre 
la înfăptuirea unui sistem trainic de securitate și cooperare în Eu
ropa — și. în acest cadru, la promovarea unor relații noi în Balcani 
—. la rezolvarea marilor probleme ale contemporaneității în intere
sul tuturor popoarelor, la făurirea unei lumi mai drepte și mai bune 
pe planeta noastră.

Remarcăm cu satisfacție faptul că recenta conferință de Ia Ber
lin a deschis largi posibilități de acțiune și a reafirmat principiile 
conlucrării dintre partidele comuniste și muncitorești din Europa, în 
lupta pentru pace, colaborare și progres social pe continent.

Sîntem ferm convinși că relațiile frățești dintre partidele, po
poarele și țările noastre se vor lărgi și adinei continuu, pe baza 
principiilor marxism-leninismului și solidarității internaționale, spre 
binele cauzei unității mișcării comuniste și muncitorești internațio
nale, a tuturor forțelor antiimperialiste, pentru progres și pace în 
lumea întreagă.

De ziua măreței sărbători naționale vă dorim dumneavoastră, 
stimați tovarăși, tuturor comuniștilor și oamenilor muncii bulgari 
succes deplin si noi victorii în înflorirea patriei socialiste, prosperi
tate și fericire.

Cu prilejul celei de-a XXXII-a 
aniversări a revoluției socialiste 
în Bulgaria. Nicolae Giosan. pre
ședintele Marii Adunări Națio
nale a Republicii Socialiste 
România, a adresat un mesaj de 
felicitare președintelui Adunării 
Populare a Republicii Populare 
Bulgaria, dr. Vladimir Bonev.

★
Ministrul afacerilor externe al 

Republicii Socialiste România, 
George Macovascu. a adresat o 
telegramă de felicitare ministru
lui afacerilor externe al Repu
blicii Populare Bulgaria, Petar 
Mladenov, cu prilejul celei de-a 
XXXII-a aniversări a victoriei 
revoluției socialiste în Bulgaria.

AI.IVDA
CONFERINȚĂ

La București se desfășoară, 
începând de miercuri, cea de-a 
Vil-a Conferință profesională 
internațională a minerilor, or
ganizată de Uniunea Interna
țională a Sindicatelor Mineri
lor.

Conferința reunește 150 de re
prezentanți ai organizațiilor 
sindicale din 40 de țări, cinci 
organizații sindicale internațio
nale și Organizația Internațio
nală a Muncii (O.I.M.). L<a lu
crări participă, de asemenea, 
Enrique Pastorino, președintele 
Federației Sindicale Mondiale.

Lucrările conferinței au fost 
deschise de Jan Les, președin
tele Uniunii Internaționale a 
Sindicatelor Minerilor.

Participanții au fost apoi sa
lutați de președintele Consiliu
lui Central al Uniunii Generale 
a Sindicatelor din România, 
Gheorghe Pană, care a urat suc
ces în desfășurarea lucrărilor, 
exprimîndu-și convingerea că 
această conferință se va pro
nunța ferm pentru înfăptuirea 
marilor deziderate ale clasei 
muncitoare, ale popoarelor din 
întreaga lume, contribuind, tot
odată. la dezvoltarea pe mai 
departe a relațiilor de coope
rare între minerii și sindicatele 
din România și oamenii muncii 
și organizațiile similare de pre
tutindeni.

Au adresat, de asemenea, sa
luturi Bujor Almășan. minis
trul minelor, petrolului și geo
logiei, și Petre Furdui. pre
ședintele Comitetului Uniunii 
sindicatelor din întreprinderile 
miniere, petrol, geologie și 
energie electrică.

Au început apoi dezbateri pe 
marginea ordinii de zi.

Rapoartele și dezbaterile sînt 
axate. în principal, pe analiza 
situației din mișcarea sindicală 
mondială a minerilor. în con
textul mutațiilor social-politice 
survenite pe arena internațio
nală în perioada de la prece
denta conferință. în același 
timp, sînt abordate probleme 
privind situația economico-so- 
cială a minerilor, precum si 
pregătirea lor profesională în 
condițiile dezvoltării științei și 
tehnicii. Conferința își propune, 
totodată, să stabilească moda
litățile și căile pentru promo
varea colaborării și solidarității 
minerilor. în lupta generală 
nentru libertate, democrație și 
nrogres, pentru pace și socia
lism.

REPARTIZAREA

ABSOLVENȚILOR
Ministerul Sănătății comuni

că : Repartizarea în muncă a 
absolvenților institutelor de 
medicină și farmacie, promoția 
1976. are loc în ziua de 16 sep
tembrie a.c., ora 7, la sediul 
fiecărei instituții de învățămînt 
msdico-farmaceutic. în loc de 
14 septembrie 1976. cum a fost 
planificat anterior.

Cu prilejul celei de-a XXXII-a 
aniversări a victoriei revoluției 
socialiste în Bulgaria. Consiliul 
Național al Frontului Unității 
Socialiste. Consiliul Central al 
Uniunii Generale a Sindicatelor 
din România. Comitetul Central 
al Uniunii Tineretului Comunist, 
Consiliul Național al Femeilor. 
Uniunea Națională a Coopera
tivelor Agricole de Producție, 
Comitetul Național pentru Apă
rarea Păcii. Consiliul Național 
al Societății de Cruce Roșie, 
alte organizații de masă și ob
ștești și instituții centrale» din țara 
noastră au transmis telegrame 
de felicitare organizațiilor și in
stituțiilor similare din Republica 
Populară Bulgaria.

SOSIRE
Miercuri a sosit în Capitală o 

delegație militară condusă de 
generalul de brigadă Edward. 
Kwaku Utuka, membru al Con
siliului Militar Suprem al Repu
blicii Ghana, comandantul tru
pelor de grăniceri, care va face 
o vizită oficială în țara noastră.

Pe aeroportul Otopeni, oaspe
ții au fost intîmpinați de gene- 
ralul-locotenent Ion Hortopan, 
prim-adjunct al ministrului a- 
părării naționale și șef al Ma
relui Stat Major, de generali fi 
ofițeri superiori.

A fost de fată Emmanuel 
Victor Asihene Essah, însărci
nat cu afaceri a.i. al Ambasadei 
Republicii Ghana.

în după-amiaza aceleiași zile, 
delegația militară ghaneză a 
avut convorbiri cu prim-ad- 
junctul ministrului apărării na
ționale și șef al Marelui Stat 
Major, care s-au desfășurat In- 
tr-o atmosferă prietenească.

VIZITĂ
O delegație a Crucii Roșii 

austriece, condusă de doctor 
Fritz Schweitzer, prim-vicepre- 
ședinte al Crucii Roșii din Aus
tria, președintele Comitetului de 
Cruce Roșie din Austria Supe
rioară, a efectuat între 2 și 8 
septembrie 1976 o vizită pentru 
schimb de experiență în țara 
noastră, la invitația Consiliului 
național al Societății de Cruce 
Roșie din Republica Socialistă 
România.

Delegația s-a întîlnit cu pre
ședintele Crucii Roșii române, 
general-colonel Mihai Burcă, 
cu care a avut un schimb de o- 
pinii cu privire la dezvoltarea 
colaborării dintre cele două or
ganizații, precum și asupra unor 
aspecte ale mișcării internațio
nale de Cruce Roșie. Delegația 
austriacă s-a întîlnit, de aseme
nea, cu membri ai comisiilor de 
Cruce Roșie din municipiul 
București și județele Constanța 
și Brașov și a vizitat obiective 
de sănătate și social-culturale.

COLOCVIU
în cadrul Acordului de coope

rare culturală și științifică din
tre tara noastră și Republica 
Democrată Germană între 6 și 
8 septembrie s-a desfășurat la 
facultățile de limbă română și 
de limbi romanice ale Universi
tății București un colocviu ști
ințific cu tema „Națiunea, so
cietatea, limba și cultura în 
Țările Românești în secolele 
XVIII-XIX“, la care au partici
pat profesori și cercetători din 
tara noastră și din R.D.G.. pre
cum și. invitați din Italia și 
Cehoslovacia.

A 32-a aniversare a victoriei 
revoluției socialiste în Bulgaria 

ADUNARE FESTIVĂ
Cea de-a 32-a aniversare a 

victoriei revoluției socialiste în 
Bulgaria a fost marcată, mier
curi după-amiază, de o adunare 
festivă ce a avut loc la Casa 
de cultură „ Mihai Eminescu-* 
din Capitală. Au fost prezenți 
reprezentanți ai organelor de 
partid și de stat ale sectoru
lui, numeroși oameni ai mun
cii din întreprinderi și institu
ții bucureștene.

Au participat Petar Danailov 
Hristov, ambasadorul R.P. Bul
garia la București, alți membri 
ai ambasadei.

Adunarea a fost deschisă de 
Adriana Moraru. prim-secretar 
al Comitetului de partid ai 
sectorului 2 al Capitalei.

