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documentelor oficiale

La Palatul Alb de pe Dedinie 
a avut loc, în. prezenta tovară
șului Nicolae Ceaușescu și a 
tovarășei Elena Ceausescu, a 
tovarășului Iosip Broz Tito și a 
tovarășei Iovanka Broz. ceremo
nia semnării documentelor ofi
ciale ce sintetizează rezultatele 
deosebit de fructuoase ale con
vorbirilor româno-iugoslave la 
nivel înalt.

Din partea română au parti
cipat tovarășii Manea Mănescu, 
Ștefan Voit.ec. Gheorghe Oprea, 
Ștefan Andrei, Aurel Duma. 
George Macovescu, Vasile Pun- 
gan, Constantin Mitea, precum 
și ambasadorul României la 
Belgrad, Virgil Cazacu : iar din 
partea iugoslavă Vidoie Jarko- 
vici. Stane Dolanț. Gemal Bie- 
dici, Alexandar Grlicikov, Milo- 
rad Birovliev și Petar Dodik, 
ambasadorul Iugoslaviei în 
România.

Tovarășii Nicolae Ceausescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și Iosip Broz Tito. președintele 
R.S.F. Iugoslavia, președintele 
Uniunii Comuniștilor din Iugo
slavia, au semnat „Declarația 
Comună" și „Acordul între Re
publica Socialistă România și 
Republica Socialistă Federa
tivă Iugoslavia privind ex
tinderea colaborării in scopul 
utilizării potențialului hidroener
getic al Dunării1'.

După semnare, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Iosip Broz 
Tito se felicită călduros, iși 
string cordial mîinile, se îmbră
țișează.

In cadrul aceleiași ceremonii, 
tovarășii Manea Mănescu. mem
bru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., primul 
ministru al Guvernului Român. 
?i Gemal Biedici. președintele 
Consiliului Executiv Federal 
al R.S.F.L, au semnat ..Acordul 
între Guvernul Republicii Socia
liste România și Guvernul Re
publicii Socialiste Federative 
Iugoslavia privind modificarea 
și completarea convenției intre 
Republica Populară Română și 
Republica Socialistă Federativă 
Iugoslavia privind exploatarea 
sistemului hidroenergetic și de 
navigație Porțile de Fier pe 
fluviul Dunărea, semnate la 30 
noiembrie 1963 la Belgrad".

După semnare, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu si Iosip 
Broz Tito. tovarășele Elena 
Ceaușescu și Iovanka Broz. cei
lalți participant! la ceremonie 
au închinat o cupa de șampa
nie.

Apoi, la rugămintea presei iu
goslave. tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU a făcut următoa
rea declarație :

Vizita s-a desfășurat în con
diții deosebit de bune. Eu și 
tovarășa mea, colaboratorii care 
mă însoțesc ne-am bucurat de 
o primire caldă, prietenească 
începind. desigur, cu iniilnirea 
cu tovarășul Tito — cu care 
am avut nenumărate întilniri $i 
avem relații de prietenie strin- 
să — cu ceilalți tovarăși iu
goslavi. Ne-am bucurat de o 
primire deosebit de călduroasă 
din partea cetățenilor din ora
șele și satele pe unde am tre

cut ji. îndeosebi. * populației 
orașului Belgrad.

în ce privește rezultatele con
vorbirilor. ele sint materiaiixate 
in documentele care au fost 
semnate eu puțin timp înainte, 
in alto documente care au fost 
semnate Ia nivel de miniștri. 
Eie oglindesc dorința comună de 
a dezvolta continuu relațiile de 
colaborare si prietenie dintre 
cele două partide și țâri.

Iată de ce. acum la încheierea 
vizitei, pot spune că vizita a în
registrat rezultate deosebite, că 
ea deschide perspective minu
nate pentru relațiile dintre ță
rile și partidele noastre. Desi
gur. aceasta corespunde intere
selor popoarelor noastre și. tot
odată. cauzei păcii și colaboră
rii in Europa și in întreaga 
lume.

în încheiere, doresc sâ trans
mit popoarelor Iugoslaviei pri
etene cele mai bune urări de 
noi și însemnate succese, pros
peritate și fericire. (Aplauze pu
ternice).

La rugămintea presei române, 
tovarășul IOSIP BROZ TITO a 
făcu*  următoarea declarație :

Trebuie să spun că sintem 
deosebit de satisfăcuți. eu și so
ția mea, precum și toți cola
boratorii mei, in legătură cu 
convorbirile avute cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și colaborato
rii săi, precum și pentru con
tactele avute cu acest prilej, 
pentru dezvoltarea colaborării 
noastre. Această satisfacție este 
confirmată cu deosebire de pri
mirea caldă care a fost demon
strată de populația noastră pre-

tu tinderi! unde a fost lovarâral 
președinte ew eoUboratorii săi. 
pretutindeni pe unde a krtcas 
prin țara noastră- Trebuie să

nu aa lăsat nici • umbră.
Doresc să arăt că și in pri

vința vinatniui a existat • înțe
legere deplină, numai câ rezul
tatul tovarășului președinte a 
fost mai mare.

în legatară cu documentele 
pe eare le-am semnat, trebuie 
menționată necesitatea care -e 
impune de a acționa hotărit in 
continuare pentru aplicarea în
tocmai a tuturor prevederilor 
cuprinse in ele.

Eu sint preocupat acum doar 
de faptul de a vedea cum vor 
explica in lume cei ce au râs- 
pindit dezinformații in legături 
cu relațiile dintre țările noas
tre, fiindcă asemenea relații ca
re există intre noi și România, 
și cum au fost întotdeauna, rar 
se intilnesc. Este vorba de re
lații care n-au fost niciodată 
conturbate.

Eu aș dori, in încheiere, 
să adresez tovarășului Nicolae 
Ceaușescu rugămintea sâ trans
mită acasă, poporului român, 
urările noastre de mari succese 
in dezvoltarea care o realizea
ză. îl rog, de asemenea, să 
transmită poporului român sim
patia pe care poporul nostru o 
nutrește față de el. (Aplauze 
puternice).

Decernarea titlului de cetățean 
de onoare al orașului Belgrad 
tovarășului Nicolae Ceaușescu
Vineri cEmineata a avut Soc 

pesxxzaea specială a Adunări: 
crașuhn Belgrad. cocvocată cu 
priJeju! decernări: ritkihx: de 
cetățean de oooare a! orașului • 
Beleai eațxtala RS-F.
sla-.-ia. tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. La sesiune au fo«: 
prezente persoanele oficiale ro
mâne care-1 însoțesc pe șeful 
statuhii român.

Au participat. de asemenea. 
TUaxnir Vlașkalici. președintele 
CC. al U.C. din Serbia. Brar.ko 

Cuvîntarea tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU 
in Adunarea orașului 

Belgrad
în pagina a IlI-a

Peșxs. vicepreședintele Adună
ri: RS.F. Iugoslavia. Lso Niego- 
van. vicepreședmte al Adună
rii R. S. Serbia. Dușan Cikrebici, 
președintele Consiliului Execu
tiv al Adunării R S. Serbia. 
Dușan GligorievicL președin
tele Comitetului orășenesc Bel
grad al Uniunii Comuniștilor, 
alte persoane oficiale.

La sediul municipalității. to
varășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu sint in- 
timpinați. cu deosebită stima și 

căldură de Jivorad Kovacevici, 
președintele Adunării orășenești, 

înalții oaspeți sînt conduși 
spre unul din saloanele munici
palității, unde membrii Consi
liului Executiv le fac o primire 
cordială, apoi sînt invitați în 
sala de ședințe pe locurile de 
onoare. Apariția în sală a oas
peților este salutată de asistență 
cu aplauze îndelungate.

Deschizînd ședința, președin
tele Adunării a dat citire Hotă- 
rîrii din 10 septembrie 1976 a 

Consiliului social-politic al Adu
nării orașului Belgrad, în dare 
se spune :

„Exprimînd sentimentele sin
cere ale cetățenilor Belgradului 
față dc tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul generai al 
Partidului Comunist Român și 
președintele Republicii Socia
liste România, ilustru om de 
stat, și în semn de omagiu pen
tru contribuția sa adusă la 
cauza menținerii păcii în lume, 
a dezvoltării socialismului și a 
colaborării prietenești pe multi
ple planuri între Republica So
cialistă Federativă Iugoslavia și 
Republica Socialistă România, 
Adunarea orașului Belgrad, în 
ședința Consiliului social-poli- 
tio ce a avut loc în ziua dc 10 
septembrie 1976, în virtutea ar
ticolului 218 din Statutul orașu
lui Belgrad și a articolului 2 din 
Hotărîrea cu privire la institui
rea titlului de cetățean dc o- 
noare al Belgradului, capitala 
Republicii Socialiste Federative 
Iugoslavia, a adoptat hotărîrea 
ca tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român și președintele 
Republicii Socialiste România, 
să fie proclamat cetățean de o- 
noare al Belgradului, capitala 
Republicii Socialiste Federative 
Iugoslavia".

(Continuare In pag. a Ilha)

0 DEVIZĂ A ACESTOR ZILE PE ȘANTIERELE DE INVESTIȚII

Fiecare zi, fiecare oră, folosite 
din plin pentru finalizarea 
la termen a noilor obiective

Prahova LIVRAREA LA TERMEN 
A UTILAJELOR

Printre numeroasele obiective 
industriale ce vor îmbogăți 
harta economică a tării se nu
mără și complexul petrochimic 
Teleajen, din județul Prahova. 
Directorul Grupului de șantiere 
industriale Teleajen, ing. Du

lungite de 12 ore. Cu toate 
aceste serioase eforturi, și aici, 
la unele lucrări se înregis
trează râmîneri în urmă da
torate în principal nelivrării la 
timp a compresoarelor sau a 
altor materiale cum ar fi țeavă, 
armături, șamot-toreret ș.a.

Dealtfel, problema utilajelor 
este aici problema numărul 1, 
cu care se confruntă șantierele,

DAN VASILESCU
(Continuare în pag. a IV-a)

mitru Holban, din partea con
structorului, și tovarășul Mir
cea Popescu, inginerul șef al 
Combinatului petrochimic Te
leajen. în calitate de beneficiar, 
ne informează că stadiul lucră
rilor de investiții este bun, par

tea de construcții montaj. în 
mare parte, fiind „la zi" față 
de graficele de execuție. Timpul 
prielnic oferit de această toam
nă este folosit din plin, con
structorii lucrînd în două schim
buri sau în schimburi pre

Turneul final 
al „Cupei 

Scînteii 
tineretului 
la tenis“

AZI VOM 
CUNOAȘTE 
CAMPIONII

Amănunte 
de la trimișii noștri 

în pagina a V-a

CAMPANIA AGRICOLĂ DE TC1AMNĂ

toate fdrteie sătuuiumăJătUa 
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® DÎMBOVIȚA: Maximă operativitate în strîngerea 
și depozitarea legumelor și fructelor

• TIMIȘ: Respectarea întocmai a graficelor la 
sfeclei de zahăr
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REALE

transportul
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ERU NOȘTRI
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Plecarea 
de la 

Liubliana
In continuarea vizitei pe care 

o efectuează in R. S. F. Iugo
slavia, vineri dimineața, tovară
șul Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu. însoțiți 
de tovarășul Iosip Broz Tito și 
tovarășa Iovanka Broz. au ple
cat de la Liubliana la Belgrad.

Pe aeroportul „Brnik", Împo
dobit cu drapele române și 
iugoslave, înalții oaspeți au fost 
salutați de Serghei Kraigher, 
președintele Prezidiului R. S. 
Slovenia, Frânte Popit, pre
ședintele Comitetului Central 
al Uniunii Comuniștilor din 
Slovenia, Andrei Marinț, pre
ședintele Consiliului Executiv 
al Adunării R. S. Slovenia, și 
alte persoane oficiale din R. S. 
Slovenia.

împreună cu președintele 
Nicolae Ceaușescu au plecat to
varășii Manea Mănescu, Ștefan 
Voitec. Gheorghe Oprea. Ștefan 
Andrei. Aurel Duma, George 
Macovescu, și celelalte persoane 
oficiale care îl însoțesc pe șeful 
statului român.

Cu același avion au călătorit 
Vidoie Jarkovici, Stane Dolanț, 
Milorad Birovliev și ambasado
rul iugoslav în România, Petar 
Dodik.

Sosirea 
la Belgrad

Aeroportul ,,Beograd" este 
pregătit sărbătorește pentru in- 
tîmpinarea inâlților soli ai po
porului român. Flutură drapele
le României și Iugoslaviei, iar 
pe frontispiciul aerogării este 
înscrisă calda urare „Bine ați 
venit, dragă tovarășe Nicolae 
Ceaușescu

în întîmpinare au venit Dra- 
goslav Markovici, președintele 
Prezidiului R.S. Serbia, Tihomir 
Vlașkalici, președintele C.C. al 
Uniunii Comuniștilor din Ser
bia, Dușan Cikrebici, președin
tele Consiliului Executiv al A- 
dunării R.S. Serbia, Jivorad Ko- 
vacevici, președintele Adunării 
orășenești Belgrad, Dușan Gli- 
gorievici, președintele Comite
tului orășenesc al Uniunii Co
muniștilor, Milan Raiacid, pre
ședintele Conferinței orășenești 
a Uniunii Socialiste a Poporu
lui Muncitor.

Erau prezenți ambasadorul 
României în Iugoslavia, Virgil 
Cazacu. și membri ai ambasadei.

La coborirea din avion, un 
grup de pionieri oferă tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu și to
varășei Elena Ceaușescu buche
te de flori.

Cei doi șefi de stat, tovarășe
le Elena Ceaușescu. Iovanka 
Broz, celelalte persoane oficiale 
iau loc în mașini. Coloana ofi
cială escortată de motocicliști, 
se îndreaptă spre Belgrad.

începe o nouă etapă a vizitei 
președintelui Nicolae Ceaușescu 
și a tovarășei Elena Ceaușescu 
în R.S.F. Iugoslavia. Belgradul, 
capitala țării vecine, întîmpină 
pe înalții oaspeți cu aceleași 
sentimente de aleasă prețuire și 
prietenie care au caracterizat 
întreaga desfășurare a vizitei 
reprezentanților poporului ro
mân.

Orașul a îmbrăcat haină fes
tivă. Sînt arborate drapelele ce
lor două țări. Traseul este punc
tat de lozinci în cinstea priete
niei și colaborării dintre Parti
dul Comunist Român și Uniu
nea Comuniștilor din Iugoslavia, 
dintre cele două țări și popoare.

La intrarea în oraș, pe mari 
panouri, sînt așezate portretele 
tovarășilor Nicolae Ceaușescu 
și Iosip Broz Tito. Pe traseul 
lung de peste 12 km. peste 
400 000 de locuitori ai Belgradu
lui salută pe solii poporului ro
mân, își exprimă bucuria pen
tru continua dezvoltare a rela
țiilor de prietenie și colaborare 
multilaterală româno-iugoslave, 
satisfacția pentru dialogul 
rodnic desfășurat in aceste zile I 
între cei doi șefi de stat.

Coloana oficială înaintează 
încet pe marile artere inundate 
de, mulțimea care flutură eșarfe 
roșii, stegulețe românești și iu
goslave. aplaudă, ovaționează.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu, to
varășul Iosip Broz Tito și to
varășa Iovanka Broz răspund 
cu căldură manifestației entu
ziaste pe care o cunosc în a- 
ceste clipe străzile capitalei ță
rii. vecine. La trecerea mașini
lor în care se află cei doi șefi 
de stat se scandează : „Tito- i 
Ceaușescu". în mai multe pune- | 
te de pe traseu, formații artis
tice prezintă programe de cin- 
tece și dansuri populare.

Bulevardul modern ce străba
te Belgradul de la un capăt la 
altul, Bulevardul Lenin, străzi
le Brankova. Terazie. Kneaz 
Miloș, Bulevardul Oktobarska 
revoluția, sînt adevărate culoa
re vii prin care trece cortegiul 
pînă la Palatul Alb de pe Dedinie. 
reședința președintelui Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu. „Prietenia dintre 
Republica Socialistă România și | 
Republic Socialistă Federativă 
Iugoslavia — exemplu de relații 
șl de colaborare egală în drep
turi" sînt cuvintele înscrise pe 
pancarte și care exprimă trăini
cia tradiționalelor raporturi de 
strînsă conlucrare dintre cele 
două țări socialiste vecine.

După ce se întrețin cordial la 
reședință, președinții Nicolae 
Ceaușescu și Iosip Broz Tito, 
tovarășele Elena Ceaușescu și 
Iovanka Broz se despart pentru 
a se revedea în cursul după- 
amiezil.

Dejun oferit în cinstea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și a tovarășei Elena Ceaușescu, 

de președintele Prezidiului R.S. Serbia
Vineri la prînz, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceausescu au participat 
la un dejun oferit în cinstea 
inâlților oaspeți de Dragoslav 
Markovici. președintele Prezi
diului R. S. Serbia.

La dejun, desfășurat într-o

TOASTUL TOVARĂȘULUI 
DRAGOSLAV MARKOVICI, 

președintele Prezidiului R. S. Serbia
Tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
Tovarășă Elena Ceaușescu, 
Tovarăși și tovarășe,

Permiteți-mi, mai înainte de 
toate, să-mi exprim marea sa
tisfacție pentru faptul că, în 
numele Republicii Socialiste 
Serbia, pot să vă salut aici, in 
mijlocul nostru, si să dau glas 
bucuriei că ați găsit timp, cu 
ocazia scurtei vizite, să veniti 
și în republica noastră.

Sper că dumneavoastră, to
varășe președinte, tovarășe și 
tovarăși, cu ocazia acestei vizite 
în Belgrad, ati avut prilejul să 
vedeți, la fel ca și în tot cursul 
șederii dumneavoastră în țară, 
bucuria sinceră și satisfacția 
oamenilor, a cetățenilor noștri, 
pentru faptul că vizitați din nou 
Serbia, că vă găsiți la noi.

Această satisfacție și această 
bucurie reies din convingerea 
profundă, din cunoașterea fap
telor că prietenia dintre țările 
noastre, succesele lor în lupta 
pentru socialism si progres, 
eforturile pe care le depun pe 
plan internațional pentru pace 
și progres interesează nu nu
mai regiunile in care trăim, ci 
corespund intereselor tuturor 
popoarelor și întregii omeniri.

Sintem fericiți, tovarășe pre
ședinte, să putem constata îm
preună că relațiile dintre țările 
noastre se dezvoltă rapid, me
reu ascendent. Cred eă putem 
spune, fără falsă modestie, eă 
relațiile dintre țările noastre 
socialiste sînt exemplu de re
lații între țâri socialiste și de 
raporturi între țările lumii. A- 
ceste relații au largi posibilități 
de dezvoltare.

Republica Socialistă Serbia, 

atmosferă de caldă cordialitate, 
au luat parte persoanele ofici
ale care îl însoțesc pe șeful sta
tului român în vizita în Iugo
slavia.

Din partea iugoslavă au par- ■ 
ticipat Tihomir Vlașkalici, pre
ședintele C.C. al U.C. din Ser

ca republică din vecinătatea 
dumneavoastră imediată, parti
cipă la colaborarea economică, 
tehnico-științifică si culturală 
într-o măsură foarte importantă 
în cadrul schimburilor româno- 
iugoslave generale : Porțile de 
Fier, folosirea Dunării acum și 
în viitor, începuturile însem
nate de cooperare din dome
niul industriei chimice, al ma- 
șinilor-unelte, căilor ferate, in
dustriei electrice reprezintă 
puncte de reper ale conlucrării 
noastre.

Am mărit simțitor colabo
rarea noastră și schimburile re
ciproce, am dezvoltat relațiile 
noastre. Insă, totodată, acest 
drum dă posibilitatea măririi 
viitoare a acestei colaborări. 
Sarcinile mari pe care le-am 
trasat în contractele comune 
pînă în 1980 se pot realiza pe 
baza cooperării în producție și 
a amplificării schimburilor eco
nomice.

Permiteți-mi, tovarășe pre
ședinte, să sper că vizita dum
neavoastră în țara noastră, con
vorbirile pe care le-ați avut cu 
tovarășul Tito, precum și con
vorbirile pe care le-au avut de
legațiile, separat, cu ocazia vi
zitei dumneavoastră, vor contri
bui mult la dezvoltarea acestei 
colaborări, în interesul popoa
relor și țărilor noastre, a! socia
lismului în țările noastre, con
tribuind la lupta pentru pace 
și colaborare.

Permiteți-mi, tovarășe pre
ședinte, să ridic acest pahar în 
sănătatea dumneavoastră, în 
sănătatea tovarășei Elena 
Ceaușescu, în sănătatea tuturor 
tovarășilor români !

Pentru progresul României 
socialiste și prieteniei dintre 
țările noastre ’. (Aplauze). 

bia, Jivan Vasilievici, președin
tele Adunării R. S. Serbia. Du
șan Cikrebici, președintele Con
siliului Executiv al Adunării 
R. S. Serbia, precum și numeroși 
reprezentanți ai vieții politice 
și obștești.

TOASTUL TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

Stimate tovarășe președinte al 
Prezidiului Republicii Socialiste 
Serbia,

Stimată tovarășă Markovici, 
Stimați tovarăși și prieteni,
Aș dori să exprim satisfac

ția noastră pentru faptul că, fi
ind în vizită in R.S.F. Iugosla
via, ne aflăm și în Republica 
Socialistă Serbia.

Doresc să vă adresăm, cu a- 
cest prilej, dumneavoastră și 
tuturor locuitorilor Serbiei și 
Iugoslaviei prietene, un salut 
călduros și cele mai bune urări.

Așa cum am menționat cu pu
țin timp înainte, la Adunarea 
orașului Belgrad, relațiile româ
no-iugoslave au cunoscut și cu
nosc un curs continuu ascendent. 
In acest cadru — fiind vecini 
nemijlociți cu Republica Socia
listă Serbia — s-au dezvoltat și 
cu ea relații directe. Hidrocen
trala de pe Dunăre este un 
exemplu minunat al relațiilor 
româno-iugoslave, care este, în 
același timp, și o colaborare ne
mijlocită între țările noastre. 
Vom începe — sper cît mai cu- 
rînd — să construim a doua hi
drocentrală pe Dunăre. De ase
menea, vom realiza cu succes 
acordurile și înțelegerile cu pri
vire la colaborarea în chimie, 
în construcții de mașini și în 
alte domenii. Putem, într-ade- 
văr, spune că vizita pe care o 
facem în Iugoslavia, la invitația 
tovarășului Tito. convorbirile 
pe care le-am avut vor deschide 
noi căi de extindere a colabo
rării în toate domeniile de ac
tivitate. Dealtfel, se poate spu
ne că relațiile româno-iugoslave 
sînt un exemplu de felul în 
care pot și trebuie să conlucre
ze două țări vecine care con
struiesc societatea nouă, socia
listă. La baza acestei colaborări 
stau principiile deplinei egalități, 
respectului mutual și ale unei 
colaborări reciproc avantajoase. 
Prin aceste relații noi servim, 
'desigur, în primul rînd, intere
sele popoarelor român și iugo
slave, dar, totodată, servim și

Au fost prezenți ambasadorul 
României la Belgrad, Virgil Ca
zacu, și ambasadorul Iugoslaviei 
la București, Petar Dodik.

Președintele Prezidiului R. S. 
Serbia și președintele Nicolae 
Ceaușescu au rostit toasturi.

interesele mai generale ale co
laborării intre toate statele, ale 
păcii in lume.

Avem impresii deosebit de 
plăcute despre ceea ce am vă
zut cu acest prilej ; deși nu am 
vizitat alte obiective, însăși tre
cerea prin orașul Belgrad ne-a 
produs o impresie deosebită. Aș 
dori să exprim, incă o dată, 
mulțumirile noastre pentru pri
mirea deosebit de călduroasă de 
care ne-am bucurat in Belgrad. 
Vedem în aceasta o expresie a 
relațiilor strinse de colaborare 
dintre popoarele noastre, a do
rinței de a extinde continuu re
lațiile dintre partidele și po
poarele noastre.

Trebuie să menționez că în 
dezvoltarea colaborării tot mai 
bune dintre partidele noastre și 
popoarele nosstre un rol impor
tant l-au avut întotdeauna în
tâlnirile și convorbirile cu tova
rășul Tito, înțelegerile la care 
am ajuns de fiecare dată — de 
a extinde relațiile in toate do
meniile de activitate. De aceea, 
noi avem convingerea că și de 
această dată înțelegerile la care 
am ajuns vor da un impuls și 
mai mare relațiilor dintre Româ
nia și Iugoslavia și, in acest ca
dru, și relațiilor cu Serbia.

Desigur, noi colaborăm strîns 
în soluționarea multor probleme 
internaționale, în asigurarea 
securității europene, a conlucră
rii în Balcani, a unei păci trai
nice în lume. Sîntem hotărîți să 
acționăm, într-o colaborare tot 
mai strînsă, pentru soluționarea 
problemelor complexe ale lumii 
contemporane.

Doresc să ridic acest pahar 
pentru o colaborare trainică în
tre România și Iugoslavia și, în 
acest cadru, și cu Serbia !

în sănătatea tovarășului Tito !
Urăm popoarelor Iugoslaviei, 

deci și poporului sîrb, bunăsta
re și fericire '.

In sănătatea dumneavoastră, 
tovarășe președinte, a tovarășei 
Markovici !

In sănătatea dumneavoastră, a 
tuturor, dragi prieteni și tova
răși ! (Aplauze puternice).

ÎNCHEIEREA 

CONVORBIRILOR OFICIALE
Vineri după-amiază, la Palatul 

Alb de pe Dedinie, s-au încheiat 
convorbirile dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și tovarășul 
Iosip Broz Tito, președintele 
R. S. F. Iugoslavia, președin
tele Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia.

La convorbiri au participat :
Din partea română, tovarășii : 

Manea Mănescu, membru al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., prim-ministru al gu
vernului, 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-ministru al 
guvernului. Ștefan Andrei, mem
bru supleant al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C.

Primirea șefilor
misiunilor diplomatice

Președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, a primit, vi
neri la amiază, la reședința de 
la Palatul Dedinie, pe șefii mi
siunilor diplomatice acreditați in

unor acorduri bilaterale 
româno-iugoslave

Vineri seara, la Belgrad, au 
fost semnate o serie de acor
duri româno-iugoslave, rezultat 
al convorbirilor purtate pe gru
puri de lucru in ultimele zile, 
in conformitate cu înțelege
rile dintre președinții Nicolae 
Ceaușescu și Iosip Broz Tito.

Tovarășul Gheorghe Oprea, 
membru al Comitetului Politic 

al P.C.R., Aurel Duma, secretar 
al C.C. al P.C.R., George Ma
covescu, membru al C.C. al 
P.C.R., ministrul afacerilor ex
terne, Vasile Pungan, membru 
al C.C. al P.C.R., consilier al 
președintelui republicii, Con
stantin Mitea, membru al C.C. al 
P.C.R., consilier al președintelui 
republicii, Virgil Cazacu, mem
bru al C.C. al P.C.R., ambasado
rul României la Belgrad; Vasile 
Șandru, adjunct de șef de secție 
la C.C. al P.C.R.. Constantin 
Oancea, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, Ion Ciubota- 
ru, director în M.A.E.

Din partea iugoslavă : Vidoie 
Jarkovici, membru în Prezidiul 
C.C. al U.C.I., vicepreședintele 
Prezidiului R. S. F. Iugoslavia, 
Stane Dolanț, secretar al Comi
tetului Executiv al Prezidiului 
Comitetului Central al Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia, Ge- 
mal Biedici. membru în Prezi

Republica Socialistă Federativă 
Iugoslavia, care au venit, îm
preună cu soțiile, pentru a pre
zenta omagiul lor șefului statu
lui român.

Au fost prezenți ambasadori

Semnarea

Executiv al C.C. al P.C.R., vice
prim-ministru al guvernului ro
mân, și Milorad Birovliev, 
membru în Consiliul Executiv 
Federal, președintele părții iu
goslave în Comisia mixtă româ
no-iugoslavă de colaborare eco
nomică. au semnat „Protocolul 
privind dezvoltarea în continua

diul C.C. al U.C.I., președintele 
Consiliului Executiv Federal, A- 
leksandar Grlicikov, secretar în 
Comitetul Executiv al Prezidiu
lui C.C. al U.C.I., Milorad Bi
rovliev, membru în Consiliul 
Executiv Federal, președintele 
părții iugoslave în Comisia mix
tă româno-iugoslavă de colabo
rare economică, Mirko Milutino- 
vicj, șeful Cabinetului președin
telui R.S.F.I.. Vladislav Obrado- 
vici, șeful secției relații inter
naționale a C.C. al U.C.I., An- 
gelko Blajevici, consilier al pre
ședintelui R.S.F.I. pentru proble
me de politică externă. Miodrag 
Krdjici, șeful Direcției pentru 
țările vecine din Secretariatul 
federal pentru afaceri externe.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă de prietenie, ca
racterizată printr-un înalt grad 
de înțelegere, încredere și stimă 
reciprocă.

și însărcinați cu afaceri din 70 
de țări de pe toate continentele.

După ceremonia prezentării, 
președintele Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, s-a întreținut cordial 
cu șefii misiunilor diplomatice.

re a relațiilor economice ro
mâno-iugoslave".

La rindul lor, George Maco
vescu, ministrul afacerilor ex
terne, și Boșko Dimitrievici, 
președintele Comitetului fede
ral pentru transporturi și tele
comunicații, au semnat „Acor
dul între Guvernul Republicii 
Socialiste România și Guvernul 
R.S.F. Iugoslavia privind stabi
lirea și controlul aplicării regu
lilor de navigație, întreținere și 
îmbunătățire a condițiilor de 
navigație în sectorul unde Du
nărea constituie frontieră între 
cele două state".

★

A fost, de asemenea, semnată 
„Convenția privind cooperarea 
în producție și specializarea pe 
termen lung pentru fabricarea 
în comun de mașini grele".

Compasiune
tn legătură cu tragicul accident 

aerian petrecut in ziua- de 10 
septembrie a.c. în zona orașului 
Zagreb. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a exprimat, la Bel
grad. tovarășului Iosip Broz Tito, 
președintele Republicii Socialiste 
Federative Iugoslavia, întreaga 
sa compasiune pentru această 
grea pierdere de vieți omenești 
și l-a rugaț să transmită fa
miliilor îndoliate sincerele sale 
condoleanțe.
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VIZITAJTOVARĂȘULUI NICGLAE CEAUSESCU ÎN R.S.F. IUGOSLAVIA
Decernarea titlului de cetățean 
de onoare al orașului Belgrad 
tovarășului Nicolae Ceaușescu

(Urmare din pag. I)

/

J. Kovacevici a rostit apoi o 
cuvîntare. în acest moment fes
tiv, a spus vorbitorul, mă simt 
onorat că mi s-a oferit prilejul 
ca, în capitala noastră, să vă a- 
dresez dumneavoastră, tovarășei 
Elena Ceaușescu și colaboratori
lor dumneavoastră un salut și 
un călduros bun-venit. Cetățe
nii orașului Belgrad, care au 
avut plăcerea să-și exprime 
stima față de dumneavoastră, 
proclamîndu-vă cetățean de o- 
noare al lor, folosesc acest pri
lej pentru a vă ruga să transmi
teți poporului român și cetățe
nilor orașului București caldele 
și prieteneștile lor sentimente și 
salutări.

Vă salutăm ca pe un oaspete 
drag, urîndu-vă ca. în timpul 
scurtei dumneavoastră șederi, 
să cunoașteți și mai bine, și mai 
îndeaproape orașul nostru, în
delungata lui istorie și spiritul 
său iubitor de libertate, să sim
țiți întreaga căldură a ospitali
tății noastre și sentimentele pe 
care cetățenii Belgradului le 
nutresc față de poporul Româ
niei și față de dumneavoastră 
personal.

în. lupta pentru pace, liberta
te și independență, țelurile co
mune in opera de construire a 
socialismului și relațiile de 
bună vecinătate ce servesc 
drept exemplu au consolidat 
(prietenia dintre popoarele noas
tre. deschizind noi orizonturi 
colaborării și înțelegerii mutua
le. Obiectivele comune în ope
ra de edificare a societății noi, 
socialiste, mai umane, precum 
și preocupările manifestate de 
ambele părți ca in aceste vre
muri sumbre să se asigure pa
cea în lume, au făcut ca priete
nia noastră să devină și mai 
strînsă. iar popoarele țărilor 
noastre sa fie și mai apropiate 
unul de celălaltZRog să-mi fie 
îngăduit să spun că Belgradul 
se mândrește cu faptul că și-a 
adus si continuă să-și aducă 
•cohtributia la această colabo
rare.

Adresindu-se • tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, vorbi'tbruî a 
-continuat: Ați devenit cetățean 
al Orașului care în decursul în
delungatei și frămîntâ'tei sale 
istorii a fost de nenumărate ori 
distrus, oraș ai cărui cetățeni 
au .avut prea puțin timp să-si 
pună în aplicare, in condiții de 
pace, -dorințele și planurile, o- 
raș care în societatea noastră 
socialistă. bazată pe autocondu- 
cere. se bucură de înflorire și 
ai cărui cetățeni își întâmpină 
cu inima deschisă prietenii.

Cetățenii acestui oraș au fost 
pătrunși întotdeauna de idea
lurile și viziunea de libertate 
pentru poporul lor si pentru 
toate'..‘popoarele, iar în prezent, 
cu privirile îndreptate spre vii
tor. știu că trebuie că urmeze 
calea pe care au pornit, calea 
pe care ii conduce Uniunea Co
muniștilor din Iugoslavia și to
varășul Tito. Noi siintem con
știent i de faptul că in fata noas
tră avem multe greutăți, deoa
rece orașul crește repede, dar. 
de asemenea, știm -că cetățenii 
noștri, inspirați de idealurile so
cialismului și de încrederea 
înitr-un viitor mai frumos. vor 
face ca orașul nostru să devină 
și mai frumos, și mai modem.