Relevind importanta acestui 
eveniment în viața poporului 
vecin și prieten. Constantin 
Pașaliu, vicepreședinte al Con
siliului popular al sectorului 2, 
a subliniat că 9 septembrie 1944 
în Bulgaria a însemnat înlătu
rarea vechiului regim politic și 
deschiderea unei perspective 
clare de transformări revolu
ționare ale întregii societăți, de 
făurire a socialismului. In toți 
acești ani. harnicul și talenta
tul popor frate bulgar, sub 
conducerea Partidului Comunist 
Bulgar, a repurtat succese re
marcabile în toate domeniile 
vieții materiale si spirituale. 
Poporul român, a spus vorbito
rul. urmărește cu simpatie și 
se bucură sincer de toate suc
cesele obținute de poporul frate 
vecin în construirea societății 
socialiste dezvoltate. Subliniind 
rădăcinile adinei ale prieteniei 
româno-bulgare, cimentate de-a 
lungul istoriei, lupta comună 
dusă timp de secole pentru în
făptuirea idealurilor de liber
tate socială și națională, vor
bitorul a arătat că cele două 
popoare s-au legat prin senti
mente trainice de profundă sti
mă si prețuire reciprocă, prin 
relații de bună înțelegere si 
prieienie frățească. In cronica 
de aur a prieteniei româno- 
bulgare s-au adăugat file de o 
excepțională însemnătate ca

Cu prilejul celei de-a 32-a a- 
r.iversări a victoriei revoluției 
socialiste din Bulgaria, la Ate
neul Român din Capitală a 
fost deschisă, miercuri, o ex
poziție a unor artiști plastici 
din țara vecină si prietenă.

Inaugurarea expoziției a fost 
marcată de alocuțiunile criti
cului de artă Ioc. Fnmzetti, 
vicepreședinte al Uniunii Ar
tiștilor Plastici, și a artistei ex
pozante Vesa Vasileva.

La manifestare au participat 
loan Jinga. vicepreședinte al 
Consiliului Culturii si Educa
ției Socialiste, funcționari su
periori din Ministerul Aface
rilor Externe, alți oameni de 
artă și cultură bucureșteni.

A fost de fată Petar Danai
lov Hristov, ambasadoru| R.P. 
Bulgaria la București, și mem
bri ai ambasadei.

A 28-a aniversare a creării 
Republicii Populare Democrate Coreene 

ADUNARE FESTIVĂ
Cu prilejul celei de-a 28-a 

aniversări ,a creării Republicii 
Populare Democrate Coreene, 
Comitetul municipal București 
al P.C.R. și Asociația de prie
tenie româno-coreeană au orga
nizat. miercuri după-amiază, la 
Clubul întreprinderii ..Grivița 
Roșiș*4 din Capitală, o adunare 
festivă.

Au luat parte Cornel Pacoste, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe. Aurel Mălnășan. mem
bru în Comitetul de conducere 
al Asociației de prietenie româ
no-coreeană. activiști de partid 
și de stat, un mare număr de 
oameni ai muncii.

Au fost prezenți Pak Zung 
Guk. ambasadorul RP.D. Co
reene la București, și membri ai 
ambasadei.

Adunarea a fost deschisă de 
Constantin Petre, secretar al 
Comitetului municipal București 
al P.C.R.

A luat apoi cuvîntul Stelian 
Necula. director general adjunct 
al Centralei de utilaj chimic, 
care a subliniat semnificația 
deosebită a proclamării R.P.D. 
Coreene, eveniment ce a marcat 
o nouă etapă în transformările 
revoluționare desfășurate sub 
conducerea Partidului Muncii din 
Coreea. în frunte cu tovarășul 
Kim Ir Sen. Vorbitorul a relevat 
succesele deosebite obținute de 
oamenii muncii coreeni în con
struirea socialismului, subliniind 
că. de toate aceste succese, co
muniștii, poporul român se bu
cură sincer. In spiritul solidari
tății militante tradiționale, dintre 
Partidul Comunist Român și 
Partidul Muncii din Coreea, din
tre țările și popoarele noastre. 
România socialistă a sprijinit și 
sprijină constant lupta dreaptă a 
poporului coreean prieten pentru 
realizarea țelului său suprem 
de reunificare a patriei. Rele- 
vînd continua dezvoltare a re
lațiilor frățești dintre partidele 
Si popoarele noastre — vorbito

JOI, 9 SEPTEMBRIE
OSÎNDA : Sala Palatului (ore

le 20).
FINIST, SOIM VITEAZ : Cen

tral (orele 9.15; 11.30: 13.45: 16:
18,15: 20.30.

CANTEMIR : Timpuri Noi (ore
le 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15).

AEROPORT ’75 : Scala (orele 
8,45: 11; 13,30; 16; 18.30; 21); Bucu
rești (orele 8,45: 11; 13,30; 16: 18,15;
20,30);  Favorit (orele 9,15: 11.30;
13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30) ; Grădina 
București (ora 19,30) ; Stadionul 
Dinamo (ora 19,45).

PISICILE ARISTOCRATE : Doi
na (orele 9.30: 11.15; 13: 14,15: 16,30: 
18,15; 20).

PINTEA : Excelsior (orele 9; 
11,15: 13,30: 16: 18.15; 20.30): Volea 
(orele 9: 11.15: 13.30: 15.45: 18:
20,15);  Aurora (orele 9: 11.15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15); Grădina Aurora 
(ora 19,15); Tomls (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30): Grădina To
mis (ora 19.30).

DIAMANTE PE ROȚI : Lu
ceafărul (orele 9: 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30); Festival (orele 9; 11; 

urmare a dialogului fructuos 
dintre conducătorii de partid 
și de stat ai celor două țări, 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Todor Jivkov. Vorbitorul a 
urat. în încheiere. poporului 
bulgar calde felicitări cu oca
zia sărbătorii sale naționale și 
a adresat urări de noi succese 
în edificarea societății socialis
te dezvoltate.

Luind cuvînâuL Petar Danai
lov Hristov a evocat momen
tele eroicei insurecții armate 
de la 9 septembrie 1944, care 
a însemnat cea mai adincă co
titură în istoria poporului bul
gar — înlăturarea exploatării 
si eliberarea patriei de sub 
jugul fascist, începutul con
struirii noii orinduiri. Amba
sadorul a trecut apoi în revistă 
remarcabilele succese obținute 
de poporul vecin și prieten in 
edificarea societății socialiste 
dezvoltate pe pămintul Bulga
riei. Cel de-al XI-lea Con
gres al Partidului Comunist 
Bulgar, care a avut loc in acest 
an. a elaborat un amplu pro
gram de dezvoltare a întregii 
țări. In continuare, ambasado
rul a subliniat că relațiile de 
prietenie frățeasca dintre po
poarele bulgar si român cunosc 
o continuă dezvoltare, se adin- 
cesc și se amplifică in intere
sul ambelor țări. S-a statorni
cit o tradiție — a spus vorbi
torul — ca tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov să 
se intilnească in fiecare an, 
fiecare întâlnire mânând noi 
progrese in dezvoltarea priete
niei bulgaro-române, in frăția 
dintre partidele și popoarele 
noastre. Vorbitorul a relevat 
în încheiere că raporturile de 
prietenie frățească dintre Re
publica Socialistă România si 
Republica Populară Bulgaria, 
dintre Partidul Comunist Ro
mân si Partidul Comunist Bul
gar. bazate pe principiile mar
xism-leninismului și ale inter
naționalismului socialist, capătă 
cu fiecare an noi dimensiuni și 
un conținut tot mai bogak

La invitația unor organizații 
de partid din Republica Populară 
Bulgaria au plecat pentru a 
participa la manifestările prile
juite de cea de-a XXXII-a ani
versare a victoriei revoluției so
cialiste din țara vecină, delegații 
ale Comitetului județean Brăila 
al P.C.R. — la Plevna ; Comite
tului județean Constanța al 
P.C.R. — la Tolbuhm ; Comite
tului județean Dolj al P.C.R. — 
la Vrața ; Comitetului județean 
Teleorman al P.C.R. — la Tîr- 
novo ; Comitetului județean Ia
lomița al P.C.R. — la Silistra ; 
Comitetului județean Mehedinți 
al P.C.R. — la Vidin ; Comitetu
lui județean Olt al P.C.R. — la 
Mihailovgrad ; Comitetului mu
nicipal Ploiești al P.C.R. — la 
Botevgrad ; Comitetului de 
partid din comuna Scornicești, 
județul Olt — în comuna Pra- 
veț.

rul a subliniat rolul hotăritor 
pe care i-au avut in consolida
rea acestor relații întilnirile din
tre tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Kim Ir Sen.

în încheiere, in numele între
gului colectiv al întreprinderii, 
vorbitorul a transmis poporului 
coreean calde felicitări cu pri
lejul zilei sale naționale, urări de 
noi succese in lupta pentru rea
lizarea aspirațiilor sale funda
mentale.

In continuare a luat cuvîntul 
ambasadorul R. P- D. Coreene. 
Pak Zung Guk. care a evocat 
pe larg lupta eroică a comuniș
tilor. a tuturor oamenilor mun
cii. sub conducerea Partidului 
Muncii din Coreea. în frunte cu 
tovarășul Kim Ir Sen. pentru 
eliberarea țârii, obținerea inde
pendenței naționale. apărarea 
libertății patriei, pentru edifica
rea cnriaUomului. Vorbitorul a 
subliniat eforturile Partidului 
Muncii din Coreea, ale guver
nului R.P.D. Coreene pentru 
rezolvarea problemei unificării 
țării în mod independent și 
pașnic, fără nici un amestec al 
forțelor străine, pe baze demo
cratice. Relevind bunele relații 
de prietenie și colaborare co- 
reear.o-române. vorbitorul a ară
tat că întilnirile și convorbirile 
dintre tovarășul Kim Ir Sen și 
tovarășul Nicolae Ceaușescu au 
constituit evenimente de o în
semnătate istorică în dezvolta
rea acestor relații pe o treaptă 
superioară.