După ce s-a referit la dez
voltarea relațiilor între cele 
două capitale — București și 
Belgrad —, vorbitorul a spus : 
Cetățenii Belgradului, oraș erou 
-care și-a cucerit libertatea cu 
prețul a nenumărate sacrificii, 
doresc să-și exprime deosebita 
stimă și omagiul față de dum
neavoastră. președintele Româ
niei socialiste, prietene și veci
ne, țară de care ne leagă sen
timente de profundă stimă și 
sinceră solidaritate- Cetățenii 
Belgradului apreciază în. per
soana dumneavoastră, tovarășe 
președinte, -pe luptătorul pentru 
cauza menținerii păcii in lume, 
a socialismului, -pe marele mi
litant pentru prietenia dintre 
Iugoslavia și România.

Președintele adunării orășe
nești a inmînat apoi tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu. în aplau
zele asistenței, documentul pri
vind acordarea titlului de ce
tățean de onoare al Belgradu
lui.

Ră&punzind invitației ce 
fost adresată de președintele 
adunării. tovarășul- Nicoiae 
Ceaușescu a rostit o cuvîntare, 
urmărită cu deosebit interes și 
subliniată in repetate rînduri 
de aplauze.

După cuvin tarea tovarășului
Nicolae Ceaușescu. sesiunea 
festivă a adunării orășenești 
fost declarată închisă.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu au 
semnat apoi în „Cartea de o- 
noare“ a municipalității, adre- 
sind populației Belgradului o 
caldă urare : „Cu prilejul vizi
tării orașului Belgrad, adresăm 
tuturor locuitorilor frumoasei 
capitale a Iugoslaviei socialiste 
prietene un călduros salut și 
cele mai bune urări de bună
stare, sănătate și fericire".

CEREMONIA DECORĂRII
TOVARĂȘEI ELENA CEAUSESCU

» }

Șl A TOVARĂȘEI IOVANKA BROZ
CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI

NkDLAE CEAUȘESCU
Tovarășe președinte al Adu

nării orașului Belgrad,
Dragi tovarăși și prieteni.
Doresc în primul rind să vă 

adresez dumneavoastră și. prin 
intermediul dumneavoastră, tu
turor locuitorilor capitalei Iugo
slaviei prietene, orașul Belgrad, 
un salut călduros $i cele mai 
bune urări.

Doresc, de asemenea, să ex
prim cele mai calde mulțumiri 
dumneavoastră și populației 
orașului Belgrad, care ne-au fă
cut o primire călduroasă. In 
aceasta vedem o expresie a re
lațiilor tradiționale de priete
nie dintre România și Iugosla
via.

Vă mulțumesc, tovarășe pre
ședinte al orașului Belgrad, 
dumneavoastră și Adunării ora
șului Belgrad, pentru hotârirea 
de a mi se acorda titlul de ce
tățean de onoare al capitalei iu
goslave prietene. Văd in aceasta 
o expresie a relațiilor de priete
nie dintre popoarele noastre, 
dintre capitalele țărilor noastre 
— București și Belgrad. Ca ce
tățean activ al capitalei țării 
mele și ca cetățean de onoare 
al Belgradului, vă pot asigura 
că voi face totul ca relațiile 
dintre capitalele țărilor noastre, 
dintre popoarele noastre să de
vină tot mai strinse. in intere
sul reciproc, al păcii și colabo
rării internaționale. (Aplauze 
puternice).

Intr-adevăr, între țările noas
tre există relații vechi, făurite 
in anii de luptă îndelungată 
împotriva dominației străine, 
pentru independență, pentru 
dezvoltarea liberă a popoarelor 
noastre. încă in secolul al 
XIV-lea, armatele lui Mircea 
cel Bătrin au participat, alaiuri 
de sirbi, la luptele de la Ko
sovo, in bătălia pe Cimpia Mier
lei împotriva ocupanților oto
mani. iar cu două secole mai 
tirziu, mulți oșteni sirbi au lup
tat in armatele lui Mihai Vitea
zul, care a fost primul domnitor

român ce a realizat unirea 
României in granițele de astăzi. 
Desigur, sint multe momente de 
luptă comună in istoria celor 
două popoare avind în vedere 
că multă vreme au fost sub 
dominația străină și au trebuit 
să ducă lupte grele pentru a-și 
cuceri independența, dreptul la 
o viață liberă.

în epoca modernă țările noas
tre au conlucrat strins. parti
dele comuniste din țările noas
tre. după primul război mon
dial. au conlucrat activ in lupta 
pentru eliberarea socială și na
țională. Cunoaștem rolul im
portant Pe care l-a avut Bel
gradul în lupta împotriva ocu- 
panților hitleriști. Și în pe
rioada celui de-al doilea război 
mondial a existat o conlucrare 
strînsă. Mulți cetățeni români 
s-au aflat în rîndul luptătorilor 
din Iugoslavia, al partizanilor, 
in lupta împotriva dominației 
hitleriste. Am pus capăt cam în 
aceeași perioadă. în același an, 
dominației hitleriste, fascismu
lui. Popoarele noastre și-au luat 
pentru totdeauna soarta în pro
priile mîîni și au pășit pe ca
lea dezvoltării economico-so- 
ciale independente, a făuririi 
societății noi socialiste.

Trebuie să remarc cu multă 
satisfacție că în anii construc
ției socialiste, odată cu minuna
tele rezultate pe care le obțin 
atit România cît si Iugoslavia 
in edificarea noii orînduiri so
ciale. s-au dezvoltat relații toi 
mai strinse între popoarele și 
intre partidele noastre. Este 
adevărat că Belgradul, ca și 
Bucureștiul, au jucat întotdea
una un rol important — și sint 
convins că vor juca și în viitor 
— in dezvoltarea colaborării și 
prieteniei dintre popoarele 
noastre. (Aplauze puternice).

Am vizitat de mai multe ori 
frumosul dumneavoastră oraș și 
de fiecare dată am constatat, cu 
multă bucurie, marile transfor
mări și realizări 
dumneavoastră

obtinute de 
dezvoltarea

co- 
do-

Iu-

industriei, a vieții sociale, in ri
dicarea nivelului general de 
trai material și cultural. în ca
drul relațiilor tot mai largi 
dintre România și Iugoslavia. 
Belgradul și Bucureștiul au un 
rol activ in schimburile econo
mice, culturale și in alte do
menii.

în cursul convorbirilor pe 
care le-am avut cu tovarășul 
Tito, cu ceilalți tovarăși iu
goslavi, am ajuns la concluzii 
comune de a intensifica 
laborarea noastră în toate 
meniile de activitate.

Ne aflăm de trei zile in 
goslavia. Am constatat in Slo- 
\en?a — și, acum, in Belgrad 
— marile realizări obținute de 
popoarele Iugoslaviei prietene. 
Ca prieteni și tovarăși de mun
că și dd luptă pentru socialism 
și pentru pace, ne bucură toate 
aceste realizări si vă urez dum
neavoastră tuturor popoarelor 
Iugoslaviei succese tot mai 
mari în înfăptuirea hotăririlor 
și Programului Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia. (Aplauze 
îndelungate).

Știu că se găsesc în sală mulți 
tovarăși care au vizitat Româ
nia — și sper că, în viitor, avind 
un cetățean de onoare in 
București, vor veni și mai mulți. 
(Aplauze). De aceea, nu vă voi 
vorbi despre realizările obținute 
de poporul român sub conducerea 
partidului comunist în con
strucția socialistă. Voi menționa 
numai faptul că și România a 
obținut succese și realizează pro
funde transformări în întreaga 
structură socială. Producem as
tăzi, în industrie, de 30 de ori 
mai mult decît înainte de cel 
de-al doilea război mondial. In 
cincinalul trecut ritmul de dez
voltare a industriei a fost de 
circa 13 la sută. Pe baza hotărî- 
rilor Congresului al XI-Iea ac
ționăm pentru făurirea societă
ții socialiste multilateral dezvol
tate. Dorim ca și in acest cin
cinal să realizăm un ritm de 
peste 11 la sută in dezvoltarea

industriei. VI pot informa că, 
pe primele opt luni, am reali
zat cu succes acest ritm de dez
voltare a industriei noastre.

Ceea ce a realizat România — 
ca și Iugoslavia, deaVid — 
demonstrează forța creatoare a 
comuniștilor, a clasei munci
toare. a țărănimii, a intelectua
lității, a popoarelor care acțio
nează unite, hotârite de a-și 
făurj o viată nouă, așa cum • 
doresc ele.

Vă pot asigura, dragi tovarăși 
și prieteni, câ ponorul român 
este ferm hotărit dc a infăptui 
neabătut politica partidului său 
comunist, de a asigura ridicarea 
întregii dezvoltări a țării, de a 
face totul ca relațiile de priete
nie și colaborare dintre România 
și Iugoslavia să înflorească con
tinuu. (Aplauze prelungite, pu
ternice și îndelungate).

Fără îndoială că țările noastre 
trebuie să țină seama și de si
tuația internațională, să se pre
ocupe de soluționarea probleme
lor construcției socialiste in ta
rile lor. să ia parte activă la 
viața internațională, la democra
tizarea relațiilor dintre state, la 
așezarea acestora pe principiile 
deplinei egalități in drepturi, a 
respectului independenței și su
veranității naționale, neameste
cului în treburile interne, a re
nunțării la forță și la amenin
țarea cu forța, respectarea drep
tului fiecărui popor de a fi stă- 
pin pe destinele sale. (Aplauze 
puternice).

Desigur că în convorbirile pe 
care le-am avut cu tovarășul 
Tito problemele internaționale au 
ocupat un rol important. Vă pot 
informa că am ajuns la conclu
zii comune asupra tuturor pro
blemelor discutate, la dorința 
comună de a intensifica colabo
rarea și pe plan internațional. 
(Aplauze^ puternice). Avind în 
vedere că. in după-amiaza aces
tei zile, vor fi semnate o serie 
de documente comune privind 
atit colaborarea bilaterală, cit și 
problemele internaționale, nu 
doresc să anticipez. Țin însă să 
subliniez încă o dată că sintem 
foarte mulțumiți de rezultatele 
vizitei, de înțelegerile la care 
am ajuns, care deschid minunate 
perspective de colaborare între 
partidele și popoarele noastre. 
(Aplauze^ îndelungate).

Ca cetățean de onoare al Bel
gradului, aș dori să urez încă 
o dată comuniștilor din Belgrad, 
Adunării orașului Belgrad, tutu
ror locuitorilor, succese tot mai 

.mari în realizarea obiectivelor 
lor de dezvoltare economică, so
cială, științifică și culturală, de 
ridicare a bunăstării lor, de în
florire a capitalei Iugoslaviei 
prietene. (Aplauze puternice).

Fie ca relațiile de prietenie 
dintre cele două capitale ale ță
rilor noastre, dintre România și 

mai
con-

Iugoslavia să devină tot 
trainice și să se dezvolte 
tinuu ! (Aplauze).

Trăiască colaborarea tot 
strînsă între Partidul Comunist 
Român și Uniunea Comuniștilor 
din Iugoslavia, care au un rol 
hotărîtor atit în dezvoltarea fie
cărei țări, dar și in intărirea 
prieteniei și colaborării dintre 
cele două țări și popoarele lor ! 
(Aplauze puternice).

Vă doresc din toată inima mul
tă sănătate și multă fericire, 
dragi tovarăși și prieteni ! 
(Aplauze îndelungate, puternice).

mai

DINEU ÎN ONOAREA 
TOVARĂȘULUI NICOLA E CEAUȘESCU 

§1 A TOVARĂȘEI EEENA CEAUȘESCU 
om DE TOVARĂȘUL

IOSIP BROZ TITO
ȘI TOVARĂȘA IOVANKA BROZ

Seara, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au participat la un 
dineu oferit in onoarea lor de 
tovarășul Iosip Broz Tito și 
tovarășa Iovanka Broz.

In cadrul dineului, tovarășul 
Iosip Broz Tito și tovarășul 
Nicolae Ceaușescu au restit 
scurte toasturi. Evidențiind re
zultatele deosebit de rodnice ale

Vineri seara. Ia Palatul Alb 
de pe Dedin e a a*.joc  cere
monia decorări: tovarășeE>na 
Ceaușescu și *a  towartpei lovan- 
ka Broz.

Tovarășul Nicoâae CesEsescu 
a inmînat Tovarășei Ivranfca 
Broz. in semn de Ordi
nul ..23 August- riasa I cu 
eșarfă.

I izita tovarășei
Elena Ceaușescu

In după-amiaza zilei de vi
neri. tovarășa Elena Ceaușescv. 
însoțită de tovarășa Iovanka 
Broz. a vizitat orașul Belgrad-

Au participat tovarășele ?.!=.- 
ria Mănescu. Maria Oprea, pre
cum și Katarina Birovliev.

vizitei, atmosfera plină de căl
dură și cordialitate în uire s-a 
desfășurat, cei doi președinți au 
toastat pentru întărirea și dez
voltarea in continuare a priete
niei și colaborării dintre Repu
blica Socialistă România și Re
publica Socialistă Federativă 
Iugoslavia, dintre Partidul Co
munist Român și Uniunea Co
muniștilor din Iugoslavia, pen

Tovarășa Iovanka Broz a 
mulțumit călduros pentru înalta 
distincție.

La rindul său, tovarășul Iosip 
Broz Tito a inmînat tovarășei 
Elena Ceaușescu, ca semn al 
respectului și prieteniei dintre 
țările noastre. Ordinul „Steaua 
Iugoslavă" cu eșarfă.

Primind înalta distincție, to

Pr-rrxe altele, a fost vizitat 
comercial din palatul 

“ • - ‘ cel mai more
edtCd® din capitala iugoslavă, 
oi—- - - cele mai moder

ne soluții arhitectonice. Direc
torul general a prezentat tova
rășei Elena Ceaușescu primei-' 
palele caracteristici ale acestui 
centru prin care, ’în fiecare zi, 
trec mii de be-lgrădeni.

tru fericirea și prosperitatea po
porului român și ale popoarelor 
iugoslave, pentru pace și cola
borare intre națiuni, în sănăta
tea tuturor celor prezenți.

Dineul, la care au luat parte 
persoanele oficiale prezente la 
convorbirile româno-iugoslave 
la nivel înalt, s-a desfășurat 
într-o atmosferă tovărășească, 
de caldă prietenie.

varășa Elena Ceaușescu a mul
țumit călduros.

Tovarășele Elena Ceaușescu 
și Iovanka Broz au fost felici
tate de persoanele oficiale care 
au însoțit pe cei do.i șefi de 
stat la convorbirile din aceste 
zile și care au participat la ce
remonia decorării..
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Fiecare zi, fiecare oră, folosite 
din plin pentru finalizarea 

la termen a noilor obiective PREGĂTIREA MULTILATERALĂ -

RITM SPORIT LA
TOATE LUCRĂRILE

Cînd maistrul Vasile Doro
banțu a început cu multi ani 
în urmă construcția primului 
bloc nou în Pitești, orașul abia 
încerca șă iasă din vechile lui 
dimensiuni urbanistice. Avea în 
1957 doar 30 000 de locuitori 
pentru ca în mai puțin de 20 de 
ani să ajungă la 150 000. Cinci 
orașe într-unul singur s-au 
construit în această perioadă, 
sau. altfel spus, peste 25 000 a- 
parțamențe. Pe un perete din 
cabinetul arhitectului Vladimir 
Perecean. directorul Institutu
lui județean de proiectări, se 
află expusă imaginea unei schi
țe care înfățișează orașul anu
lui 2 000, gîndit îndrăzneț și 
fantezist. Tocmai la transpune
rea acestui proiect de amploare 
lucrează în prezent constructo
rii. Ei trebuie să predea în 
acest an beneficiarilor peste 
3 400 de apartamente.

— Dumneavoastră cam cît ați 
construit împreună cu echipa 
pe care o conduceți de atâția 
ani, îl întreb pe maistrul Doro
banțu.

— Să tot fie vreo cîteva sute, 
poate chiar o mie. Aceasta în
seamnă un întreg orășel.

Vasile Dorobanțu este unul 
dintre veteranii șantierelor de 
locuințe din Pitești. Spre deo
sebire de cei mai multi dintre 
constructori, care duc o 
de permanente 
larga geografie ________   „
tării, terminând un obiectiv și 
începînd mereu altele, el nu a 
trebuit să plece nicăieri, pen
tru că Piteștiul — ca atitea alte 
localități — a fost și a rămas 
de peste două decenii un șan
tier stabil și deschis. Pentru o 
viață de om. pentru viața unei 
întregi generații de construc
tori.

Acum ce sarcini aveți ?
— Trebuie să terminăm în 

această lună un bloc de locu
ințe în noul cartier Găvana. 
Deja finisările sînt avansate și 
îl vom preda la cheie 
puțin 2 săptămâni. mai 
me.