El a exprimat recunoștința 
profundă față de P.C.R.. față de 
guvernul si poporul român pen
tru sprijinul acordat atît in ca
drul O.N.U.. cit și în alte fo
ruri internaționale, luptei drepte 
a poporului coreean. Poporul 
nostru, a spus în încheiere am
basadorul. va depune toate e- 
forturile pentru a dezvolta și a 
extinde tot mai mult prietenia 
si colaborarea cu poporul ro
mân.

13: 15: 17: 19: 2D: Grădina Festi
val (ora 20) ; Palatul sporturilor 
(ora 18).

PETRECERE LA VILA: Vic
toria (orele 9.30; 11,30; 13,30; 16; 
18,15; 20,30).

NEBUNA DE LEGAT î Eforie 
(orele 9.30; 11.45; 14; 16; 18.15;
20,30):  Capitol (orele 9,15; 11.30;
13.45; 16; 18,15; 20.30); Grădina Ca
pitol (ora 19,30).

CÎND VINE SEPTEMBRIE : Pa
tria (orele 15,45 ; 18 ; 20,15).

ULZANA - CĂPETENIA APA
ȘILOR : Lumina (orele 9: 11.15:
13.30 ; 15,45 ; 18 ; 20).

DINCOLO DE POD : Dacia (ore
le 9: 11,15: 13.30: 15.45: 18: 20.15).

FAMILIA DULSCY î Buceel (O- 
rele 16; 18): Grădina Bucegl (ora 
20).

CEI 13 DE LA BARLETTA : Fe
roviar (orele 8,30; 11: 13.30: 16; 
18,30; 20,45): Gloria (orele 8,45; 
11,15; 13,30; 15,45: 18.15; 20,45): Gră
dina Titan (ora 19,45): Modern (o- 
rele 8,45; 11: 13,30; 15,45; 18.15;
20,45); Grădina Modern (ora 19,30).

A 
încheierea 

celui de-al ll-lea 
Congres 

international 
de tracologie

Desfășurate sub înaltul pa
tronaj al președintelui Republi
cii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, miercuri au 
luat sfirșit. la București, lucră
rile celui de-al II-lea Congres 
internațional de tracologie. A- 
ceastă prestigioasă reuniune in
ternațională. la care au partici
pat peste 300 specialiști din 17 
țări ale lumii, a prilejuit susți
nerea unui mare număr de ra
poarte și comunicări de o înal
tă ținută științifică. Tematica 
lor a fost axată ne problemele de 
bază ale tracologiei. privind o- 
riginea și râspînairea neamuri
lor traco-getice, probleme de 
limbă, artă și religie ale civili
zației lor. precum și persistența, 
de-a lungul veacurilor, a aces
tor elemente în Peninsula Bal
canică. Cu deosebit interes au 
fost urmărite rapoartele și co
municările care au dezbătut, pe 
baza mărturiilor existente și în 
lumina celor mai noi descoperiri 
arheologice, aspecte ale civili
zației strămoșilor poporului ro
mân. geto-dacii. unitatea și 
răspindirea acestora, rolul lor 
in cadrul lumii tracice.

Rapoartele și comunicările 
prezentate vor fi publicate în 
două volume de Acte ale con
gresului. care vor apare. în vii
torul apropiat, in Editura Aca
demiei.

Cuvîntul de închidere a con
gresului a fost rostit de prof, 
dr. Radu Vulpe, care. în nomele 
Comitetului român de organi
zare. a mulțumit tuturor partid- 
panților pentru contribuția lor 
la desfășurarea acestei im
portant manifestări științifice, 
ară tind. totodată, că actualul 
congres și-a făcut din plin da
toria de a înlesni progresul 
cercetărilor in dcsneniul traco- 
kr.eî.

In continuare, participanții 
fac o vizită cu caracter docu
mentar. timp de două zile. Ia 
obiectivele arheologice din ju
dețul Tul cea. în programul 
excursiei sînt înscrise așezările 
de la Beidaud si Babadag. ne
cropola traco-getieă de la Eni- 
sala, centrele romano-btzantine 
de la Jun lovea (Argamum). 
Garvăn (Dinogeția) și Niculițel 
si vestigiile vestitei cetăți da
cice de la Cîriomânești.

intilnirea reprezentanților 
organizațiilor de tineret din 
capitale ale țârilor socialiste
In perioada 1—7 septembrie 

a.c.. la București, a avut loc 
cea de-a Vl-a întâlnire a repre
zentanților organizațiilor de ti
neret din capitale ale țărilor 
socialiste, la care au fost pre
zente delegații ale organizații
lor Tineretului Liber German 
din Berlin, Uniunii Tineretului 
Comunist din Budapesta. Uni
unii Tineretului Muncitor ..Ho 
Si Min" din Hanoi, Uniunii Ti
nerilor Comuniști din Havana. 
Uniunii Tineretului Comunist 
Leninist din Moscova. Uniunii 
Socialiste a Tineretului din 
Praga. Uniunii Tineretului Co
munist Dimitrovist din Sofia. 
Uniunii Tineretului Revoluțio
nar Mongol din Ulen Bator. 
Federației Uniunilor Socialiste 
ale Tineretului Polonez din 
Varșovia. Uniunii Tineretului 
Comunist din București.

Delegațiile au realizat un am
plu schimb de experiență pri
vind ..Contribuția organizații
lor de tineret la realizarea sar
cinilor economice și dezvolta
rea creației tehnice și științifi
ce. la construirea socialismului 
și comunismului". ..Rolul orga
nizațiilor de tineret în forma
rea comunistă, multilaterală a 
tinerilor*4, ..Forme si metode 
folosite în educarea tinerei ge
nerații în spiritul marxism-le
ninismului și internaționalismu
lui proletar. în lupta pentru în
făptuirea idealurilor de pace, 
prietenie, solidaritate și înțele
gere între popoare*4. Au avut 
loc demonstrații de măiestrie 
profesională, s-a deschis expo
ziția de fotografii ..Tineretul 
din capitale ale țărilor socia
liste — partid pant activ la rea
lizarea sarcinilor economice si 
dezvoltarea creației tehnico- 
stiintifice14. Festivalul cântecu
lui politic, spectacole. întîlniri 
prietenești.

Oaspeților le-au fost prezen
tate aspecte semnificative ale 
activității poporului și tineretu
lui român, sub conducerea 
Partidului Comunist Român, 
pentru realizarea Programului 
de edificare a societății socialis
te multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre co
munism. La rîndul lor. repre
zentanții organizațiilor de tine
ret din capitalele țărilor parti
cipante la Intîlnire au făcut 
cunoscute o serie de forme si 
metode folosite în mobilizarea 
tinerei generații la realizarea 
obiectivelor de dezvoltare eco
nomică și socială a țărilor res
pective. la edificarea socialis
mului și comunismului.

MOULIN ROUGE : Grădina Paro 
Hotel (ora 19.30).

MUȘCHETARUL ROMAN : Vii
torul (orele 15,30 ; 18 ; 20,15).

COMISARUL PIEDONE LA 
HONG-KONG : Grivița (orele 9; 
11.15: 13.30: 15.45; 18; 20,15); Drumul 
Sării (orele 15,30; 18; 20.15).

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

ROMANȚA PENTRU O COROA
NA : Lira (orele 15,30; 18; 20,15); 
Grădina Lira (ora 20.15).

LUPTĂTORUL DIN NEW OR
LEANS : Flamura (orele 11.15; 
13,30: 15.45; 18: 20,15): Buzeștl (ore
le 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15: 20.30): 
Grădina Buzesti (ora 19.30).

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

INSTANȚA AMÎNA PRONUN
ȚAREA : Ferentari (orele 15,30; 18;
20.15).

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

MICUL INDIAN : Melodia (orele 
I; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30).

PACALA : Glulești (orele 18; 19).

Turneul final al „Cupei Scînteii tineretului la tenis1

Campionii confirmă
COSTINEȘTI. (prin telefon) î 

Ieri a fost o zi senină, cu soare 
cald, de care au profitat în 
primul rînd participanții la fi
nala „Cupei Scînteii tineretului 
la tenis“. S-au disputat peste 
90 de partide, cele 10 terenuri 
cunoscînd o animație deosebită. 
Anunțîndu-se la stația de am
plificare fiecare partidă, precum 
și terenul pe care va avea Ioc, 
spectatorii rețin o serie de nume 
de sportivi, dar ceea ce im

Foto: VASILE RANGA

presionează cel mai mult este 
că aud denumirile tuturor jude
țelor țării, prezente la această 
competiție. Am reținut o aseme
nea reflecție, a unuia dintre 
spectatori : ..E un fapt real, se 
joacă tenis în toată țara !“. Ti
nerilor de peste hotare, aflați în 
vacanță la Costinești, care stau 
pe marginea terenurilor ore în 
jir. nu Ie vine să creadă că te
nisul de calitate care se joacă 
la Costinești în turneul final al 
„Cupei Scinteii tineretului" 
este tenisul ce se prac
tică in competiții de masă. 
Intr-adevăr, acest turneu final 
marchează un salt calitativ al 
concurenților. Reprezentanții în 
finală sint mult mai bine pregă
tiți tehnic, tactic, fizic, ceea ce 
le permite sâ furnizeze partide 
extiem de disputate și spectacu
loase. Am urmărit cu atenție 
meciurile campionilor, ale frun-

A fost relevată dorința de a 
se acționa. în continuare, pen
tru lărgirea legăturilor priete
nești de cooperare dintre tine
retul din. țările socialiste. S-a 
subliniat importanța dezvoltării 
colaborării și întăririi solidari
tății și unității tineretului de 
pretutindeni, a organizațiilor 
sale, in lupta împotriva politi
cii imperialiste, colonialiste și 
neocolonialism, pentru realiza
rea idealurilor de libertate și 
independență, de pace, demo
crație și progres. In acest con
text. s-a apreciat că cel de-al 
XI-lea Festival mondial al ti
neretului și studenților, care va 
avea loc la Havana, în anul 
1978. este chemat să contribuie 
la întărirea unității de acțiune 
a tir.erei generații revoluționa
re, democratice și progresiste 
din întreaga lume.