Alături, pe platforma 
se află blocul C-17. 
maistru Stan cu Tătarii. ne a- 
rată că si echipa lui se află în 
avans. A terminat cu aproape 
o lună (' 
structura 
deschizînd 
tru zidari 
două luni. 
Dorobanțu. 
o disciplină riguroasă, nu lip
sește nemotivat nici un mun
citor. Timpul de lucru e folo
sit integral, utilajeie de aseme
nea.

Nu 
toate 
toate 
intervenția autoritară, conduce
rea cu pricepere, organizarea 
temeinică a activității de către 
maiștri și celelalte cadre teh
nice, înregistrîndu-se un ritm

nesatis făcător. Așa se face că 
la sfirșitul celor opt luni se 
înregistrează o serie de rămî- 
neri in urmă la construcția 
blocurilor de locuințe. în spe
cial la cele prevăzute in planul 
de execuție al șantierului nu
mărul 4 — finisări. Sâ vedem 
însă care sînt cauzele restante
lor.

— în primul rind lipsa unui 
mare număr de meseriași, ne 
spune șeful biroului producție, 
inginerul Constantin Brebulet.

ARG

viată 
strămutări în 
oanstruibilă a

cu cel 
devre- ’

înaltă.
Tânărul

de zile mai repede 
acestei construcții. 

I front de lucru pen- 
pe o perioadă de 

. Ca și în echipa lui 
și aici «-a întronat

In toate echipele, nu la 
punctele de lucru și la 

loturile. resimte însă

secretarul organizației de par
tid. mai precis 150 de zugravi. 
30 de parchetari și circa 200 
de muncitori necalificați. în al 
doilea rind. sîntem afectați de 
multele absențe nemotivate. în 
trimestrul al n-lea. de pildă, 
în medie pe un lucrător, au re
venit cîte 20 de ore de absențe.

— Cum pot fi depășite aceste 
neajunsuri ?

— Organizația U.T.C. care 
numără cîteva sute de uteciști 
are datoria să militeze mai ac
tiv, prin mijloace specifice ale 
muncii de educație, pentru în
tărirea disciplinei, pentru utili
zarea la maximum a celor 10 
ore de activitate pe șantier, de 
către toți tinerii constructori. 
Apoi, dup'ă ofrinâile celor cu 
care am stat de vorbă, se im
pune o mai bună folosire a 
maiștrilor și a celorlalte cadre 
tehnice ale șantierului și Trus
tului în sensul ca ele să stea 
cea mai mare parte din timp 
la punctele de lucru, să orga
nizeze munca, să 
nea și disciplina, 
muncitori.

Intr-adevăr. în 
fost pe șantier, 
maiștri, de la șase 
pe care i-am căutat, nu am gă
sit decit pe unul dintre ei a- 
flat împreună cu echipa pe 
care o conduce. Ceilalți erau 
fie la o ședință, fie după ma
teriale sau invoiți. fie în de
plasare după oameni prin țară. 
Din această pricină muncitorii 
lăsați singuri nu se pot descur
ca întotdeauna. Conducerea 
Trustului de construcții, a Șan
tierului 4 trebuie de aceea să ac
ționeze mai operativ pentru 
completarea efectivului cu me
seriașii lipsă și, întîi de toate, 
să nu îi trimită prin județ pen
tru recrutarea forței de muncă 
pe maiștri, ci pe funcționarii 
serviciilor personal, să asigure 
o mai bună asistență tehnică pe 
toată durata zilei de muncă, la 
obiectivele rămase în urmă.

— Dumneavoastră personal, 
după experiența bună pe care 
o aveți ce credeți că trebuie 
făcut pentru întărirea discipli
nei — îl întrebăm pe maistrul 
Dorobanțu.

— Sâ prevenim fluctuația si 
absențele nemotivate, preocu- 
pîndu-ne mai mult de tineri nu 
numai in producție, să 
mai des cu ei de vorbă, 
ajutăm mai îndeaproape, 
mai trecem din ci nd în 
pragul căminelor lor. să le ex
plicăm consecințele absentelor, 
ale plimbărilor de pe un șan
tier pe altul, să nu lăsăm totul 
numai pe seama organizației 
U.T.C. Avem tineri uteciști ex
cepționali. Maria Oprea și Maria 
Nica — zugrăvite — fac parte 
dintre fruntași- Au fost primi
te de curind în partid, la nu
mai 20 de ani. Apoi Ion Tran
dafir. Ion Vint. Gheorghe Ma- 
tache. Nicolae Minu. adevărate 
modele in muncă, in viață. Să 
facem, printr-o mai stăruitoare 
muncă de educație ca toți să 
devină la fel.

CONDIȚIE DE RAZĂ PENTRU FORMAREA
OMUEUI NOU, CU 0 ÎNALTĂ CONȘTIINȚĂ 

REVOLUȚIONARĂ

stăm

Pe malul 
beton

Mureșului, Ungă Arad, constructorii dăltuiesc în otel 
profilele instalațiilor complexe ale noului combinat 

chimic
ROMCLUS LAL Foto ; O. PLECAN

LIVRAREA LA TERMEN

(Urmate din pag. I)

asigure ordî- 
să-i ajute pe

ziua 
din

cînd am 
cei sase 

obiective.

printre furnizorii care nu și-au 
onorat contractele de livrare 
numărîndu-se ..Grivița roșie“ 
București. întreprinderea de 
utilaj chimic și forje Rm. Vil- 
cea, „Independența" Sibiu, 
I.M.U.C. București. Uzina de 
pompe București. Printre nu
meroasele acțiuni de contac
tare a furnizorilor în vederea 
îmbunătățirii sistemului de li
vrare. se numără și ședința or
ganizată de conducerea șantie
rului și a combinatului cu di
rectorii întreprinderilor furni
zoare de utilaje in cadrul 
căreia s-au stabilit termene 
precise și priorități. Astfel s-a 
stabilit ca întreprinderea ..Gri
vița roșie" din București să li
vreze în avans două impor
tante instalații pentru începerea 
montajului mai devreme. Ana
lize sistematice ale stadiilor de 
lucru au loc și în cadrul șe
dințelor de comandament, cînd, 
pe baza graficelor precise de 
execuție, la nivelul fiecărei 
echipe și fiecărui punct de lu
cru. se stabilesc măsuri pentru 
respectarea graficelor si asigu
rarea frontului de lucru la 
construcții-montaj.

Există posibilități ca pînă la 
sfirșitul anului, să se recupe
reze rămînerile în urmă. în a- 
oest sens, s-au luat o serie în-

UTILAJELOR
treagă de măsuri pentru asigu
rarea frontului de lucru și pe 
timpul iernii. Organizația U.T.C. 
a Grupului de șantiere a Trus
tului montaj utilaj chimic 
București, ne spune inginerul 
Radu Constantinescu. secreta
rul comitetului, acționează in
tens în vederea creșterii gradu
lui de calificare a sudorilor, 
organizînd un curs rapid de re
ciclare practică, curs condus de 
unul dintre cei mai buni sudori 
ai șantierului. Gheorghe Radu
lescu. Numeroase acțiuni 
muncă patriotică, la care 
participat și tinerii uteciști 
combinatului, au condus la < 
ținerea unor . economii 
manoperă de peste 45 000 lei.

Tovarășul Ion Pătrănescu. șef 
de lot și secretarul organizației 
de partid — T.M.U.C.B.. ține să 
evidențieze contribuția deosebi
tă a tinerilor uteciști Ion Du
mitrescu. Mihai Petrescu, su
dori electrici. Gheorghe Dogaru, 
lăcătuș construcții metalice, 
care lucrează cu rezultate deo
sebite.

Șantierul D.A.V. 3. Aici, pes
te 70 la sută din constructori 
sint tineri. Inginerul Vasile 
Teodorescu. șeful șantierului, 
este foarte mulțumit de activi
tatea lor. Echipele conduse de 
Gheorghe Preda și Ion Pirvan 
execută în aceste zile montarea 
aparaturii interioare a celor

de 
au 
ai 

ob-
de

două coloane principale ale in
stalației. Echipa de tubulatori, 
condusă de Constantin Cîrligel, 
urgentează terminarea tubula
turii interioare a celor trei cup
toare ale instalației. Echipa a 
fost întărită cu sudori de înal
tă calificare, ce execută suduri 
în mediu de argon și cu elec
trozi speciali, dintre tineri re- 
marcîndu-se în mod deosebit 
Constantin Țintea și Ștefan 
Cheșcă. Concomitent cu lucră
rile din grafice, se acționează 
intens pentru pregătirea tuturor 
condițiilor de lucru în timpul 
iernii. In acest sens, se amena
jează barăci metalice și încă
peri împrejmuite cu panouri de 
polietilenă pentru ca in inte
rior să se poată executa. în 
condiții bune, piesele din mate
rial aliat. Ultima revizie a gra
ficului de predare a celor două 
coloane principale arată că în 
această lună și în luna urmă
toare ele vor fi gata pentru a fi 
probate și predate la izolat

Așadar, pe șantierul de In
vestiții al Complexului petro
chimic Teleajen. constructorii 
impulsionează ritmul lucrărilor 
folosind timpul prielnic, anga- 
jîndu-se ca pină la sfirșitul a- 
nului, în funcție de primirea 
utilajelor din partea întreprin
derilor furnizoare, să recupe
reze toate rămînerile în urmă.

80 de participanți la discuții 
— iată un prim element al bi
lanțului înregistrat la încheierea 
consfătuirii de la Buzău. Am 
consemnat, de asemenea, faptul 
că au fost făcute peste 300 de 
propuneri. O idee a fost subli
niată cu precădere în cadrul 
dezbaterilor și anume că profe
sorii care predau istoria, filozo
fia marxist-leninistă, propagan
diștii pentru învățămîntul de 
partid și U.T.C. au — în con
dițiile transpunerii în viață a 
Programului partidului, a indi
cațiilor cuprinse în expunerea 
pe care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rostit-o la Congre
sul educației politice și al cul
turii socialiste — răspunderi de
osebit de mari privind formarea 
omului nou, cu conștiință revo
luționară.

Participant!! la consfătuire au 
arătat că în județul Buzău au 
fost obținute pe acest plan nu
meroase rezultate pozitive. Au 
fost citate preocupările organi
zațiilor de partid și U.T.C. din 
unități industriale cum sînt în
treprinderea de sîrmă și produse 
de sîrmă, întreprinderea de gea
muri. întreprinderea de prelu
crare a maselor plastice, precum 
și din comune ca Săpoca, Sme- 
eni, Ziduri, pentru ridicarea ni
velului învățămîntului politico- 
ideologic. De asemenea, s-a fă
cut precizarea că în numeroase 
unități școlare. între care liceele 
buzoiene „B. P. Hașdeu" și ,.M. 
Eminescu". Liceul „Al. Vlahuță" 
din Rm. Sărat, lecțiile de științe 
sociale sînt puternic ancorate în 
realitățile social-politice ale ță
rii, contribuind în mod funda
mental la formarea unor tineri 
bine pregătiți pentru muncă și 
viață. De fapt, aceasta e caracte
ristica generală în care se des
fășoară în județul Buzău activi
tatea în cadrul cursurilor de 
pregătire politico-ideologică în 
organizațiile de partid si U.T.C., 
precum și în orele de științe 
sociale.

Uneori, însă, așa cum a reie
șit din dezbateri, se resimte 
lipsa unei corelări judicioase în
tre toate formele de pregătire 
politică (învățămint U.T.C.. in
formări politice, lecții de isto
rie. filozofie, economie politică), 
fapt care duce la nedorite pa
ralelisme. Astfel de situații sint 
frecvente la Liceul de chimie din 
Buzău și la Liceul ..Ștefan cel 
Mare" din Rm. Sărat. Numeroși 
vorbitori au arătat că în viitor 
se impune respectarea cu stric
tețe a specificului fiecărei forme 
de pregătire politică. Totodată, 
va trebui să se acționeze cu mai 
multă fermitate pentru realiza
rea unei strînse legături între 
conținutul învățămîntului poli
tico-ideologic, al lecțiilor de ști
ințe sociale și condițiile con
crete din unitățile economice ale 
județului.

S-a subliniat în cadrul consfă
tuirii necesitatea modernizării 
lecțiilor de științe sociale, pre
cum și a învățămîntului de

partid și U.T.C. Numeroși vor
bitori au arătat că în acest sens 
este, necesar să se folosească 
mai mult și cu mai bune rezul
tate decît pînă acum mijloacele 
audio-vizuale : filme, magneto- 
foane, epidiascoape, să se rea
lizeze hărți și atlase istorice.

Despre necesitatea moderniză
rii conținutului învățămîntului 
politico-ideologic au vorbit pe 
larg reprezentanții organizațiilor 
U.T.C. care au luat cuvîntul în 
cadrul consfătuirii. Este eviden
tă preocuparea organizațiilor de 
tineret pentru a înscrie în pro
gramele de activitate un număr 
cit mai mare de acțiuni menite 
să contribuie la dezvoltarea gîn- 
dirii politice a tinerilor, a ori
zontului lor de cultură, la pro-

BUZĂU
mo var ea moralei revoluționare. 
Fără îndoială că într-un astfel de 
cadru, așa cum dovedește expe
riența celor mai multe dintre 
unitățile industriale din județul 
Buzău, eforturile pentru înde
plinirea indicatorilor de plan, 
pentru întărirea disciplinei în 
producție, pentru perfecționarea 
pregătirii profesionale dobîndesc 
o mai mare forță de înrîurire și 
se bucură de mai multă atenție 
din partea tinerilor. Dacă însă 
în ceea ce privește numărul și 
calitatea acțiunilor politico-edu
cative care se desfășoară la ni
velul fiecărei organizații rezul
tatele sînt în general pozitive, 
mai puțin se poate vorbi în pre
zent de o sistematizare a aces
tor acțiuni, de o corelare a lor 
pe baza unei concepții unitare. 
Sînt semnificative în acest sens 
situațiile întîlnite în organiza
țiile U.T.C. de la întreprinderea 
..Textila" Buzău, IFET Vernești 
și din comuna Berea, unde se 
organizează acțiuni în scopul 
educației patriotice a tinerilor, 
dezvoltării conștiinței lor poli
tice, dar aceste acțiuni sînt izo
late, lipsind preocupările pentru

închegarea unui proces complex 
al activităților politico-educative.

S-au făcut, de asemenea, nu
meroase referiri la preocupările 
organizațiilor de partid și U.T.C., 
ale cadrelor care predau științele 
sociale pentru inițierea de ac
țiuni menite să conducă la cu
noașterea de către tineri a tre
cutului patriei și partidului : vi
zite la locuri istorice, simpozioa
ne. evocări. Ele se dovedesc a 
fi o formă vie. pregnantă a e- 
ducației patriotice.

In încheierea dezbaterilor con
sfătuirii, participanții au adresat 
o telegramă C.C. al P.C.R., tova
rășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
în care se subliniază : „Vă ra
portăm, mult stimate tovarășe 
secretar general, că am analizat 
cu responsabilitate comunistă, în 
spirit militant, problemele pri
vind perfecționarea organizării 
învățămîntului de partid și 
U.T.C.. a cabinetelor județene 
pentru activitatea ideologică și 
politico-educativă. precum și 
cele privind îmbunătățirea stu
dierii predării științelor sociale 
în școli, ceea ce ne permite să 
evidențiem și să generalizăm 
experiența înaintată, să stabi
lim măsuri eficiente de elimi
nare a deficiențelor, în scopul 
ridicării muncii de formare a 
omului nou la nivelul exigențe
lor etapei actuale.

însuflețiți de cutezanța revo
luționară, de pasiunea și devo
tamentul nemărginit cu care 
dumneavoastră slujiți cauza po
porului nostru, a socialismului 
și comunismului, noi, cei ce ac
tivăm în frontul muncii ideolo
gice. împreună cu toți cetățenii 
județului, care în aceste zile se 
pregătesc șa aniverseze 1600 de 
ani de la prima mențiune docu
mentară a Buzăului, vom acționa 
neabătut pentru înfăptuirea Pro
gramului partidului, conștienți că 
în acest fel ne aducem contribu
ția la înălțarea României pe 
culmi tot mai înalte de progres 
și civilizație".

ADRIAN VASILESCU

TINERI Șl TINERE.
Pentru a vă asigura primirea la timp 

a ziarului reinnoiți-vă din timp 
abonamentele la „Scinteia tineretului"

PÎNĂ LA DATA DE 24 A FIECĂREI LUNI 
VĂ PUTEȚI ABONA LA 

„SCÎNTEIA TINERETULUI" 
PENTRU LUNA URMĂTOARE

PE CLASICI I AM CUNOSCUT IN ȘCOALA, 
DAR TREBUIE SĂ I CUNOAȘTEM MEREU
Recent, televiziunea a trans

mis o binevenită acțiune prile
juită de împlinirea în acest an 
a unui veac de la nașterea lui 
George Coșbuc ; iar săptămâni
le trecute, un izbutit film do- 
cumentar-artistic a făcut su
biectul unei emisiuni în care 
era evocată figura lui Ion Sla
vici, de la a cărui moarte se 
numără cincizeci de ani.

Periodic, urmărim însăA și al
te transmisii, care aduc în fața 
telespectatorilor, personalități 
ale altor mari clasici ai litera
turii noastre, prozatori și poeți, 
ocazionate de aniversarea a 
unui sfert, jumătate, trei sfer
turi. un veac, sau mai mult, de 
la nașterea sau moartea ace
lora care au adus o mare con
tribuție la dezvoltarea culturii 
românești.

In același timp, radioul, pre
sa centrală și literară inserea
ză, de asemenea, în spatiile lor 
evocări, lărgind cadrul de des
fășurare al acestei frumoase 
initiative.

Acțiunile mai sus pomenite, 
prin conținutul lor bogat, îm
plinesc un rol educativ. im
primă și adîncesc in sufletele 
celor tineri vibrațiile emoțio
nale majore ale înaintașilor, 
care s-au străduit neostenit sâ 
propulseze cultura românească 
la un nivel de rezonantă * cu 
contextul universal. Celor vîrst- 
nici. le readuce în memorie si 
le arată noi și necunoscute fa
țete ale scînteierilor geniului 
românesc, punîndu-le într-o lu
mină și într-o strălucire nouă.

Izvorîte din frămîntări. pe 
care istoria poporului nostru le 
consemnează de-a lungul tim
pului în pagini dramatice, lu
crările cărturarilor noștri se 
fac expresia gîndurilor Și fap
telor eroilor care se desprind 
din filele măiestrite de ei. ca 
niște icoane ale unui neam 
vrednic căruia ei, prin luptă și 
sacrificiu. îi chezășuiau exis
tența în prezentul de atunci si 
căruia pregătindu-i viitorul, 
ne-au asigurat nouă, celor de 
azi. permanență în hora lumii, 
continuitatea ființei neamului. 

și o tradiție de neabătută luptă 
pentru neatârnare si dreptate. 
Prin exemplele ce ni le pun in 
fata ochilor, ei ne arată datoria 
ce o avem de a continua epo
peea poporului român în stră
lucitele pagini viitoare ale is
toriei. îndemnul ca faptele lor 
pline de pilde. de gîndire 
creatoare fierbinte și înaripată 
să se sudeze la cea mai înaltă 
temperatură cu acelea ale eroi- 

flTlfflil
lor obișnuiți si multi de astăzi, 
care împlinesc, pe marele șan
tier al țării, cele mai înaintate 
idei ale gindirii moderne. Și 
retopind la un loc plămada va
loroasă a trecutului cu cea 
prezentă, să toarne tipare pe 
dimensiunile necuprinse ale 
zărilor istoriei pe care poporul 
nostru a început să și-o cro
iască cu demnitate.

Iată dar. de ce credem că 
este necesară o lărgire a ca
drului. Că toate personalitățile 
de seamă ale culturii noastre 
pot fi rememorate periodic, 
pentru un scop educativ clar.

Ideea popularizării susținute 
si metodice a tuturor clasici
lor noștri nu trebuie să ne tur
bure prin faptul că ar urmări 
cronologia și materialul didac
tic de bază al învățămîntului.

Noi documente inedite
Peste 5 000 de documente ine

dite au intrat, de la începutul 
anului și pînă acum. în patri
moniul Direcției generale a 
Arhivelor statului. Dintre a- 
cestea se remarcă pentru va
loarea lor documentară deose
bită trei hrisoave emise la 
Tîrgoviște. în anii 1643. 1648 și 
1651. de domnitorul Țării 
Românești, Matei Basarab. și 

Nu trebuie să ne pripim cu ri
posta : „Dar i-am cunoscut din 
scoală ! Și încă foarte bine ! 
Punct !“ : pentru cei care au 
pus punct de mai multă vre
me. sînt destule descoperiri, 
lucruri inedite scoase la iveală 
în ultimii ani de laborioasele 
studii și cercetări literare: 
pentru cei care stau cu tocul 
în mînă să pună punct. sau 
punîndu-1. cerneala nu s-a us
cat încă...

Fără a mai persista în e- 
xemple, ne exprimăm credința 
că o popularizare susținută în 
timp și complexă este nece
sară. deoarece o dată consuma
tă. de exemplu o emisiune de
dicată lui G. Cosbuc. ea nu a 
epuizat totul, așa fel ca să pu
tem aștepta liniștiți anul 1993 
sau 2 018. ani cînd se împlinesc 
trei sferturi, respectiv un veac 
de la moartea sa. cînd * numai 
poezia ..Noi vrem pămînt" de 
pildă, urmînd itinerarul răsu
netului pe care l-a avut de la 
apariția sa. în țară și peste 
hotare (Franța. Belgia) unde a 
fost tradusă, pînă la difuzarea 
sa pe foi volante printre ță
ranii din Catalonia, ar acoperi 
durata unui documentar-artis- 
tic interesant.

Evocările legate de date me
morabile s-ar îmbogăți în sem
nificații si ar căpăta o funcție 
educativă mai cuprinzătoare.

G. TEAȘCA

purtînd semnătura originală a 
acestuia.

Ele aduc precizări interesante 
cu privire la instituții feudale 
mai rar întîlnite în documente
le vremii, cum ar fi. de pildă, 
cea denumită ..prădalica". Is
toricii apreciază valoarea hri- 
soavelor amintite si datorită 
faptului că acestea atestă ve
chimea unor toponomii româ
nești de sate și munți.

Exuberanta stilistică, vivaci
tatea narației, succesiunea aler
tă a faptelor conferă prozei lui 
Vasile Băran o largă audientă 
în rîndul tinerilor, cu atât mai 
mult cu cît este inspirată din 
viața cotidiană și școlară a vâr
stelor mici. Latura morală a 
celeilalte sale proze (Cas
cada era un roman analitic) 
devine aici o componentă edu
cativă. nu imediat vizibilă sau 
explicită. însă mereu prezentă 
în subtext. Ca o dovadă e fap
tul că autorul nu vorbește de 
adolescenți sau copii, ci de 
uteciști și pionieri, deci nu de 
virste abstracte, ci de calitatea 
si identitatea socială a celor 
relevați în universul epic.

Autorul pornește de la premi
sa că purtătorii cravatelor roșii 
cu tricolor sau carnete roșii de 
membri au imaginea maturită
ții și că tot ce fac înseamnă 
modelare la scară a acțiunilor 
celor mari. în „Ambarca
țiunea eroică" un grup de 
copii în vacanță, la țară, vor 
să construiască o navă cosmică 
cu care să exploreze planeta de 
apă. Maris, dar cînd vor ajunge 
acolo, primul lucru de care vor 
avea nevoie va fi însă o sim
plă barcă, de aceea încep ac

Melancolicul și ceremoniosul 
poet al peisajelor marine și 
submarine. Anghel Dumbră- 
veanu. ne-a dat de curind un 
roman care materializează la 
modul epic ceea ce ne era în 
mare familiar prin tratarea li
rică. Piatra de încercare (edi
tura Cartea Românească. 1976)
— destul de nefericită ca titlu
— este o poveste sentimentală 
desfășurată intr-un cadru ma
rin, avînd ca protagoniști un 
inginer cvadragenar si o ado
lescentă. Cei doi singurateci se 
cunosc, prîntr-o strategie naiva, 
în ambianța zgomotoasă a plăjii, 
marea este apoi martora mărtu
risirilor și jurămintelor lor ful
minante, urmează o călătorie 
prin Dobrogea pe un itinerar 
care cuprinde Histria. Tulcea, 
Sulina, întreaga Deltă, după 
care are loc reîntoarcerea în 
stațiunea marină unde drama 
dintre cei doi ia proporții ca
tastrofice. Pentru că. firește, ca 
în orice poveste de dragoste, este 
vorba și aici de o drama : firava 
și inocenta Iselin, devenita între 
timp o femeie posesivă și dez- 
lănțuitâ, refuză sâ se despartă. 

țiunea cu construirea comunei 
ambarcațiuni. Utilitatea și-o va 
dovedi numaidecît, cind va de
veni ..eroică", constituind ele
mentul esențial în salvarea si- 
nistraților de la inundațiile din 
regiune. Sigur, ploile sînt de 
vină că explorația cosmică se

Ambarcațiunea
eroică*'

amînă, iar odată cu acțiunile de 
recuperare a oamenilor incer- 
cuiți de apă se încheie și va
canta.

Ideea de a pleca pe Maris nu 
tulbură pe nimeni : toți înțeleg 
că nu e nici utopie și nici joacă. 
Copiii primesc chiar ajutor de 
la muncitorii hidrocentralei de 
pe munte. Pionierii conduși de 
utecistul Radu Scatila nu sînt 
doar niște bărbați în miniatură, 
ci personalități distincte, păs-

Ea dorește căsătoria imedia
tă. Numai că eminentul inginer 
cotropit de sentimente, reinti- 
nerit și exploziv, nu își trădea
ză principiile morale care re
clamau o soție intelectuală. 
Ideea scolii la fără frecvență 
i se pare nepotrivită spre dis

Piatra 
de încercare

perarea tinerei femei înzestra
te cu bune instincte. în această 
împrejurare el se poartă mai 
mult ca un tată decît ca un 
iubit iar Iselin, după numeroa
se accese de disperare și ido
latrizări ambigui, îl părăsește. 
Epilogul cărții care relatează 

trînd toate particularitățile vir
atei. Conducătorul, sobru și 
sever, introduce disciplina si 
spiritul științific In grupul ex
ploratorilor marisieni ; Di mi 
rămine un încurcăreț simpatic, 
animat însă de cele mai bune 
intenții : Jacmănă se transfor
mă la iuțeală in Mitru 
Iulian, iar modificarea onomas
tică marchează clar și schimba
rea profilului moral. O figură 
aparte face bătrinul pădurar

Bălă, scos parcă din povestirile 
sadoveniene. om prin a cărui 
ființă respiră trecutul îndepăr
tat. dar care nu ezită să pună 
umărul la materializarea planu
rilor astronomice ale copiilor.

Scriitorul folosește procedee 
diverse, (epică a imprevizibilu
lui. portretistică, aventură etc.), 
descrierea planetei Maris nu 
este lipsită de umor (in haluci
nația lui Dimi), care amin
tește de raiul din Țiga- 

în cîteva rânduri despre o pre
tinsă reîntilnire și implinire e 
complet fals. Povestirea se ter
mină înaintea lui și ceea ce 
pare inexplicabil inginerului 
Alexandru derivă de fapt din- 
tr-o mare luciditate practică a 
feminității. Cartea deconcertează 

prin linearitate. Naivitatea scrii
turii ca și banalitatea subiectu
lui duc uneori la efecte nescon
tate nici de autor. Textul se 
încarcă pe alocuri cu o savoare 
provocată de imensa sa naivi
tate, devenită spontan o stranie 
convenție. Alexandru și Iselin, 

niada. Integritatea umană, e- 
roismul patriotic, înțeles ca 
datorie de onoare fac 
din acești copii cazuri exem
plare de corectitudine și dărui
re. Nimeni nu-i îndeamnă la 
treabă : cînd vine potopul tul
bure pornesc spontan la salva
rea oamenilor. Era singurul lu
cru de făcut și. sub imperiul 
necesității, toate voințele con
verg fără ezitare. Catastrofa, 
întâmpinată cu luciditate, curmă 
jocul și îndeamnă la ac
țiunea eficientă. Experiența li
mită grăbește maturizarea, ceea 
ce nu înseamnă că. după sfîrși- 
tul misiunii, eroii nu vor rede
veni copii. în tonul optimist al 
cărții nu lipsesc confruntările, 
erorile. incertitudinile, șarjele 
amicale. Chiar și senzaționalul 
nu are doar motivația vîrstelor 
dibuirii creatoare, ci și a ordinii 
ideilor despre realitate. Car
tea e istoria (relatări succesive) 
a unui proces. Eroii construiesc 
și se construiesc : de la facerea 
ambarcațiunii (foarte minuțios 
și tehnic descrisă) pînă la așe
zarea ei definitivă pe uscat, în
cheierea misiunii si plecarea la 
scoală. Ceea ce nu înseamnă și 
sfirșitul visului de a cuceri pla
neta Maris.

AURELIU GOCI

*) Editura Ion Creangă, 
București, 1976.

aruncați pe un țărm incandes
cent de mare. într-un spațiu exo
tic și abstract totodată, se si
tuează spontan într-o serie 
ilustră. Ei ne amintesc de po
vestea perechii primordiale, de 
Hero și Leandru, de Dafnis și 
Chloe, de Paul și Virginia, de 
cuplul Thalassei. Dar să nu 
exagerăm. Piatra de încercare 
e o poveste de dragoste de o 
puritate suspectă pe jumătate 
căci, avem totuși de-a face cu 
un cvadragenar ..tăbăcit" de 
experiențe, o poveste căreia îi 
lipsește pe deasupra tocmai 
ceea ce ar da sarea ei. adică 
drama, chiar dacă mică. dar 
plauzibilă. $i pe care modernii 
dacă nu o mai scot din fatum 
o găsesc în alte părți, de pildă 
în patologic. In Love story ea 
se numea cancer. în Piatra de 
încercare — ultima clasă de li
ceu. Drama din romanul lui 
Anghel Dumbrăveanu e nese
rioasă. Povestirea supralicitea-’ 
ză nu de puțir ori pînă' in- 
tr-atît tensiunea s itimentelor 
îneît ea cade în burlesc.

MIRELA ROZNOVEANU

Debut muzicologic

MONOGRAFIE DEDICATĂ

MUZICIANULUI

IOAN SCARLATESCU
Tinăra cercetătoare Carmen- 

Antoaneta Stoianov a între
prins o susținută investigație, cu 
rezultate bune, care i-au permis 
să schițeze o primă biografie a 
muzicianului pe nedrept uitat. 
Astfel, documentele din arhiva 
Titu Maiorescu păstrate în Bi
blioteca Academiei Române 
au luminat epoca de studii și de 
tinerețe a lui loan Scarlatescu 
(greșit ortografiat astăzi „Scărlă- 
tescu“ — cum bine remarcă și 
autoarea). Este un capitol puțin 
cunoscut, privitor la relațiile ma
relui critic literar ieșean cu mu
zica in general și cu interpreta 
și compozitorii de seamă ai e- 
pocii sale, in special.

Monografia debutează cu un 
Preambul, urmat de capitolul 
Complexitatea personalității ar
tistice a lui loan Scarlatescu. 
Compozitor, pianist, pedagog, 
poet, dramaturg (cu piese repre
zentate peste hotare), cronicar 
muzical, eseist, Scarlatescu își 
așteaptă de prea multă vreme 
exegetul capabil să-l repună in 
drepturile artistice. Tinăra au
toare a reușit să demonstreze că 
nu numai populara Bagatelă 
pentrii vioară il reprezintă pe 
muzician, ci și o serie de lieduri 
și de miniaturi pentru pian, ca
pitolele consacrate acestor ge
nuri constituind o pledoarie cal
dă pentru creația lui Scarlatescu.

Cel mai de seamă merit al lui 
loan Scarlatescu constă în con
cepția sa estetică și morfologică 
asupra folclorului și valorificarea 
acestuia in creația cultă. Formu
larea preluată de Enescu și ge
nerația sa în sinteticul crez ar
tistic și estetic exprimat prin 
„caracter popular românesc", 
provine de la loan Scarlatescu.

Monografia reușește să-l con
vingă pe cititor că muzicianul va 
trebui să-și ocupe un loc mai 
amplu in viața noastră artistică. 
Nu am ințeles motivele pentru 
care latura literară a muzicia
nului, ca și cea pedagogică (exis
tă printre manuscrisele sale ci- 
teva excelente metode de pian) 
nu au format obiectul analizei 
lui Carmen Stoianov în recenta 
mircomonografie.

VIOREL COSMA
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ELE E CONGRES ADUNARE

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Republicii So
cialiste România, a primit din partea președintelui Republicii Ori
entale a Uruguayului, dr. APARICIO MENDEZ, următoarea tele
gramă :

Mulțumesc Excelenței Voastre pentru cordialul mesaj transmis 
cu ocazia preluării funcției de președinte al țării și, la rîndul meu, 
vă adresez urări de fericire personală și de prosperitate pentru 
poporul român.

Tovarășul MANEA MANESCU, prlm-mlnlstru al Guvernului Re
publicii Socialiste România, a adresat Alteței Sale, ȘEICUL JABER 
AL-AHMED AL-SABAH, prinț moștenitor și prim-ministru al sta
tului Kuweit, următoarea telegramă :

îmi este deosebit de plăcut să vă adresez cele mai calde felicitări 
$i urări de sănătate cu prilejul reînvestirii Alteței Voastre în funcția 
de prim-ministru al Kuweitului.

îmi exprim speranța că relațiile de prietenie româno-kuweitiene 
se vor dezvolta în continuare, în folosul reciproc al țărilor noastre.

Ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, 
George Macovescu, a transmis 
o telegramă de felicitare Șei-

cului Sabah Al-Ahmed Al-Ja
ber cu ocazia reînnoirii numirii 
sale ca ministru al afacerilor 
externe al Kuweitului.