Conducătorii delegațiilor par
ticipante la Intîlnire au fost 
primiți de tovarășul Ion Dincă, 
membru supleant al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.. prim-secretar al Comi
tetului municipal București al 
P.CJL

Prin gama largă si variată de 
manifestări. prin schimbul de 
experiență realizat, prin atmos
fera caldă, prietenească care 
a caracterizat întreaga desfășu
rare a acestora. Intilnirea a 
contribuit la dezvoltarea cola
borării dintre organizațiile par
ticipante, înscriindu-se ca un 
aport la întărirea prieteniei în
tre tineretul țărilor socialiste, 
angajat în edificarea noii orin
duiri. in lupta pentru socialism, 
securitate, pace și progres so
cial.

Delegația organizației de ti
neret din Ulan Bator a propus 
ca viitoarea Intîlnire a repre
zentanților organizațiilor de ti
neret din capitale ale țărilor 
socialiste să aibă loc, în anul 
1977, în capitala R.P. Mongole.

CRONICA U.T.C.
Ieri s-a înapoiat în Capi

tală. venind de la Moscova, 
delegația Uniunii Tineretu
lui Comunist, condusă de 
tovarășul Victor Năstăsescu, 
membru al Biroului C.C. al 
U.T.C., care a efectuat o vi
zită în U.R.S.S., la invitația 
Uniunii Tineretului Comu
nist Leninist.

MELODIILE CARTIERULUI î 
Floreasca (orele 15,30; 18; 20,15).

CURSA : Cotroceni (orele 10; 12; 
14; 16: 18: 20).

POVESTE NETERMINATA : 
Crîngași (ora 17).

FILIERA îl : Miorița (orele 9; 
11,15; 13.30; 15,45; 18; 20,15); Grădi
na Luceafărul (ora 19,30).

APAȘII : Popular (orele 18; 18; 
20).

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

TEXAS, DINCOLO DE RÎU : Mo
șilor (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45: 18;
20.15):  Grădina Moșilor (ora 19,30).

TOM ȘI JERRY: Cosmos (ora
15.30).

S-A TNTÎMPLAT ÎN ANn 20 : 
Cosmos (orele 18; 20,15).

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

tașilor finalelor de anul trecut. 
Cum spuneam și în comentariul 
de ieri, campionul pe țară de 
anul trecut la categoria 20—25 de 
ani, craioveanul Zisis Diamandis 
a trecut foarte greu de Vasile 
Titieni, reprezentantul jude
țului Bistrița-Năsăud. Un meci 
întrerupt a continuat ieri di
mineața, realizînd din nou o du
rată de 3 ore, dar ceea ce a sur
prins n-a fost durata mare a par
tidei, obișnuită în acest turneu

final, ci faptul că n-a cîștigat fa
voritul, Marcel Rovența (Gorj), 
ocupantul locului IV anul trecut, 
ci un necunoscut : Vasile Vălean 
(Mureș), care și-a învins ad
versarul cu 8—6, 2—6. 12—10.
Deci și în a doua zi de concurs, 
avem un record de durată. In 
marea confruntare, campioana 
ediției a Il-a, gălățeanca Mi- 
haela Dumitriu (categoria 10—14 
ani) a cîștigat ușor : 6—1, 6—0, 
într-un meci în care adversara 
ei, Anca Mărmureanu (Vîlcea) 
nu l-a dat o replică pe măsură. 
Fără dificultăți a cîștigat cam
pioana de anul trecut la cate
goria 20—25 de ani. Doina Ignat 
(Prahova) care a învins-o pe 
Mihaela Prodan (Alba) în două 
seturi : 6—3, 6—1. Intrebînd-o 
pe prahoveancă dacă crede că 
va cîștiga și anul acesta, concu
renta mi-a dat un răspuns afir
mativ : „M-am pregătit toată 
vara ca să-mi reeditez perfor
manța. Cred că voi cîștiga. 
Mi-am urmărit toate adversarele

DIN CULISELE COMPETIȚIEI
PĂRINȚI Șl COPII

Un lucru interesant $i în ace
lași timp îmbucurător : mulți 
dintre antrenori au drept spor
tivi^ pe propriii copii. Aceas
ta înseamnă că în familii se 
joacă tenis, fapt lăudabil că a- 
cești antrenori sînt buni pro
pagatori ai „sportului alb", nu 
numai in familii, ci și in locali
tățile lor. Patru dintre campionii 
județului Bihor prezenți în fi
nala de la Costinești sint din 
Salonta. Aici, unde activează un 
animator al tenisului: Nicolae 
Florescu, împreună cu propria 
fiică, Angela Florescu, merceo
log PECO, antrenorul Nicolae 
Florescu pregătește pe Silviu 
Galea, Valentin Terge, ambii 
muncitori la I.L. „Metalul" și pe 
Mariana Popa de la Liceul a- 
gricol. Un alt animator al teni
sului, doctorul Ioan Rochlitz din 
Huedin (Cluj) are in lot și pe 
fiica sa, Maria ; de asemenea, 
Mihai Maltopol (Gorj) e omul 
care-i dă sfaturi sportivei Mi
haela Maltopol. Dar acestea nu 
sint singurele cupluri de părinți 
și copii.

UN ÎNDRĂGOSTIT 
AL COMPETIȚIEI

Proaspătul absolvent al Fa
cultății de educație fizică a In
stitutului pedagogic din Pitești, 
Gabriel Săndulescu, campion ju
dețean anul trecut, cîștigătorul 
medaliei de bronz la Costinești, 
a pierdut la etapa județeană 
(2—6, 4—6) în fața eternului său 
rival, Gheorghe Epure care își

ȘTIRI SPORTIVE
LA turneul de Ia Forest Hills, 

unde sînt prezenți și doi repre
zentanți ai culorilor românești: 
Ilie Năstase și Virginia Ruzici 
în optimile de finală ale probei 
de simplu bărbați, Ilie Năstase 
l-a întrecut cu 7—5, 6—7, 1—6,
7—6, 6—4 pe talentatul jucător 
american Roscoe Tanner, la ca
pătul unei partide pasionante ce 
s-a disputat la lumina reflec
toarelor și a durat mai bine de 
trei ore.

Turneul internațional de tenis 
de Ia Forest Hills a continuat 
cu disputarea primelor partide 
din cadrul sferturilor de finală 
ale probelor de simplu.

Iată rezultatele înregistrate : 
feminin : Mima Jausovec (Iu
goslavia) — Virginia Ruzici 
(România) 6—2, 6—1 ; Dianne

ZILE FIERBINȚI : Rahova (o- 
rele 16 ; 18 ; 20).

ZORRO : Progresul (orele 16; 
19).

Programul 1

16,00 Teleșcoală. 16,30 Curs de 
limbă germană. 17,00 Telex. 17,05 
R.P.D. Coreeană pe drumul ma
rilor realizări. 17,30 Seara Tele
viziunii bulgare. „Prin Bulgaria 
contemporană" — film documen
tar. 18,00 • Ritmuri bulgărești.
• Program folcloric. 18,30 • Ne- 
seber — localitate de pe litoralul 
bulgăresc al Mării Negre. 18,50
• Toamna la Sofia — program 
de divertisment cu participarea 
unor valoroși soliști de muzică 
ușoară. 19,20 1001 de seri. 19,30 Te

și nu cred că voi pierde. I 
nu se știe niciodată". Vicecs 
pioana de anul trecut, Mai 
Diamandis. sora campionu 
care a pierdut atunci titlul d 
tr-o greșeală și a plîns ore 
șir de supărare, are acum 
moral foarte bun și, ceea ce e 
esențial, o pregătire corespi 
zătoare. în prima, confruntar 
cîștigat detașat în fața rep 
zentantei județului Galați. Ad 
Cotuțiu : 6—1. 6—0. Cîștigăti 

rea titlului In prima ediție. M 
rinela Tecu (Vîlcea), învim 
fără drept de apel de o anon 
mă, ține cu orice preț o reii 
trare în ierarhia de elită an 
acesta ; ea a învins prima a< 
versară. pe Crăița Marines! 
(Brașov) cu 3—6. 7—5, 6—1.

Iată și un rezultat ciudat caj 
a stîrnit, prin dezechilibrul li 
senzație printre specialiștii afla 
la Costinești : la categoria 15—: 
ani, Dan Bozdog (Gorj) înving 
pe loan Lerm (Satu Mare) c
6—0, 1—6, 6—0. O serie de jt 
dețe : Cluj. Neamț, Hunedoar 
Argeș, Teleorman. Prahova i 
municipiul București se menți 
în frunte cu cei mai mulți r€ 
prezentanți calificați în tun 
următor. Astăzi sint programat 
doar 48 de partide în cadrul € 
tapei șaisprezecimilor care ș 
anunță deosebit de aprige, d 
echilibrate, dat fiind faptul c 
s-au selecționat sportivii ce 
mai buni, protagoniștii întrece 
rilor pentru titluri.

luase astfel revanșa pentru ediții 
de anul trecut. El n-a putut re 
zista să nu vină tă Costinești 
„Sint un îndrăgostit de compe 
tiție. Părinții mei mi-au da 
bani ca să vin să văd turneu 
final". Dar Săndulescu nu ești 
un simplu spectator. El își fact 
simțită prezența aici. Arbitrea
ză meciurile cele mai grele și 
fapt sugestiv, este managerul ș 
sfătuitorul propriului său rival 
cel care l-a învins acum 2 săp- 
tămini, Epure Gheorghe. „El sat 
eu, sîntem datori să apărăm pres
tigiul județului nostru. Argeș".