AGIJXDA
PRIMIRI
Tovarășul Emil Bobu, mem

bru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului de 
Stat, a primit, vineri, delegația 
zaireză, condusă de Kengo Wa 
Dondo, membru al Biroului Po
litic al Mișcării Populare a Re
voluției, procurorul general al 
Republicii Zair, care, se află în- 
tr-o vizită în țara noastră.

Cu acest prilej, conducătorul 
delegației a rugat pe tovarășul 
Emil Bobu să transmită to
varășului Nieolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, un 
salut călduros, din partea ge
neralului de corp de armată, 
Mobutu Șese Seko Kuku Ngben- 
du Wa Za Banga, președinte- 
tondator al Mișcării Populare a 
Revoluției, președintele Repu
blicii Zair. Mulțumind, tovarășul 
Emil Bobu a rugat pe oaspete 
să transmită din partea tovară
șului Nieolae Ceaușescu un 
călduros salut președintelui 
Mobutu Șese Seko Kuku Ngben- 
du Wa Za Banga.

în timpul convorbirii, desfă
șurată într-o atmosferă cordială, 
a fost exprimată satisfacția pen
tru dezvoltarea continuă a re
lațiilor dintre România și Zair, 
a prieteniei dintre popoarele ce
lor două țări. Au fost aborda
te, totodată, aspecte ale activi
tății de perfecționare a legisla
ției între diverse domenii ale 
vieții economice și sociale din 
cele două țări.

La întrevedere au participat 
Constantin Stătescu, președinte
le Tribunalului Suprem, pre
ședintele Asociației juriștilor și 
Filimon Ardeleanu, procurorul 
general al Republicii Socialiste 
România.

A fost de față Bokingi Em- 
beyolo, ambasadorul Republicii 
Zair, la București.

lor prezente la cel de-al 43-lea 
Congres internațional de turnă
torie.

Cu acest prilej, in numele 
participanților la această reu
niune internațională, au fost 
exprimate cuvinte de mulțumire 
pentru mesajul adresat congre
sului de președintele Republicii 
Socialiste România, tovarășul 
Nieolae Ceaușescu. pentru con
dițiile asigurate bunei desfășu
rări a lucrărilor. în cursul în
trevederii s-a relevat impor
tanța unor asemenea manifes
tări pentru dezvoltarea științei 
și tehnicii, a colaborării între 
popoare, spre binele și progre
sul omenirii, pentru pace.

ÎNTiLNIRE
Tovarășii Ion Pățan și Janos 

Fazekas. membri ai Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., viceprim-minișui al 
Guvernului R.S. România, s-au 
întîlnit cu tovarășul Tumen- 
baiarin Ragceaa, membru al 
Biroului Politic al C.C. al 
P.P.R. Mongol, prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului de Mi
niștri al R. P. Mongole, care, 
la invitația C.C. al P.CJL. si-a 
petrecut concediul de odihnă 
în țara noastră. Cu acest prilel 
s-a efectuat un fructuos schimb 
de păreri privind dezvoltarea 
continuă a relațiilor economice 
dintre cele două țări.
PLECARE

Tovarășul Niculeseu,
vioeprim-mi nistru al guver
nului. a primit, vineri, pe mem
brii Biroului Comitetului In
ternațional al Asociațiilor Teh
nice de Turnătorie (C.I.A.T.F.) 
$i pe reprezentanții delegații-

Ca urmare a invitației pri
mite, generalul-colonel Ion Co- 
man, ministrul apărării națio
nale al Republicii Socialiste 
România, a plecat vineri în Re
publica Populară Polonă pentru 
a asista la o aplicație ce se va 
desfășura pe teritoriul acestei 
țări.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, erau prezenți general - 
locotenent Ion Hortopan, prim 
adjunct al ministrului apărării 
naționale și șef al Marelui Stat 
Major, adjuneți ai ministrului, 
generali și ofițeri superiori.

Au fost de față Wladyslaw 
Wojtasik, ambasadorul Republi
cii Populare Polone, și colonelul 
Czeslaw Nowicki, atașatul mili
tar. aero și naval.

Au luat sfîrșit la București, 
lucrările celui de-al 43-lea Con
gres internațional de turnăto
rie. organizat sub egida Comi
tetului internațional al Asocia
țiilor tehnice de turnătorie — 
C.I.A.T.F.

Desfășurate sub înaltul 
tronai al președintelui 1 
blicii Socialiste România, 
varășul Nieolae Ceaușescu. 
crările acestei prestigioase 
uniuni tehnico-științifice 
prilejuit un larg schimb de 
periență, de păreri și informații 
între specialiștii și cercetătorii 
din această ramură industrială, 
în scopul creșterii contribuției 
lor la progresul tehnic și sti
mularea producției materiale, 
la sporirea bogăției naționale a 
popoarelor.

Vineri. în cadrul ședinței de 
încheiere a congresului. prof, 
dr. Sergio Gallo. președintele 
în exercițiu al Comitetului in
ternational al Asociațiilor teh
nice de turnătorie, și prof, do
cent ing. Milan Pajevic, noul 
președinte al C.I.A.T.F.. ales 
de actualul' congres, au subli
niat. în cuvintele lor. succesul 
deplin al lucrărilor, contribuția 
congresului la dezvoltarea in
dustriilor de turnătorie, la pro
gresul tehnic al omenirii. Vor
bitorii . au adresat. în numele 
participanților. mulțumiri orga
nizatorilor români 
jinul acordat în 
acestei reuniuni.

A luat cuvîntul __
dr. ing. Oliviu Rusu. președin
tele Consiliului Național al In
ginerilor și Tehnicienilor din 
România, care a arătat că în- 
tîlnirea de la București a spe
cialiștilor din țările afiliate 
C.I.A.T.F. a creat premisele a- 
profundării relațiilor de cola
borare dintre inginerii și teh
nicienii din domeniul topirii și 
turnării metalelor și aliajelor.

FESTIVĂ

SOSIRE

pa-
Repu- 

to- 
lu- 
re- 
au 

ex-

pentru spri- 
desfășurarea

apoi. prof.

Vineri după-amiază. a sorit 
in Capitală o delegație econo
mică din Tanzania, condusă de 
C. M. Msuya. ministrul indus
triei. copreședinte al Comisiei 
mixte guvernamentale româno- 
tanzaniene • de colaborare și 
cooperare economică și tehnică.

★
Tn aceeași zi. la Ministerul 

Minelor. Petrolului și Geologiei 
au început lucrările celei de-a 
patra sesiuni a Comisiei mixte.

RECEPȚIE
Ambasadorul Republicii Zair 

la București. Bokmgi Embe- 
yolo. a oferit, vineri, o recep
ție cu prilejul vizitei în tara 
noastră a delegației conduse de 
Kongo Wa Dondo. membru ai 
Biroului Politic al Mișcării 
Populare a Revoluției, procuro
rul general al Republicii Zair.

Au participat Constantin 
Stătescu. președintele Tribuna
lului Suprem. președintele 
Asociației juriștilor. Filimon 
Ardeleanu. procurorul general 
al Republicii Socialiste Româ
nia. Nieolae Stefan, prim-ad
junct al ministrului comerțului 
exterior și cooperării economice 
internaționale. Cornel Pacoste, 
adjunct al ministrului afaceri
lor externe, loan Ceterchi. 
președintele Consiliului Legis
lativ. alte persoane oficiale.

Vineri după-amiazâ, la Clubul 
întreprinderii de sîrmă și pro
duse din sîrmă din Buzău a 
avut loc o adunare festivă or
ganizată de comitetul județean 
al P.C.R., cu prilejul celei de-a 
28-a aniversări a creării Repu
blicii Populare Democrate Co
reene.

Au participat reprezentanți ai 
organelor .locale de partid și de 
stat, numeroși oameni ai muncii.

Au fost prezenți Pak Zung 
Guk, ambasadorul R.P.D. Co
reene în țara noastră, membri 
ai ambasadei.

Adunarea a fost deschisă de 
Lazăr Băciucu. secretar al Co
mitetului județean Buzău al 
P.C.R.

Luind cuvintul în cadrul adu
nării. Leonid Cazacu. directorul 
întreprinderii, a arătat că pro
clamarea R.P.D. Coreene a con
stituit un eveniment de însem
nătate istorică, un moment re
marcabil in cronica luptelor pen
tru libertate și independență na
țională ale poporului coreean. El 
a trecut apoi în revistă impor
tantele succese obținute de oa
menii muncii din țara prietenă 
în construirea socialismului, pe 
toate planurile vieții materiale 
si spirituale, sub conducerea 
Partidului Muncii din Coreea. 
Vorbitorul s-a referit pe larg la 
bunele relații de prietenie și co
laborare dintre Partidul Comu- 
munist Român și Partidul Mun
cii din Coreea, dintre cele două 
țâri și popoare, la dezvoltarea 
cărora un rol hotăritor l-au avut 
întilnirile și convorbirile dintre • 
tovarășii Nieolae Ceaușescu și 
Kim Ir Sen. și a relevat, totodată, 
sprijinul consecvent acordat de 
România luptei drepte a poporu
lui coreean pentru realizarea țe
lului său suprem de reunificare 
pașnică, independentă, pe baze 
democratice, a patriei.

A luat apoi cuvîntul ambasa
dorul Pak Zung Guk. care a sub
liniat semnificația evenimentu
lui petrecut în urmă cu 28 de 
ani. cind pentru prima oară în 
istoria sa poporul coreean a în
temeiat un stat cu adevărat in
dependent și a pășit pe drumul , 
făuririi unei vieți noi sub stea- ' 
gul glorioasei sale patrii — 
R.P.D. Coreeană, sub conducerea 
partidului, in frunte cu tovară
șul Kim Ir Sen. Vorbitorul a 
evocat eforturile constructive ale 
partidului și guvernului țării 
sale pentru unificarea Coreei, 
care trebuie realizată de către 
poporul coreean însuși, fără 
nici un amestec străin. El a ex
primat recunoștința pentru spri
jinul acordat de România aces
tei lupte drepte. Ambasadorul 
coreean s-a referit în încheiere 
la bunele relații de prietenie și 
colaborare existente intre parti
dele, guvernele, țările și popoa
rele român și coreean, la însem
nătatea deosebită pe care au a- 
vut-o pentru adincirea acestora 
întilnirile dintre conducătorii de 
partid și de stat din cele două 
țări.
CONSFĂTUIRE

La Timișoara a început vineri 
consfătuirea anuală de dermato
logie, manifestare științifică care 
reunește la lucrările sale cerce
tători. cadre didactice medicale, 
clinicieni. dermatologi, pediatri, 
geneticieni și alți specialiști din 
întreaga tară.

Toate forțele satului, angajate în bătălia
pentru recoltarea și pregătirea
viitoarelor producții de cereale

Recoltat de floarea-soarelui la C.A.P. Sinețti, județul Ilfov Fotografia : VASILE RANGA

DÎMBOVIȚA

Maximă operativitate in 
stringerea, transportul 

și depozitarea 
legumelor și fructelor

La ultima ședință a comanda
mentului agricol județean Dîm
bovița a fost analizat stadiul 
lucrărilor agricole de toamnă. Un 
punct aparte în cadrul discuții
lor l-au constituit stringerea le
gumelor și fructelor, transportul 
și depozitarea lor. S-a constatat 
astfel că datorită pregătirii din 
timp a magaziilor si depozitelor, 
întreaga cantitate recoltată se 
află păstrată în bune condiții. 
Avind în vedere că in zilele ur
mătoare cantitățile de legume și 
fructe recoltate vor spori simți
tor. s-au luat noi măsuri orga
nizatorice. Amintim in primul 
rînd faptul că parcul auto a fost 
dublat, ajungind acum la 160 de 
autocamioane, mijloace auto ce 
vor asigura transportul produse
lor. conform graficelor stabilite 
între unitățile producătoare și 
centrele de legume și fructe. 
Totodată, pentru folosirea inte
grală a mijloacelor de transport.

a sporit numărul da echipe care 
încarcă și descarcă produsele. 
Legumele și fructele sint pre
luate de centrele specializate în 
două schimburi, iar sortarea. în- 
silozarea și prelucrarea se face 
in trei schimburi. în aceste con
diții unitățile producătoare au 
datoria să antreneze la muncă 
pe toți locuitorii satelor.

Complexul de legume si fructe 
Tirgoviște este unul dintre cele 
mai mari centre de acest fel din 
județ. Aici. 30 de unități coope
ratiste trimit zilnic conform gra
ficelor, legumele și fructele re
coltate. încă de la intrarea în 
curtea centrului amintit, se ob
servă o bună organizare a mun
cii. Cei 600 de oameni asigură 
preluarea produselor in cele mai 
bune condiții. Autocamioanele 
Încărcate cu roadele cîmpului 
intră la rampele de descărcare 
fără întrerupere. în timpul pre
văzut, legumele și fructele ajung 
în magazii, după care urmează 
o nouă 
agricole 
cele de 
cele din 
boaia și

Dacă recoltatul legumelor se 
apropie de sfîrșit, culesul fruc
telor se află în plină desfășu
rare. ..Pentru a se putea trans
porta spre centrele de preluare 
întreaga cantitate recoltată și 
pentru a se evita staționarea 
mijloacelor de transport — ne 
spunea tovarășul inginer Nieolae

Radu, directorul CLF Tirgoviște 
— încă din perioada evaluării 
producției am transportat în u- 
nitățile producătoare peste 50 la 
sută din ambalajele necesare. In 
acest fel dăm posibilitatea mem
brilor cooperatori să poată în
cărca in aceeași zi recolta cu
leasă". De la unitățile agricole 
cum sînt cele din Colanu, Mă- 
nești. Ungureni. Malul cu Flori, 
Văleni au fost expediate primele 
cantități de mere și prune.

OVIDIU MARIAN

lucrare cît și cu cele ale mij
loacelor de transport repartiza
te. Rezultatele obținute după 
primele zile de la începutul 
campaniei de recoltare nu au 
întirziat. Potrivit situației ope
rative existente la Direcția a- 
griooiă, în majoritatea unități
lor ritmul lucrărilor se află la ni
velurile stabilite prin plan. Im
portante cantități de sfeclă de 
zahăr au fost trimise spre pre
lucrare de cooperatorii din 
Gottlob și Cărpiniș. „La noi. la 
Cărpiniș — ne informează pri
marul comunei, loan Rîpaș — 
acțiunea de recoltare se desfă
șoară 24 de ore din 24. trans
portul efectuindu-se atît cu 
autocamioanele, cit și pe calea 
ferată. în acest sens pe ram
pele de încărcare special ame
najate. echipele lucrează cu 
schimbul, eliminîndu-se com
plet imobilizările 
de transport.

Tinînd cont de 
cultivate, un ritm _______ __
lucru au înregistrat și lucrăto
rii ogoarelor din Stamora 
Română. Ivanda, Lovrin, Zamu 
Mare, Bpbda, Cenei etc. Din 
păcate, deși posibilitățile sînt 
sensibil egale. în alte părți sînt 
semnalate importante 
neri în urmă. Un 
piu e edificator, 
cooperatorii din 
strîns sfecla de . 
suprafețe. cei din
Mare și Beregsăul Mic. locali
tăți învecinate, n-au recoltat 
nici un kilogram de sfeclă.

Consecințele nerespectării gra
ficelor stabilite, sînt cunoscute. 
Tocmai de aceea, pentru evita
rea unor asemenea neajunsuri 
se impun de urgență măsuri 
ferme.

de garnituri
suprafețele 

superior de

rămî- 
siingur exem- 
în timp ce 
Cărpiniș au 
pe însemnate 

Beregsăul

ION DANCEA

TIMIȘ La Gura Văii

TURNEUL FINAL AL „CUPEI SCINTEI1 TINERETULUI LA TENIS“

Azi vom cunoaște campionii
COSTINEȘTI (de U trimișii 
noștri)

Azi, în cursul dimineții, au 
loe ultimele șase partide, res
pectiv finalele la toate cele 6 
categorii. întrecerile sînt aștep
tate cu un mare interes, mai cu 
seamă că ieri, în cea de a patra 
zi a competiției, în sferturi și 
semifinale, s-au înregistrat 
cîteva surprize de proporții. 
După un meci dramatic, de un 
ridicat nivel tehnic, un tînăr 
ieșean, Aghion Virgil, 20 de ani, 
proaspăt student la Facultatea 
de construcții din Iași, care 
participă pentru prima dată la 
competiția ziarului nostru, a 
reușit marea surpriză și marea 
performanță a turneului final, 
învingîndu-1 în trei seturi 4—6, 
6—4, 6—1 pe favoritul detașat 
al categoriei 20—25 de ani. cra- 
ioveanul Zisis Diamandis. cam
pionul de anul trecut. în jurul 
terenului s-au strîns cîteva sute 
de spectatori, atrași de ineditul 
disputei, de fapt adevărata fina
lă a categoriei, cum a fost con
siderată aici. Specialiștii fede
rației prezenți la întreceri au 
apreciat acest meci ca fiind de 
un nivel cu nimic mai prejos 
decît partidele obișnuite din 
campionatul republican. I-am 
reîntîlnit pe cei doi jucători la 
cealaltă partidă semifinală care 
urma să decidă pe adversarul 
lui Aghion din finală. Am pro
fitat și i-am rugat să-mi explice 
victoria și... eșecul. Z. Diaman
dis : „M-a învins cu ambiția și

pregătirea fizică". V. Aghion : 
„Adversarul meu știe tenis și 
poate că a jucat prea mult pen
tru public. A fost prea sigur de 
victorie, știindu-mă un necunos
cut". Adversarul lui Aghion in 
finala de azi este Teodorescu 
Gheorghe (Buzău) care l-a în
vins pe Mihai Bădic (Prahova) 
după un meci cu multe răstur
nări spectaculoase. in trei se
turi : 1—6. 6—4. 10—8. La ace
eași categorie, o revenire spec
taculoasă a marcat fosta cam
pioană a primei ediții 1974. Ma- 
rinela Tecu (Vilcea). Jucind 
mult mai sigur, ea și-a luat re
vanșa în fața maramureșencei 
Eva Kraila. care o scosese anul 
trecut din luptă încă în optimile 
de finală. De data aceasta Tecu 
a obținut o victorie clară in 
două seturi. 6—3. 6—1. fiind ast
fel foarte aproape de recuceri
rea titlului. In finală, ea o in
ti In ește pe Viorica Grămuș 
(Olt), care este autoarea celei 
de a doua mari surprize a zilei 
și a finalei : ea a invms-o in 
trei seturi. 6—4, 2—6. 6—3 pe 
campioana de anul trecut, pra- 
hoveanca Doina Ignat.