ȘTAFETA PEMÎINIBUNE!
Finaliștii, mai ales cei care au 

participat și la ediția trecută, 
sînt surprinși de un fapt : ab
sența dublului campion al „Cu
pei Scinteii tineretului la tenis", 
Mihai Ciuntea din Piatra Neamț, 
promovat în tenisul de perfor
manță (clubul Dinamo Brașov) 
și prezența fratelui său, Vasile 
Ciuntea (categoria 20—25 de ani). 
Toți se întreabă dacă ștafeta 
predată va fi onorată. Pînă acum 
sînt semne bune. Vasile Ciuntea 
s-a calificat printre primii 16 la 
categoria lui, învingîndu-l ieri 
în turul II pe clujeanul Ștefan 
Berecz în 3 seturi: 6—3, 6—8. 
6—1. Actualul pretendent la titlu 
are multe procedee din stilul de 
joc al fratelui său. Este, dealt
fel firesc .• de mai multe săptă- 
mini, după cum am aflat, fostul 
campion a părăsit Brașovul, a 
venit la Piatra Neamț numai ca 
să-l pregătească pe fratele său. 
Ștafeta este pe mîini bune.

VASILE CĂBULEA

Fromholtz (Australia) — Zenda 
Liess (S.U.A.) 6—1, 6—3 ; Chris 
Evert (S.U.A.) — Natașa Cimî- 
reva (U.R.S.S.) 6—1, 6—2 ; mas
culin : Guillermo Vilas (Argen
tina) — Eddie Dibbs (S.U.A.) 
6—1. 2—6. 7—6, 7—6.

IN CADRUL preliminariilor 
campionatului mondial de fot
bal — ediția 1978 — s-au dispu
tat miei’curi seara două parti
de, încheiate cu următoarele re
zultate : Oslo (grupa a 6-a) : 
Norvegia — Elveția 1—0 (0—0) ; 
Reykjavik (grupa a 4-a) : Islan
da — Olanda 0—1 (0—1).

Intr-un meci internațional a- 
mical de fotbal desfășurat la 
Stockholm, selecționatele Sue
diei și Ungariei au terminat la 
egalitate : 1—1 (1—1).

lejurnal. 20.00 Biografii contem
porane. 20,20 Avanpremieră. 20.25 
Seara Televiziunii bulgare. Oas
peți ai Televiziunii Române : in
terpretul de muzică ușoară Bis- 
ser Kirov. 20,40 Film artistic : 
„Amintiri" — producție a Televi
ziunii bulgare. Premieră pe țară. 
22,10 24 de ore. 22,30 închiderea
programului.

Programul 2

20,00 Capodopere ale literaturii 
concertante. Concert de concerte. 
22,30 închiderea programului.

Teatrul Evreiesc de Stat: TEVIE 
LĂPTARUL — ora 19,30; Teatrul 
„C. Tănase" (Grădina Boema): E 
NEMAIPOMENIT — ora 19.30; An
samblul „Rapsodia Românâ" : 
FRUMOASA EȘTI. MÎNDRA ȚA
RĂ — ora 18,30; Circul București: 
SPECTACOL REALIZAT ÎN CO
PRODUCȚIE CU CIRCUL ITA
LIAN WEGLIMAS - orele 16 și 
19,30. (Cartierul Titan, str. Liviu 
Rebreanu).
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Puternice manifestații 
antiapartheid în Republica 

Sud-Africană
POLITIA REGIMULUI RASIST A DESCHIS FOCUL ASUPRA TINERILOR 

AFRICANI
SteUenboseh. situația continuă 
să se mențină deosebi: de in-

Miercuri la Ravensmead si 
Tier viei, poliția regimului ra- 
sist sud-african a deschis fo
cul ■ pentru a împrăștia popula
ția africană care manifesta îm
potriva poEticii de apartheid. 
Mai multe persoane au fost 
rănite. In centrul Capetowr.u- 
lui. forțele polițienești au fă
cut uz de gaze lacrimogene si 
bastoane de cauciuc pernru a 
dispersa mai multe sute de 
manifestanti africani. De ase
menea. unități de politie au 
tervenit împotriva demonstran
ților în localitățile Larga si 
Gogule tu. unde cu o r. îna
inte acțiunile represive s-au sol
dat cu patru morți si numeros 
răniți. Totodată, după puterni
cele manifestații auliapjitheid 
care au avut loc. marti. la

Tîrgul internațional 
de la Viena

La. 8 septembrie si-a desehia 
porțile cea de-a 104-a ei.ue a 
Tirgului internațional de la 
Viena. La festivitatea de des
chidere au luat parte presed--.- 
tele RepubUcii Austria. P.uoolf 
Kirchsehlaacer. membri ai gu
vernului. reprezen Tanti ai v.e- 
tii poUtice si eoecrt^e atis- 
triece. A fost de fată arrbasa- 
dorul României ia Aorra. 
Dumitru Aninoiu.

La actuala editie a traditâo* 
naiului tin? v.enez oaruc-pâ 
peste 4 000 de firma ir 35 ie 
tari.

Un număr de 22 de fa=re- 
prinderi de comerț extericr 
tara noastră expun o sarr-ă 
rariată de produse, care de- 
nonstreazâ potentials! ecoc>- 
nic in continui dezvoltare al 
?conamiei românești. Pe o r=- 
jrafață de 1500 mp ini ex- 
>use produse ale industr—1 >r 
loastre constrictoare de ma
șini. electronice și e-leetrotch- 
îice, chimice fi farmaceutica 
ișoare, alimente ș; altele.

cordată. La Soweto, principa
lul oraș -sat eL: al Johannes- 
btmztilui. locuit de aproape un 
milion de africani. a fost in
cendiata o dăire locuită de 
muncitori zuluși. Două persoa
ne si-au pierdut viața.

Politia a deschis focul si a 
folosi: grenade cu gaze lacrimo
gene împotriva unui grup masiv 
de elevi care se îndreptau spre 
centrul orașului Capetown pen
tru a procesa împotriva deci
ziei autoritătijor de a închide, 
pini lunea viitoare. toate școli
le din această provincie. Alte 
incidente au fost semnalate la 
Flririr-yrr. unde politia a im- 
prăs^a*. pe tinerii africani ce 
pamctpau la un mars de pro
test.

Se jccec'ază că acthmile re- 
tre&ve declanșate de regimul
de la Preuxua im.pour.va popu- 
latîes afr-.rare majoritare au 
provoca: in perioada care a tre
cut de la 15 _mte. moartea a 
cei pcun 396 persoane. I

Președintele P.S.D.I.
i

l-a primit pe 
ambasadorul 

României
Miercuri, președintele Parti

dului Socialist Democratic Ita
lian (P.S.D.L), Giuseppe Sara- 
gan fost președinte al Repu
blicii Italiene, l-a primit pe 
ambasadorul României la Ro
ma. Ion Mărgineanu.

Cu acest prilej, a fost trans
mis din partea tovarășului 
Ni-colae Ceaușescu. secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Frontului 
Unității Socialiste, un cordial 
mesaj de salut si urări de să
nătate

Mulțumind. Giuseppe Sara- 
gat a adresat tovarășului 
Nioolae Ceaușescu un salut 
prietenesc, exprimind senti
mentele de stimă și prețuire 
fata de activitatea laborioasă 
desfășurată pe plan internațio
nal de secretarul general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele RepubUcii Socia
liste România.

Ia timpul convorbirii, a fost 
exprimate dorința P.S.D.I. de a 
colabora cu P.C.R.. cu Frontul 
Unității Socialiste, pentru a con
tribui astfel la cauza prieteniei 
între cele două țări și popoare, 
la destindere și cooperare in 
Europa.

Congresul anual 
al sindicatelor britanice

■Smd catete brnanwe vor 
earn nea colaborarea ca rarer- 
=al tebums in vederea sotmio- 
rtărt. ii Turtit Fu. care eoo- 
imu tara* —a decâaret Lionel 
Mărray. secretarul general al 
T.IX. la Cor areas; areal al 
șpxtcacSrtx* de la 3r.zt.toc. 
Această oceriâe. care a fost a- 
prjbwnă de cocsres in secanta

estă ie snbî detesam Recre-

vore T.-pbrr and ALted Trade 
Luxe*. Ben rtjfcner. a cmâca: 
pi_:.ca orccMcita txrii >tzr 
care, dună ocmla sa. _a &a la

pumt să prevină creșterea 50- 
marulu. care a ajuns la un ni- 
vel inacceotabC*.

DeatifeL problema șomajului, 
cansiterate .x> tragedie fără 
asemănare din 1930 pini in 
xezrt*. a test evocate mai 
de lot vorb.torii din ședința 
de tmercuri. a Congresului 
TALC.