Dispute foarte interesante si 
dirze. la categoria 15—19 ani. 
La băieți, s-au calificat in fina
lă, Adrian Ionescu (Prahova), 
care a ciștigat in fața lui Datcu 
Sorin (Brăila) cu 6—2. 3—6. 6—0 
și argeșeanul Enache Remus. în
vingător in fața gorjanului Dan 
Bozdog, cu 1—6. 6—s. 7—5. După 
scorurile seturilor, se vede că

in multe partide lupta pentru 
victorie s-a desfășurat sub sem
nul echilibrului, ceea ce a fur
nizat mult dramatism întrece
rilor. La fete, calificarea pentru 
finală a fost tranșată ceva mai 
simplu. Vicecampioana de anul 
trecut. Manca Diamandis s-a 
impus (7—5. 6—0) relativ ușor 
în fața lui Aurelia Prună (Pra
hova) ; la fel Ligia Grosu (Cluj) 
care a ciștigat la Carmen 
Șchiopu (București) cu 6—0. 
6—3. înainte de a ști cine va

dobîndi medalia de aur, se cu
noaște sportiva care a cucerit 
locul m și medalia de bronz : 
este Aurelia Prună, care după 
un meci maraton (3 ore) a ciști
gat cu 4—6. 6—4. 7—5. partida 
cu Carmen Șchiopu.

Categoria cea mai mică — 
10—14 ani. pionieri — a înscris 
prin elementele sale inedite, 
frumoase pagini de cronică 
sportivă. Aici s-au evidențiat 
cîteva talente veritabile, a că
ror biografie sportivă are multe

Pentru fruntașii întrecerii de la Costinești, 
pentru stimularea activității sportive de masă

• Ca și la edițiile precedente PREMIUL ZIARULUI 
„SClNTElA*  (6 rachete, un fileu de tenis și mingi) va 
fi acordat asociației sportive care a antrenat cei mai 
mulți tineri la etapa de masă și are cel mai mare număr 
de participanți la finala pe țară a „Cupei Scinteii tine
retului la tenis**.
• La această ediție, PREMII SPECIALE (constînd 

din materiale, echipament sportiv și cupe) oferite de 
Ministerul Industriei Ușoare și Ministerul Economiei 
Forestiere și Materialelor de Construcții.
• Vor oferi cupe ziarele „SPORTUL**  (pentru cel mai 

tehnic jucător), „ELORE“ (pentru cel mai combativ 
finalist). Diploma și premiul revistei „CUTEZĂTORII**  
vor fi acordate celui mai tînăr finalist.

elemente care ilustrează cît de 
importan: este să cuprinzi in
tr-o competiție de masă de an
vergură pe cei mai tineri con
curența La fete vor juca in 
finală, campioana de anul trecut 
Mihaela Dumitriu (Galați) — 
singura din cei 6 campioni ai 
ediției 1975. care va lupta pen
tru a-și menține titlul — și 
Kosa Francisca (Maramureș), 
care participă pentru prima dată 
la competiție. La băieți, ambii 
finaliști sint două revelații au
tentice : Aurel Fătu din Brăila 
a învins pe favoritul nr. 1 al 
categoriei, vilceanul Alexandru 
Mărmureanu (6—2. 1—6. 6—0) și 
Viorel Căciulescu din Bicaz, în
vingător cu 6—3. 6—4 in fața 
lui Daniel Gherghe (Gorj). Re
prezentantul județului Neamț 
s-a prezentat fa concurs cu ra
cheta dirigintelui și profesorului 
său de matematică și fizică, 
Cornel Scrumedea, care este în 
același timp și antrenor. „La 
anul, ne spunea elevul din Bi
caz — voi concura cu racheta 
mea, că eu cîștig sigur Dun- 
lopul. Lupt pentru locul I“. Per
formanța sa nu a venit întîm- 
plător. „Toată vara m-am an
trenat cite 8 ore pe zi, iar in 
timpul școlii, cîte 3 ore. îmi 
place grozav tenisul".

Și la această categorie, a fost 
desemnat câștigătorul medaliei 
de bronz : în partida pentru lo
cul 3—4, Anca Pruteanu (Bucu
rești), a învins-o pe Pascu Ro
xana (Teleorman) cu 6—0, 6—1. 
Ca o curiozitate pentru amato
rii de statistici : județele care 
se situează în fruntea ierarhiei 
turneului final sint Gorjui și 
Prahova, cu cîte 3 reprezentanți 
între primii patru, municipiul 
București, județele Maramureș 
și Brăila cu cîte 2 — urmind 
alte 12 județe cu cîte un repre
zentant intre primii patru.

Așadar, ne mai despart doar 
cîteva ore de momentul cind 
vom cunoaște pe cei 6 campioni 
ai celei de a treia ediții a „Cu
pei Scinteii tineretului la te
nis", competiție inițiată de ziarul 
nostru și organizată în cola
borare cu C.C. al U.T.C. și Fe
derația română de tenis, cu alți 
factori de răspundere în dome
niul sportului. Dar, chiar și îna
inte de a-i cunoaște pe noii 
campioni, o concluzie rezultă de 
la sine : întrecerile de la Costi
nești au demonstrat, dacă mai 
era nevoie, marea aderență a 
tineretului la asemenea mani
festări. Această ediție a „Cupei 
Scinteii tineretului la tenis" a 
relevat — după opiniile specia
liștilor prezenți aici — talente 
alevărate. elemente de perspec
tivă de care are atîta nevoie 
tenisul românesc de perfor
manță.

VASILE CABULEA 
GHEORGHE CUCU

Respectarea întocmai s-a încheiat ieri

cursă. Printre unitățile 
care își respectă grafi- 
livrare. se numără și 
Dobra, Mărcești, Ghe- 
altele.

a graficelor 
la recoltarea

sfeclei de zahăr
Acum cind recoltatul sfeclei 

desfășoară și aici din plin, orga
nele de resort au luat o serie de 
măsuri organizatorice deosebi
te în vederea evitării oricărei 
posibilități de risipă. Astfel, 
fiecărei cooperative agricole de 
producție, i-a fost fixat un 
grafic de livrare în concordan
tă atît cu posibilitățile de pre-

se

SPOIIT • SPOBT
Dacă sînt imperative 

să le respectăm!
Etapa văzută de Cornel Dinu

UZtimeZe discuții purtate în 
jurul fotbalului nostru duc la 
implacabila constatare că el tra
versează o perioadă de acută 
criză, nivelul jocurilor fiind 
foarte scăzut. S-ar putea...

Discrepanța dintre evoluțiile 
de la o zi la alta, precum si po
sibilitățile diferite de exprima
re demonstrate de echipele noas
tre sint alarmante. Mai mult 
chiar, cred că aceste echipe care 
deranjează1 prin gustul specia
liștilor — publicul vine insă cu 
plăcere incă la rendez-vous-uri- 
le duminicale — nu sint pregă
tite pentru a înfrunta greutăți
le sezonului oficial, prin ceea ce 
vor intilni la apropiatele adver
sare europene, ca forță de joc. 
Cu toții ne întrebăm : ce-i de 
făcut ? Căci boțul de sare ce ar 
putea să cadă, nu va declanșa 
progresul rapid, atît de dorit 
în fotolii.

Ștefan Covaci si colegiul an
trenorilor au fixat de curînd 
dteva sarcini de joc echipelor 
noastre, in concordanță cu ce
rințele fotbalului internațional 
jucat bine. Acestea au cam fost : 
jocul cu libero, jocul fără minge, 
deci mai mult efort, marcajul și 
pressing-ul, imperative — s-a 
spus — pentru toate componen
tele primei divizii. Din ce s-a 
jucat pînă acum, aceste adevă
ruri tactice ale momentului au 
apărut foarte puțin și extrem de 
sporadic. Fără aplicarea lor, 
marile rezultate nu vor apare 
curind, dar la fel de adevărat 
este că jucătorul nostru nu este 
incă pregătit pentru a le înțele
ge mai întii — deci nu numai 
el este vinovat — pentru a în
cerca apoi să le și realizeze. 
Procesul de antrenament, destul 
de empiric la majoritatea nive
lurilor, ne face să plătim un tri
but destul de greu, respingin- 
du-se astăzi „grefele" fotbalu
lui care te incintă. Un mic 
exemplu. Fundașii noștri de 
margine cred că efortul este 
mai mic dacă își lasă extreme
le libere in propriul teren, de-

cit dacă le-ar ataca acolo, mic- 
șorind distanțele. Și atunci ? 
Merită biciuită marea ?

Interesant mi se pare felul 
in care cu răbdare si, deci, com
petență. cehii au ajuns să-și de
pășească impasul inerent și, cu 
aceiași oameni, dar cu alte date 
și metode de rezolvare a jocului, 
au ajuns campionii Europei.

Etapa a V-a este fragmentată. 
Chinurile reșițenilor sint greu de 
comentat, dar întreruperea ce
rută de Steaua pentru a depăși 
„șocul psihic", nu mi se pare 
indicată atunci cind ai de tntil- 
nit o echipă flamando-saxonă, 
care joacă in mod constant două 
meciuri oficiale pe săptămină.

Astăzi, Dinamo trebuie să în
cerce in fața lui F. C. Constan
ța — pentru că alte posibilități 
nu a avut — un joc de anticipa
ție la ce va opune A.C. Milan. 
Clasamentul intern rămine incă 
prea important.

Tot astăzi. Sportul studențesc 
are o sarcină mai grea în fața 
Universității Craiova. Sandu 
Mircea este totuși un handicap, 
dar profesorul Angelo Niculeseu 
a creat din echipe mari colecti
vități, singurele care dau consis
tență jocului. C. Teașcă va în
cerca să se impună din nou la 
București. Este un mare iubitor 
al fotbalului, dar păcat că acest 
foc este, la el, ades o flacără 
a iadului.

Cele două „Poli", din Timișoa
ra și din Iași sint greu de 
depășit acasă. Argeșul și Pro
gresul. metamorfozat, nu le pun 
mari probleme.

..Bihorenii" au pierdut greu la 
Petroșani și vor amenința din 
nou la Arad, unde de fapt s-au 
descurcat întotdeauna.

Miine, Rapidul ți S.C. Bacău 
tsi vor satisface admiratorii. 
Cele două promovate F.C.M. Ga
lați și Corvinul sint încă cu o 
clasă, cel puțin, sub greutatea ți 
așa destul de mică a primei di
vizii. Corvinul parcă se-ntre- 
mează...

DIN NOU ILIE NĂSTASE-BJORN BORG
• LA FOREST HILLS au fost 

desemnate și semifinalistele 
probei de dublu femei, printre 
care figurează și cuplul Virginia 
Ruzici (România) — Mima Jau- 
sovec (Iugoslavia). In sferturile 
de finală, Virginia Ruzici și 
Mima Jausovec au întrecut cu 
6—4, 4—6, 7—6 redutabila pe
reche Rosemary Casals (S.U.A.) 
— Francoise Durr (Franța) și 
urmează să intîlnească în semi
finale cuplul Linky Boshoff — 
Illona Kloss.

Cu mult interes este aștepta
tă partida dintre campionul ro
mân Ilie Năstase și tenismanul 
suedez Bjorn Borg. o reeditare 
a finalei de la VVimbledon și 
un prilej pentru Ilie Năstase 
de a-și lua revanșa pentru în- 
fringerea suferită atunci. In ul
timele partide disputate, Ilie • 
Năstase a avut o evoluție bună 
reușind victorii în fața ambi
țioșilor jucători americani Ros- 
ooe Taaner și Dick Stockton.

Tabăra de instruire
a Consiliului elevilor
din cadrul C.C. al U.T.C.

Timp de aproape o săptămînă, 
reprezentanții elevilor au dezbă
tut cu responsabilitate multi
plele aspecte pe care le implică 
procesul de transformare revo
luționară a învățămîntului ro
mânesc. perfecționarea sa con
tinuă, astfel incit să răspundă 
prin întregul său conținut cerin
țelor economiei naționale și tot
odată, să contribuie în cît mai 
înalt grad la formarea omului 
de tip nou. în acest context, au 
fost dezbătute problemele ce 
stau în fața organelor și organi
zațiilor U.T.C. care, sub îndru-
marea organizațiilor de partid 
din școli, cu sprijinul cadrelor 
didactice, vor trebui să-și spo
rească eforturile pentru trans
punerea hotărîtă în viață a sar
cinilor ce revin învățămîntului 
nostru de toate gradele, în sen
sul îmbogățirii continue a conți
nutului său. pentru creșterea și 
educarea tinerei generații prin 
muncă, pentru muncă. In acest 
spirit s-au discutat căile inte
grării eficiente a învățămîntului 
cu cercetarea și producția, 
participarea la acțiunile de mun
că patriotică, pe șantiere, acolo 
unde este nevoie de ei. De ase
menea, elevii din activul U.T.C. 
și-au manifestat hotărirea de a 
intensifica educația politică și 
patriotică printr-o multitudine 
de forme și mijloace.

în ultimele zile de tabără, 
membrii consiliilor elevilor din 
licee au dezbătut. împreună cu 
reprezentanții pionierilor sosiți 
la Gura Văii, formele, modalită
țile de întărire și îmbunătățire 
a conlucrării între U.T.C. și Or
ganizația Pionierilor, precum și 
aspecte legate de activitatea in
structorilor uteciști ca ajutori 
ai comandanților instructori de 
pionieri. Aceste preocupări con
stituie încă o expresie a proce
sului, de îmbunătățire perma
nentă a conținutului muncii in 
cele două organizații în vederea 
asigurării unei continuități fi
rești în educația prin muncă de 
la cea mai fragedă virstă.

DRAGOMIR HOROMNEA

„CEL MAI BUN 
METALURGIST", 
EDIȚIA A V-A
Al cincilea an de cînd se 

sărbătorește ziua metalur
gistului a adus în cea mai 
veche cetate a metalurgiei 
românești 115 tineri repre- 
zentind nouă din principa
lele meserii ale siderurgiei. 
Furnaliști, turnători, oțelari, 
laminatori, cocsari, zidari- 
șamotori etc.. cîștigători ai 
fazelor de masă din 23 de 
întreprinderi și combinate 
siderurgice din țară, timp de 
3 zile vor da ultima bătălie 
pentru dobindirea titlului de 
„Cel mai bun metalurgist" 
oferit de organizatori : C.C. 
al U.T.C., Uniunea Sindica
telor din Metalurgie și Con
strucții de Mașini și Minis
terul Industriei Metalurgice. 
Programul alcătuit nu se o- 
prește numai aici. în afara 
unor momente de agrement 
și destindere instructivă, 
oferite participanților, va a- 
vea loc și consfătuirea par- 
ticipanților la care sînt pre
zenți și secretarii comitete
lor U.T.C. Totodată, comite
tul U.T.C. al Combinatului 
siderurgie din Reșița orga
nizează un schimb de expe
riență pe teme ale vieții de 
organizație.

I. DANCEA



Val de greve în Spania
IN SEMN DE PROTEST FATĂ DE UCIDEREA UNUI TINĂR 

MUNCITOR DE CĂTRE POLIȚIE

din fărilc socia

întreaga provincie spaniolă 
Guipuzcoa cunoaște, în prezent, 
un adevărat val de greve și ma
nifestații organizate în semn de 
protest față de uciderea tînăru- 
lui muncitor Jesus Maria Za
bala de către un polițist, în 
timpul unei demonstrații, la 
Fuenterrabia.