MtegeurL fa apropierea ciă- 
&rti dooEului dm Brighton, 
tmte se desfășoară lumânle. 
a avut loc o martifestatie, par- 
u.-.MUr. adresmd congresului 
arelu 1 de a mterreru ne Rraet 
•crem ia vederea -xaramteru 
dh-puum. la munte permm toc

madrid Contacte între ministnil
pentru problemele sindicale 

și o delegație a Comisiilor muncitorești
După cum s-a anunțat ofi

cial, la Madrid au avut loc 
contacte între ministrul spa
niol responsabil cu relațiile 
sindicale. Enrique de la Mata, 
și o delegație a Comisiilor mun
citorești — sindicate ale oame
nilor muncii spanioE nerecu
noscute de guvern. aflate in 
ilegalitate. Referindu-se la a- 
ceste contacte. Enrique de la 
Mata le-a calificat ca fiind 
„foarte interesante".

Pe de altă parte. Nicolas 
Sartorius, unul dintre conducă
torii Comisiilor muncitorești, a 
arătat, cu prilejul unei confe
rințe de presă, ca in cadrul a- 
cestor contacte nu s-au purtat 
negocieri, ci a fost realizat 
doar un schimb de păreri. Cu 
toate acestea, a adăugat el. in- 
tilnirea a fost pozitiva în mă
sura în care ea presupune ..re
cunoașterea implicită de către 
guvern a forței sindicatelor o- 
poziției".

Delegația Comisiilor muncito
rești — a spus Sartorius — a 
subliniat in discuțiile cu mi
nistrul pentru problemele sin
dicale gravitatea situației ac
tuale. ca urmare a crizei eco
nomice. sociale și poUtice din 
Spania. Comisiile muncitorești 
— a arătat Nicolas Sartorius — 
i-au făcut cunoscut ministrului 
la Mata că sînt dispuse să ne
gocieze cu guvernul pe tema 
rupturii democratice, dar a- 
ceasta in cadrul general al Co
ordonării Democratice.

• MINISTERUL JUSTIȚIEI 
AL SPANIEI a făcut cunoscut 
că după 4 august 1976, cind a 
fost adoptat decretul de amnis
tiere a unor deținuți politici, au 
fost eliberate în total din închi
sori un număr de 287 persoane.

Observatorii politici remarcă, 
totuși, că măsurile de eliberare 
din închisoare a persoanelor a- 
restate pentru convingerile lor 
politice au avut un caracter 
parțial. Un mare număr de spa
nioli cu vederi democratice con
tinuă să se afle in stare de de
tențiune. în ciuda cererilor vi
guroase ale opiniei publice spa
niole și internaționale privind 
acordarea unei amnistii generale 
pentru deținuții politick

• ÎN PROVINCIA SPA
NIOLA LEON, peste 12 000 
lucrători din sectorul con
strucțiilor au declarat grevă 
în sprijinul revendicărilor 
lor privind îmbunătățirea 
condițiilor de viață, nivelul 
de trai al locuitorilor aces
tei provincii fiind cel mai 
scăzut din toată Spania. Pe 
de altă parte. 6 000 muncitori 
din același sector au declan
șat o acțiune grevistă în 
provincia Galicia.

Diferite categorii de oa
meni ai muncii au participat 
la acțiuni de solidaritate cu 
greviștii.

Noul an de învățămînt 
în Uniunea Sovietică

Odată cu prima zi a lunii septembrie, in Uniunea Sovietică 
și-au deschis porțile cele 150 ttO de școli de cultură generală, 
inaugurind astfel un nou an de invâțămint, primul din cel de-al 
zecelea cincinal sovietic.

calea pregătirii tineretului pen- 
tru mur.câ și viață, in raport cu 
cerințele și exigențele crescinde 
ale progresului tehnico-științific, 
cu sarcinile ridicării neîntre
rupte a nivelului de cultură ge
nerală și de specialitate ale ca
drelor pentru diversele domenii 
ale economiei, științei și cul
turii. fa acest an. 97,5 la sută 
din absolvenții școlilor de opt

bt o
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eși vechi de mii de 
ani — săpăturile 
arheologice făcute 

în mai multe locuri 
din centrul orașului 
scoțind la iveală

urme de viață ce-i atestă o ve
chime de circa 5 000 de ani — 
și avantajat de frumusețea lo
cului pe care l-au ales ca vatră 
întemeietorii săi atrași de căl
dura apelor subterane și de ae
rul curat ce coboară de pe mun
tele Vitoșa, orașul Sofia a de
venit capitala statului bulgar a- 
bia in anul 1879, la scurt timp 
după eliberarea de sub stăpâ
nirea otomană. în zbuciumata 
sa istorie, orașul a primit dife
rite nume, după inspirația celor 
care l-au avut in stăpinire. Tra
cii l-au numit Serdica, romanii 
Ulpia Serdica. bizantinii Tria- 
dița. iar slavii Sredeț. Numele 
de Sofia i s-a atribuit in seco
lul al XIV-lea, după numele ce
lui mai reprezentativ monument 
al său pe atunci, biserica Sf. So
fia. construită de Justinian, ale 
cărei ziduri de cărămidă roșie 
înfrumusețează și astăzi cu pa
tina lor centrul orașului. După 
primul război mondial Sofia nu
măra aproximativ 150 000 de lo
cuitori și aspectul său de oraș 
oriental, pe care îl avusese pină 
atunci, dispăruse aproape cu to
tul. In anul 1911 Sofia și-a ales 
ca deviză a dezvoltării sale cu
vintele „Crește, dar nu imbă- 
trinește".

Semnificația acestor cuvinte 
înscrise pe blazonul orașului Își 
găsește adevărata împlinire în 
anii noi, ai socialismului. Sofia 
are in prezent peste un milion 
și jumătate de locuitori, iar în
treprinderile sale dau 16 la sută 
din venitul national. Pe terito
riul capitalei și in jurul ci au 
luat naștere și s-au dezvoltat în 
ultimele trei decenii importante 
și moderne capacități de produc
ție industrială, printre care cel 
mai reprezentativ este. Combi
natul metalurgic Kremikovți, ce 
a transformat Sofia în cel mai 
mare centru metalurgic al țării. 
In Sofia sînt peste 250 de uzine 
și fabriei care produc și livrea
ză întregii țări electrocare, ma
șini electronice de calcul, insta
lații de automatizare, motoare 
electrice și strunguri, televizoa
re, anvelope, oțel și laminate 
etc.

Pe oriunde aî pătrunde în So
fia. șantierele te întîmpină la 
tot pasul. Este în curs de reali
zare ..planul general'* de dezvol
tare a Sofiei, care să-i asigure 
capitalei bulgare noi și optime 
condiții de înflorire, conferin- 
du-i o strălucire demnă de anii 
rodnici ai socialismului. După 
cîțiva ani de muncă intensă, co
lectivul Institutului „Sofpro- 
iect“, format îndeosebi din ti
neri ingineri și arhitecți, a pus 
la punct planul de reamenajare 
complexă a majorității zonelor 
orașului in funcție de cerințele 
dezvoltării sale viitoare și de 
necesitățile locuitorilor săi. Chiar 
in plin centru tradițional al So
fiei șantierele se țin lanț, fiind 
începute lucrările unui vast an
samblu de clădiri ; totodată, 
programai constructorilor include

și înfrumusețarea a peste 500 de 
clădiri vechi. Cel mai important 
obiectiv în acest sens este re
construcția Teatrului Național 
„Ivan Vazov", unul dintre cele 
mai valoroase monumente arhi
tectonice ale Sofiei. în planul 
de dezvoltare a orașului sînt 
prevăzute construirea unui pa
saj subteran în fața noii gări fe

ricit configurația terenului iar 
înălțimile lor să permită deschi
deri prin care să se poată vedea 
tabloul grandios al muntelui Vi
toșa, veșnicul și neschimbata’ 
fundal al orașului. Caracteristica 
generală a noilor construcții din 
Sofia este faptul că toate vo 
avea ferestrele îndreptate spr. 
Vitoșa.

Marele șantier 
al Sofiei

roviare, un mare pod peste au
tostrada de ieșire spre Plovdiv, 
a peste 13 000 de noi apartamen
te, 9 000 de locuri în creșe și 
grădinițe, școli.

acă în centru, șan
tierele ocupă su
prafețe mici și dis
parate, împrejmuite 
cu grijă pentru a 
nu stingheri cu ni

mic activitatea obișnuită a ora
șului, în zonele unde se înalță 
noile complexe de locuințe „Mla- 
dost". „Drujba“, „Lozeneț**, 
„Cervena Zvezda" și altele, ma- 
caralele-turn stăpînesc teritorii 
întinse. Totuși, din cauza am
plasării orașului,, suprafața lui 
fiind limitată în toate cele pa
tru puncte cardinale de bariere 
naturale, se are în vedere o 
gospodărire judicioasă a terenu
lui, lăsînd loc însă și extinderii 
zonelor verzi. „Planurile verzi", 
cum au fost numite programele 
de amenajare a noi parcuri și 
grădini la Sofia, pe mii de hec
tare, au căpătat și ele o însem
nătate nouă, într-un peisaj nou, 
cel industrial, asigurînd alimen
tarea cu aer curat a orașului. 
Arhitecții bulgari au în vedere 
ca ansamblurile de locuințe să 
puni in valoare într-un mod fe-

O altă preocupare a construc
torilor din capitala bulgară este 
„urbanizarea subterană" a So
fiei, proiectîndu-se ca în anul 
1981. cu prilejul aniversării a 
a 1300 de ani de Ia întemeierea 
statului bulgar, în subteranul 
orașului să existe linii de me
tro și zone comerciale, parcaje. 
De asemenea, o idee evidențiată 
în noul plan de sistematizare 
este crearea mai multor centre 
ale orașului. In acest fel, se va 
ajunge la o descongestionare a 
centrului tradițional unde sînt 
acum masate două treimi din 
unitățile comerciale ale capita
lei și se va asigura locuitorilor 
din diferite cartiere locuri dc 
muncă în apropierea locuințelor, 
ca și o întreagă rețea de servi
cii aiît în domeniile învățămîn- 
tului și sănătății, cit și pe linia 
aprovizionării cu bunuri de con
sum.

Ca pe tot întinsul țării vecine 
și prietene, in cinstea sărbătorii 
naționale a Bulgariei, tinerii 
constructori de pe marele șan
tier al Sofiei au înscris în a- 
genda întrecerii socialiste noi 
fapte ale hărniciei și muncii a- 
vintafe.

RODICA ȚEPEȘ

ai «at eitiv* artH 
parcurs. Sadaa- 
earre siraaie 

fetele eelor 
muncitori. Ei

iși încordează ulti
mele puteri pentru a nu scăpa 
tocmai acum din miini greuta
tea de... 360 kilograme pe dre 
trebuie sâ • inusporte. Soarta 
angajării lor depinde de reușita 
străbaterii distantei de... 50 de 
metri cu aceasta povara care ii 
apasă din greu. Această ima
gine de neuitat datorită dra
matismului pe care-l exprimă 
am văzut-o imortalizată in- 
tr-una din sălile Muzeului Re
voluției din Phenian. Ghidul, 
citindu-mi parcă nedumerirea 
pe față, mi-a explicat că acesta 
era procedeul utilizat de oeu- 
panții japonezi pentru a recruta 
mîna ieftină și robustă de lucru 
coreeană. Imaginea celor doi 
muncitori care-și încordau ulti
mele puteri în speranța obține
rii unei slujbe ce urma să le 
asigure un salariu de mizerie 
mi-a fost evocată și de So Hiok 
Mîong, secretarul de partid al 
Combinatului siderurgic Huang 
He din orașul Song Rim. situat 
în nordul R.P.D. Coreene.

începuturile acestei uzine — 
îmi spunea So Hiok Mîong — 
datează din anul 1919. Atunci 
au fost înălțate trei furnale de 
150—200 metri cubi și trei cup
toare cu capacitatea de 50 tone. 
Uzina producea doar semifa
bricate. Pentru a reduce inves
tițiile. japonezii nu an mecani
zat procesele de munca. Mun
citorii care au reușit să treacă 
de grelele probe fizice la care 
erau supuși in vederea angajă
rii. transportau pe umeri, timp 
de 14—16 ore pe zi. saci plini 
eu minereu in greutate de 50— 
50 kilograme fiecare. Suprave
ghetorii își îndeplineau cu zei 
sarcina de a nu lăsa muncito
rilor timp de odihnă. Cei care 
iu rezistau ritmului erau con- 
jedîați. Se produceau multe ac
cidente de muncă ca urmare a 
ipsei celei mai elementare pre
ocupări din partea ocupanților 
tenlru asigurarea protecției 
nuncii. Lucrătorii nu benefi
ciau de asistentă medicală, 
îrau tratați ca niște animale 
ie novară.

Mulți dintre muncitorii uzinei 
iu luptat cu abnegație pentru 
liberarea patriei. După alun
garea cotropitorilor, s-a trecut 
a refacerea întreprinderii. Dar 
{fortul constructiv al locuitori- 
or Song Rim-uluî a fost între
rupt brutal de un alt eveniment 
lureros care s-a păstrat adine 
rravat în sufletul coreenilor. 
3irca 60 000 de bombe de o tonă 
iu fost lansate de avioanele 
namice, în perioada 1950—1953. 
isunra acestui combinat. îsi 
imîntea cu amărăciune Sr» Hiok 
lîiong. Deși au avut de înfrun- 
at o adevărată ploaie de... 
jombe. muncitorii uzinei nu 
iî-âu încetat nici o clipă activi- 
atea. Țara avea nevoie de arme 
lentru a se putea opune cu 
oată tăria dușmanului. Bilanțul 
mulai 1953 se prezenta astfel : 
ombinatul suferise avarii mari, 
lumeroși ingineri și tehnicieni 
i-au pierdut viața, orașul era 

> ruină și din această cauză

începerea războiul*;, in opt ore 
se obținea o ringuri sarjâ. 
După reconstruirea uzinei, ia 
același interval de timp, se 
produc douâ-trei șarje, ai-a

A-

Lupte violente in Liban
ta. B?. Uti Liderul Par-Jdului National 

Liberal Camille Chamoun. a so
si: la Damasc, unde a avut o 
primă farrevedere cu președin
tele Siriei. Hafez El Assad, in 
Ieșituri ca modalitățile de rea
lizare a unei încetări efective 
a focului

Siriei.

Adunarea festivă din capitala
Bulgariei

Succese in lichidarea 
analfabetismului 
in R. S. Vietnam

Destinul eroic 
al uzinei Huang He

Însemnări din R. P. D. Coreeană

• ARABIA SAUDITA a ho
tărî: să acorde un ajutor in va
loare de 922 000 dolari țârilor 
din Orientul Mijlociu, pentru 
executarea unor proiecte privind 
creșterea animalelor și a recol
telor de cereale — a declarat, 

■ : E.N.. Moha
med Abdallah Nour, director 
general adjunct al F.A.O. pentru 
această regiune.

Acest ajutor, a precizat el, se 
înscrie in cadrul programului de 
cooperare între F.A.O. și țările 
din Orientul Mijlociu.

în sala Opere! naționale din 
Sofia, a avut loc, miercuri, a- 
dunarea festivă organizată cu 
prilejul aniversării a 32 de ani 
de la victoria revoluției socia
liste in Bulgaria.

în prezidiul adunării au luat 
loc Tocor Jivkov. prim-secre- 
tar al C.C. al P.C.B., președin
tele Consiliului de Stat 
R.P.B., alți conducători 
partid și de stat bulgari.

Despre însemnătatea 
meniului 2_ 2_ _ 1_ _______
1944 In viața poporului bulgar 
a vorbit Pencio Kubadinski.
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C.B., președintele

Consiliului National al Frontu
lui Patriei.

al 
de

____  eveni- 
de la 9 septembrie '

• TODOR JIKVOV, prim- 
secretar al C.C. al P.C. Bul
gar, președintele Consiliului de 
Stat al R.P. Bulgaria, a inau
gurat, miercuri. la Varna, po
dul „Asparuh", cel mai mare 
din tară, și canalul navigabil 
dtnire mare și lacul din zonă 
— obiective realizate în cadrul 
construirii complexului portuar 
..Varna-vest".

La mitingul prilejuit de 
inaugurare, a luat cuvîntul 
Todor Jivkov.

PE SCURT* PE SCURT O PE SCURT» PE SCURT» PE SCURT

• ÎNTR-O ALOCUȚIUNE 
rostită miercuri la Vatican, 
Papa Paul al VI-lea a denunțat 
producerea de arme nucleare și 
războiul. După ce a afirmat că 
războiul este un act împotriva 
umanității, vorbitorul și-a ex
primat îngrijorarea in legătură 
cu faptul că cea mai dezvoltată 
industrie a lumii este industria 
de război.

• ÎN CAPITALA R.D.G, au 
avut loc noi tratative în vederea 
încheierii unui acord privind co
operarea în domeniile științei și 
tehnicii între R. D. Germană și 
R. F. Germania. S-a prevăzut ca 
tratativele să fie continuate in 
luna decembrie, la Bonn.

AUR PENTRU „ROMAN*

• LA PAVILIONUL României 
la Tîrgul internațional de la Plov
div a avut loc. miercuri, festi
vitatea decernării diplomei 
medaliei de aur unuia 
principalele exponate ale _
duștriei construcțiilor de ma
șini din România — autobascu
lanta „Roman." de 19 tone și 
215 cai putere.

Medalia, acordată de Comisia 
centrală de medalii a Tirgului 
internațional, confirmă înalta 
tehnicitate a produsului româ
nesc. aflat in competiție cu 
produse similare prezentate la 
tîrg de firme cu vechi tradiții 
în producția mijloacelor de 
transport de mare capacitate.

Si 
din 
in-

• ANSAMBLUL FOLCLO
RIC „Mărțișorul" al Casei 
de cultură a studenților din 
Cluj-Napoca a repurtat un 
deosebit succes la festivalu
rile internaționale de fol
clor de la Haguenau și Gen- 
cai. precum și in turneul e- 
fectuat în alte 10 localități 
din Franța.

au fost majorate, Ia rindul lor, 
în aceeași proporție în care a 
fost devalorizat pesoul mexican.

• DUPĂ CUM INFORMEAZĂ 
agenția P.A.P., în seara zilei de 
7 septembrie la exploatarea car
boniferă poloneză „Nowa Ruda" 
s-a produs explozia unei canti
tăți de gaz, care a provocat 
moartea a 17 mineri. Explozia a 
pus în primejdie viața a 88 de 
persoane, dar, datorită opera
țiunilor de salvare organizate 
urgent, din zona periculoasă au 
fost scoase 70 de persoane.

Una din sarcinile impor
tante în domeniul activității 
culturale în sudul Vietna
mului este lichidarea anal
fabetismului, care cuprindea, 
la eliberare, 4 milioane de 
oameni. După eliberarea de
plină a sudului, 300 000 de 
persoane au urmat cursurile 
de alfabetizare, iar 440 000 
continuă să frecventeze ase
menea cursuri.

Construcția socialismului 
în Vietnam face necesară 
existența unui număr sporit 
de cadre tehnice cu studii 
medii și superioare de spe
cialitate. De aceea. în țară 
se acordă o mare atenție 
dezvoltării rețelei de școli 
tehnice de diferite grade. în 
școlile tehnice învață, fără 
scoatere din producție, peste 
un milion de oameni ai 
muncii.

• PENTRU A TREIA OARĂ 
în ultimele zece luni, guvernul 
spaniol a hotărît majorarea cu 
circa 10 la sută a prețului ben
zinei, în cadrul măsurilor eco
nomice vlzînd atenuarea conse
cințelor crizei economice deose
bit de acute cu care este con
fruntată Spania în acest an.

• CIAO KUAN-HUA, ministrul 
afacerilor externe al R.P. Chi
neze, a avut o convorbire cu 
James R. Schlesinger, fostul mi
nistru al apărării al_Ș.U.A.. care 
se află în

iar noile laminoare sâ fie de 
3—5 ori mai mari decit cele 
existente înaintea războiului. 
Locuitorii orașului Song Rim. 
animați de o puternică dragoste 
de patrie, au reușit datorită 
marilor eforturi depuse să re
construiască aproape din temelii 
uzina. Lucrind zi și noapte cu 
unelte neperfecționate, ei au 
refăcut in 1954 cuptoarele, apoi 
lamînoarele. După 6 luni de 
muncă încordată a intrat in 
funcțiune, in anul 1956. furna
lul numărul 1. Elaborarea pri
mei șarje — își amintea inter
locutorul nostru — a constituit 
unul din cele mai emoționante 
momente pentru bravii munci
tori din Song Rim. Furnalul nu
mărul 2 a fost gata in anul 1960. 
Cheia succesului dobindit după 
învingerea a numeroase obsta-

dcclarat șeful secției indus
triale. Mun Ki Ho. Com
binatul refăcut dispune de 
un institut politehnic și o 
școală tehnică superioară care 
formează cadre de ingineri 
si tehnicieni pentru intreaga 
industrie siderurgică a tării

în timpul petrecut în mijlocul 
muncitorilor siderurgiști de Ia 
Huang He am putut constata 
cu ușurință cum vechea si tinâ- 
ra generație lucrează umăr la 
umăr cu toată energia pentru 
mărirea capacității combinatu
lui. sporirea sortimentelor si 
calității produselor. Iar toate a- 
ceste eforturi au menirea sâ 
contribuie la înflorirea necon
tenită a patriei. Ia fericirea har
nicului popor al R.P.D. Coreene.

TUDOR PRELIPCEANU

Efectele secetei în
Seceta fără prece

dent in ultimele două 
secole și jumătate, 
care a afectat în a- 
ceastă__ ___ _ __
Britanie. va provoca 
agriculturii insulare 
pierderi evaluate la 
400 milioane lire 
sterline — reprezen- 
tind aproximativ 30— 
40 la sută din valoa
rea totală a produc
ției agricole. Profe
sorul Asher Wine- 
garten, director ge
neral adjunct al U- 
niunii naționale a 
fermierilor, a preci
zat că ultimele stu
dii elaborate de ex- 
perții uniunii pre-

vară Marca

zintă, pentru prima 
dată, o 
lă a 
secetei, 
ționate 
sa precipitațiilor va 
determina reducerea 
cu 2 milioane tone a 
recoltei de griu și 
orz, cu 2,25 milioa
ne tone — a celei de 
cartofi, cu 2,5 mili
oane de tone — a
celei de sfeclă de 
zahăr și cu peste 450 
milioane litri a pro
ducției naționale de 
lapte.

Pentru salvarea 
șeptelului în aceas
tă iarnă — arată 
studiile citate — din

imagine rea- 
consecințelor 
Datele men- 
arată că lip-

vizita în R.P. Chineză.

Anglia
cauza lipsei furaje
lor fermierii vor fi 
nevoiți să achizițio
neze aproximativ 3.5 
milioane tone de nu
trețuri concentrate.

Asher Winegarten 
a subliniat, în înche
iere, că seceta a pus 
și mai clar în evi
dență necesitatea 
devalorizării așa-nu- 
mitei „lire verzi" — 
reprezentind cota de 
schimb la care se 
calculează prețul în 
lire sterline al pro
duselor agroalimen- 
tare importate de 
Marea Britanie din 
celelalte țări ale Pie
ței comune.

• LA UZINA EXPERIMEN
TALĂ din Hupeh a fost reali
zat cu succes un magnetoscop 
color. Cu ajutorul lui se pot în
registra cu înaltă fidelitate atit 
sunetul, cit și imaginile.
RECOLTA DE PORUMB A S.U.A.

• POTRIVIT ESTIMĂRILOR 
Asociației naționale a cultivato
rilor de porumb din S.tl.A., re
colta americană de porumb, pu
ternic afectată de secetă, se va 
cifra în acest an la aproximativ 
142 milioane tone. Acest nivel 
este inferior cu peste 15 milioa
ne tone celui estimat la 1 au
gust de Departamentul Agricul
turii al S.U.A., situindu-se, tot
odată, cu 4,4 milioane tone sub 
nivelul record al anului 1975.

NOI CENTRE URBANE 
IN BRAZILIA

• GUVERNUL BRAZILIAN 
a hotărit realizarea, pină in 1979, 
a 600 de noi centre urbane care, 
in concepția autorităților, vor fi 
centre de cultură, educație și 
calificare de mină de lucru 
pentru populație.

în prezent se află în construc
ție 80 de asemenea centre, fiind 
aprobate proiectele altor 151 in 
19 state ale Braziliei.
• MINISTERUL MEXICAN 

AL TRANSPORTURILOR Șl 
COMUNICAȚIILOR a anunțat 
sporirea cu 64 la sută a prețu
rilor la transporturile aeriene de 
pasageri pe liniile interne. Ta
rifele la zborurile internaționale

• FOTOGRAFII DIN ZONA UTOPIA PLANITIA. Modulul de 
coborire al sondei spațiale „Vlking-2" a efectuat marți o serie 
ue fotografii ale zonei Utopia Planitia. Conform declarației cer
cetătorului american Thomas Mutch, aceste fotografii vor putea 
fi folosite la studierea modului de formare a solului acestei re
giuni, in care un rol important se pare că l-ar fi avut apa sau 
gheața. Lander-ui sondei spațiale „Viking-2‘- este programat să 
înceapă, sîmbătă, recoltarea mostrelor de sol marțian, care ur
mează să fie supuse duminică investigațiilor laboratoarelor afla
te la bordul modulului. Cercetătorii centrului spațial de la Pa
sadena continuă să țină sub control funcționarea dispozitivelor 
cu care este dotat lander-ul sondei spațiale „Viking-2“.
• O NOUĂ INTENȚIE A „SCHIORULUI IAIPOSIBILULUI". 
Schiorul elvețian Sylvain Saudan a anunțat că și-a propus să 
coboare intr-un viitor apropiat cu schiurile de pe virful Mun
telui Nun-Kun (înalt de 7 i00 de metri) din lanțul Himalaya. 
Sylvain Saudan, supranumit „schiorul imposibilului-4, a reușit să 
coboare, pină acum, cu schiurile de pe vîrfurile Mont-Blanc și 
MacKinley din Alaska. • RESTAURAREA UNEI celebre LU
CRĂRI DE RAFAEL. Specialiștii Muzeului de artă al Vaticanu
lui au restaurat integral una dintre lucrările celebre ale lui Ra
fael — „Transfigurarea--, a anunțat conducerea muzeului. Lucră
rile de restaurare a tabloului — care măsoară 4,10 metri înăl
țime și 2,79 metri lățime — au durat patru ani, în acest interval 
de timp pinza fiind supusă unor operații minuțioase și dificile, 
între care înlăturarea unui strat de ulei care fusese aplicat de 
către alți restauratori în perioada napoleoniană. In felul acesta, 
tabloul, la care artistul renascentist a lucrat pină în ultima zi a 
vieții, 6 aprilie 1520, va putea fi admirat din nou într-una din 
sălile muzeului. • DESCOPERIRE. Cercetători de la Asociația 
de speologie din Grecia au descoperit in apele subterane dintr-o 
peșteră situată la Dires, in Peloponez, scheletul unui animal da- 
tind de circa 1,5 milioane ani. Descoperirea a fost făcută întîm- 
plător, echipa de speologi urmărind, de fapt, stabilirea configu
rației exacte a acestei peșteri, una dintre cele mai adinei și mai 
vaste din lume, care prezintă interesante formațiuni calcaroase 
și unde se află adevărate cursuri ’de ape și lacuri subterane.
• UN tablou CELEBRU, semnat de pictorul italian Bartolo
meo Mantegna, a fost sustras dintr-o biserică situată într-o loca
litate din apropiere de Verona. Pînza, făcînd parte dintr-un 
triptic, măsoară 1,6 pe 1,9 metri și este evaluată la 200 milioane 
lire italiene. De la începutul anului acesta, în Italia au fost ope
rate 39 de furturi de lucrări de artă din biserici.

! 
i 
ț I j j
s 
I 
I
jI 
j
I 
I
I
I 
I

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : București Piața „Scînteii" Tel î 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale și difuzorii din întreprinderi șl Instituții — Tiparul î Combinatul Poligrafic „Casa Scînteii4* 
Cititorii din străinătate se pot abona prin ILEXIM — Serviciul export-import presă, Calea Griviței nr. 64—66, P.O.B, 2001 telex 011226, București. 40 362