Consiliul municipal al orașu
lui a hotărît, în cadrul unei re
uniuni extraordinare, să-și pre
zinte în colectiv demisia, ex- 
primîndu-și, în acest mod, pro
testul față de conduita forțelor 
de politie.

Comisiile muncitorești (sindi
catele interzise de guvern), al 
căror membru era Jesus Maria 
Zabala, au dat publicității un 
comunicat în care condamnă e-

Primul ministru al Portugaliei 
despre situația economică a țării

înt.r-o declarație transmisă 
de posturile naționale de radio 
$i televiziune, primul ministru 
al Portugaliei, Mario Soares, a 
prezentat un bilanț al situației 
economice a țării, precum și o 
.serie de măsuri avute în ve
dere pentru reducerea deficitu
lui balanței de plăți, a șomaju
lui si inflației, pentru crește
rea productivității si intensifi
carea exporturilor.

în acest sens, el a afirmat 
că. pentru limitarea deficitului 
bugetar actual, se are în ve
dere reducerea cheltuielilor 
statului, precum si revizuirea 
creditelor acordate întreprinde
rilor naționalizate — ce repre
zintă 70 la sută din industria 
portugheză. Un alt obiectiv 
prioritar, a precizat primul mi
nistru. îl reprezintă reducerea 
grabnică a deficitului balanței 
comerciale.

Mario Soares a arătat că va 
fi creată o comisie pentru pre
turi și salarii, care să acționeze 
în domeniul luptei împotriva 
inflației. în ceea ce privește 
șomajul, primul ministru a 
arătat că pînă la sfirșitul aces
tui an vor fi alocați aproxima
tiv 850 milioane dolari pentru 
•realizarea unor proiecte din 
domeniul lucrărilor publice; 
crelndu'-se în acest fel noi locuri 
de muncă. Atră^ind atenția

0 hotărîre a C.C. al P.C.U.S. 
ți a Consiliului de Miniștri 

al U.R.S.5.
C.C. al P.C.U.S. și Consiliul 

de Miniștri al U.R.S.S. au adop
tat o hotărîre cu privire la mă
surile de sporire a eficienței 
științei agricole și de întărire a 
legăturii ei cu producția. Docu
mentul trasează ca sarcină îm
bunătățirea conducerii activită
ții institutelor științifice cu pro
fil agrar și intensificarea rolului 
științei in rezolvarea principalei 
sarcini a agriculturii — asigura
rea creșterii producției de ce
reale și a celei obținute la alte 
culturi, precum și a unei stabi
lități sporite în acest domeniu, 
crearea unor zone cu recolte ga
rantate, sporirea multilaterală a 
eficienței agriculturii și zooteh
niei și a calității producției a- 
gricole.

Transformări înnoitoare în Etiopia
La 12 septembrie po

porul etiopian aniversea
ză doi ani de la victoria 
revoluției populare, care 
a condus la detronarea 
împăratului Haile Selas
sie și la înlăturarea re
gimului feudal.

12 septembrie 1974 rămîne în 
istoria Etiopiei ca un moment 
important, el deschizînd o etapă 
nouă in viața poporului etiopian, 
de transformări înnoitoare. încă 
de la instalarea sa la conducerea 
tării. Consiliul Militar Adminis
trativ Provizoriu a luat o serie 
de măsuri hotărîte care au dus 
Ia abolirea monarhiei, crearea 
unor instituții democratice, pro
movarea justiției sociale și a- 
doptarea unor măsuri menite să 
contribuie la dezvoltarea econo
mică și socială a Etiopiei, Ia în
tărirea independentei naționale.

Programul revoluției național- 
democratice, dat publicității în 
iulie a.c. de guvernul etiopian, 
trasează sarcina dezvoltării for- 
țelor de producție, lichidării ră
mășițelor feudalismului și im
perialismului. asigurării progre
sului social și economic, crește
rii bunăstării materiale a popu
lației. „Construirea unei econo
mii naționale independente — se 
subliniază în programul guver
namental — este posibilă doar 

nergic intervenția brutală a for
țelor polițienești. în încheierea 
documentului. Comisiile munci
torești au lansat un apel pentru 
organizarea unei greve generale 
în centura industrială a orașu
lui San Sebastian, capitala pro
vinciei Guipuzcoa.

Joi, cea mai mare parte a în
treprinderilor din Fuenterrabia 
și-au întrerupt lucrul. La Irun, 
în întreprinderea unde lucra ti- 
nărul ucis de poliție, muncitorii 
s-au aflat, de asemenea, în gre
vă. Peste 600 de muncitori din 
Pasajes — localitate situată în 
apropiere de Fuenterrabia — au 
organizat o manifestație de pro
test. Greve și demonstrații au 
mai avut loc în alte două loca
lități, Renteria și San Sebastian.

că „situația este dificilă și ei 
se mai poate agrava* *.  el a lan
sat un apel la „disciplină si 
muncă*.  arătind că „sint nece
sare sacrificii pentru depășirea 
actualelor dificultăți*.

SITUAȚIA DIN LIBAN
• LUPTELE AU CONTINUAT 

cu intensitate pe toate frontu
rile din Liban în cursul zilei dc 
vineri. Tiruri de artilerie și 
schimburi sporadice de focuri 
de arme automate au avut loc 
de-a lungul liniei care separă în 
capitala libaneză forțele în con
flict. în centrul comercial al 
orașului vechi, în partea centra
lă muntoasă, precum și în nor
dul Libanului. Sectorul Muzeu
lui național, singurul punct de 
trecere între cartierele estice și 
vestice ale Beirutului, supuso 
timp dc două zile unor puterni
ce bombardamente, a cunoscut, 
vineri, o relativă acalmie, ceea 
ce a permis trecerea cetățenilor 
pentru a se aproviziona cu ali
mente.

• NUMĂRUL ZIARELOR ȘI 
REVISTELOR ITALIENE a fost 
redus cu 6,7 la sută in 1975, în 
raport cu anul precedent — in
formează agenția ANSA.

R.S.A. — Manifestație a studenților de la Stellețnfosch împotriva dis
criminărilor rasiale practicate de regimul de la Pretoria

Remaniere parțială 
a guvernului grec

Primul ministru al Greciei. 
Constantin Karamanlis, a proce
dat vineri, la o remaniere par
țială a guvernului pe care iJ 
conduce — informează agenția 
greacă A.N.A. Au fost schimbați 
trei titulari de portofolii și nu
miți 15 noi subsecretari de 
stat. între care se numără și o 
femeie.

Cei trei noi miniștri sint Ippo- 
crates Iordanogloy. la Ministerul 
de Interne, Ioannis Boutos — la 
Ministerul Agriculturii, și Con
stantin Stephanopoulos — la 
Ministerul Serviciilor Sociale.

Noii membri ai guvernului au 
depus, apoi, iurămîntul în fața 
președintelui republicii.

în condițiile aplicării principiilor 
socialiste și ale planificării cen
tralizate*.  Programul prevede 
crearea treptată a unei industrii 
puternice, care să valorifice pe 
deplin bogățiile naturale, creîn- 
du-se, în acest fel, baza dezvol
tării economice viitoare. Potri
vit măsurilor enunțate de Con
siliul Militar Administrativ Pro
vizoriu, în Etiopia au fost națio
nalizate toate instituțiile finan
ciare și cea mai mare parte a 
companiilor industriale, aparți- 
nînd capitalului particular și au
tohton. Sint în curs măsuri de 
preluare de către stat a contro
lului întregii economii, naționali
zarea principalelor ramuri indus
triale. a producției de energie 
electrică și a mijloacelor de co
municație.

Potrivit cifrelor difuzate din 
Addis Abeba, producția anuală 
de electricitate a Etiopiei este 
de 557 milioane KWh, 62,4 la 
sută formînd-o energia hidrau
lică. Potențialul hidroelectric al 
Etiopiei este estimat la 46 mi
lioane KWh anual, ceea ce o 
plasează a cincea țară din lume, 
după Turcia. Franța, Iugoslavia 
și Austria. în prezent, rețeaua 
electrică a Etiopiei este formată 
din 103 km de linii de trans
mitere a curentului electric și 
1 700 km linii de distribuire, 
fiind alimentate 98 de localități. 
De curînd a fost instalat un nou 
grup electric de 150 kw la

Președintele
R. A. Libiene a asistat 

la spectacolul 
ansamblului 

românesc „Țarina"
Continuîndu-și turneul în Li

bia. ansamblul folcloric româ
nesc „Țarina*  a prezentat un 
spectacol la Tripoli, la care au 
asistat președintele Consiliului 
Comandamentului Revoluției, 
Moamer El Geddafi. primul 
ministru Abdel Salam Jalloud, 
comandanții unor unități mili
tare libiene.

La sfirșitul spectacolului, 
președintele R.A. Libiene a 
mulțumit membrilor ansamblu
lui pentru participarea la fes
tivitățile prilejuite de aniver
sarea republicii, apreciind tot
odată înalta ținută artistică a 
spectacolului.

încheierea lucrărilor 
Congresului sindicatelor britanice

Vineri s-au încheiat la Brighton, lucrările celui de al 108-lea 
Congres al sindicatelor britanice (T.U.C.), la care au parti
cipat 1134 delegați reprezentînd peste 11 milioane de membri.

Congresul a aprobat raportul 
Consiliului general și a adop
tat numeroase rezoluții și mo
țiuni care reflectă preocuparea 
sindicatelor pentru soluționarea 
dificultăților economice și so
ciale ale tării, apărarea drep
turilor și libertăților democra
tice și garantarea unor mai 
bune condiții de muncă și 
viață celor ce muncesc.

Lucrările congresului au o- 
glindit mai mult decit în tre
cut îngrijorarea sindicatelor 
fată de evoluția unor fenome
ne negative din viața economi
că și socială a tării, între care 
pe primul plan a figurat șoma
jul. Sindicatele au cerut în 
unanimitate guvernului să în
treprindă măsuri urgente pen
tru stăvilirea creșterii număru-

Ghion. unul de 688 kw Ia Ma- 
kale, iar grupuri mobile de 500 
kw fiecare au fost livrate la 
Yergalcm și Jimma pentru a face 
fată cererii crescînde de energie 
electrică.
Importante măsuri au fost luate 

și în sectorul agricol. în martie 
1975 a fost decretată naționaliza
rea pămînturilor. pas deosebit de 
important în evoluția progre
sistă a tării. Potrivit statistici
lor date publicității de Agenția 
etiopiana de informații, circa 
5 300 000 de țărani s-au grupat 
în cooperative, astăzi funcțio- 
nînd în întreaga țară un număr 
de aproximativ 21 500 de asocia
ții colective. Actualul plan gu
vernamental prevede în dome
niul agricol crearea de noi 
uniuni țărănești și a unor 
mari ferme de stat, care să 
poată utiliza tehnica modernă, 
lansarea unui vast proiect de re
instalare pe terenuri fertile a 
circa 70 000 persoane, victime 
ale secetei care a lovit în 1973 o 
parte a teritoriului țării. Opera
țiunea aceasta va necesita chel
tuieli evaluate la 25 milioane 
dolari, urmînd a fi încheiată în 
2—3 ani.

Paralel cu dezvoltarea econo
miei, se depun eforturi pentru 
lichidarea neștiinței de carte, în 
diferite regiuni administrative 
etiopiene fiind organizate nume

Necesitatea transpunerii in fapt 
a Actului final al Conferinței pentru 

securitate și cooperare in Europa
DECLARAȚIE A MINISTRULUI DE EXTERNE AL R. F. GERMANIA
Ministrul de externe al R. F. 

Germania. Hans-Dietrich Gen
scher, a subliniat, într-o decla
rație de presă, că „șansele ofe
rite de Actul final al Conferin
ței pentru securitate și coope
rare în Europa in vederea rea
lizării de progrese pe calea de
stinderii trebuie folosite*.  El a 
reafirmat hotărirea guvernului 
R.F.G. de a căuta mai departe, 
pe baza succeselor Conferinței 
pentru securitate și cooperare in 
Europa, posibilități de adincire 
a cooperării. Actul final — a 
arătat Genscher — oferă un pro
gram de perspectivă care poate 
fi pe deplin înfăptuit. El este 
un program realizabil, și pentru 
transpunerea sa in fapt rămin

Conferința asupra cooperării economice 
între țările in curs de dezvoltare

La începutul săptăminii vii
toare, in capitala Mexicului se 
deschid lucrările unei Confe
rințe asupra cooperării econo
mice între țările în curs de 
dezvoltare, convocată din ini
țiativa ..Grupului celor 77*.  Pe 
parcursul dezbaterilor — care 
vor dura 15 zile — vor fi exa
minate principalele aspecte le
gate de consolidarea cooperării 
economice. , cu precădere in 
sfera exploatării și valorifică
rii materiilor prime și de in
stituirea unui sistem tarifar 
preferențial de care să benefi
cieze țările lumii a treia.

S-a anunțat că. în deschide
rea conferinței, va rosti o alo
cuțiune secretarul general al 
Organizației Națiunilor Unite. 
Kurt Waldheim, așteptat să so- 

lui celor ce nu au de lucru în
deosebi, in rindul tinerilor ab
solvenți.

Sindicatele au hotărit să 
continue colaborarea cu guyer- 
nul laburist in vederea soluțio
nării dificultăților care con
fruntă țara — ceea ce repre
zintă un puternic suport moral 
pentru laburiști — condiționind, 
insă, acest sprijin de felul în 
care cabinetul își va respecta 
promisiunile făcute sindicate
lor prin „contractul social*.  
S-a subliniat in. acest sens, că 
în rindurile unor uniuni sin
dicale se manifestă nemulțu
miri față de „politica oficială 
de limitare a creșterilor sala- 
riale*.  într-o perioadă cînd 
costul vieții crește vertiginos.

roase cursuri de alfabetizare. In 
ultimele 20 de luni, așa cum s-a 
anunțat în capitala etiopiana, 
au fost alfabetizați 150 000 lo
cuitori din mediul rural, cam
panie la care au participat 60 000 
de studenți.

Transformările înnoitoare din 
Etiopia, înfăptuite sub conduce
rea Consiliului Militar Adminis
trativ Provizoriu și a guvernului, 
îndreptate spre realizarea unei 
societăți care să garanteze po
porului etiopian drepturi și li
bertăți democratice, egalitate so
cială și independență națională 
se bucură de un larg sprijin 
popular.

Poporul și tineretul român ur
mărește cu simpatie noul pro
ces pozitiv din Etiopia, lupta po
porului etiopian pentru dezvol
tarea țării pe calea progresului 
economic și social, a întăririi 
suveranității sale naționale.

între România și Etiopia există 
vechi și bune legături de prie
tenie. devenite tradiționale. Pe 
această linie se înscrie vizita de
legației Guvernului Militar Ad
ministrativ Provizoriu in țara 
noastră, primirea oaspeților de 
către președintele Nicolae 
Ceaușescu. cu care prilej s-a a- 
firmat dorința reciprocă de a 
dezvolta relații bilaterale pe 
multiple planuri, pe baze reci
proc avantajoase, in folosul am
belor popoare, al cauzei păcii, 
colaborării și înțelegerii inter
naționale.

GH. SPRINȚEROIU 

încă multe de făcut. „Actul fi
na oferă un cimp larg pentru 
propuneri care se pot concretiza 
și care pot duce mai departe co
operarea, îndeosebi pe plan eco
nomic. științific și tehnic, al 
mediului înconjurător, în dome
niul umanitar și în alte dome
nii. Nici un stat participant nu 
poate ignora faptul că voința 
sa de destindere este .măsurată 
tocmai prin ceea ce face el pen
tru aplicarea Actului final*.

Hans-Dietrich Genscher a a- 
rătat, în încheiere, că pentru 
guvernul R.F.G. ..nu există nici 
o alternativă valabilă la politica 
realistă de destindere. Această 
politică de destindere este un 
proces de perspectivă*.

scască luni seara la Ciudad de 
Mexico. La lucrări vor partici
pa, de asemenea, Gamani Co
rea, secretar general al Organi
zației Națiunilor Unite pen
tru Comerț și Dezvoltare 
(UNCTAD), și Bradford Morse, 
director al Programului Na
țiunilor Unite pentru Dezvol
tare (PNUD). O.N.U. va fi re
prezentată permanent la dez
bateri de Issoufou Saidou Djer- 
makoye. secretar general ad
junct.

Președintele Mexicului. Luis 
Echeverria Alvarez, va inaugu
ra. cu acest prilej. Centrul de 
studii sociale și economice al 
lumii a treia.

Declarație
a M.A.E.

al R. S. Vietnam

Purtătorul de cuvint al Mi
nisterului Afacerilor Externe al 
R.S. Vietnam a dat publicității 
o declarație în care se arată 
că Ambasada vietnameză la 
Paris a predat zilele trecute 
părții americane informațiile 
despre 12 piloți americani care 
au pierit in cursul atacurilor 
împotriva Vietnamului de nord. 
Acest act de bunăvoință creează 
condiții favorabile inițierii 
grabnice de convorbiri intre 
Vietnam și Statele Unite in 
vederea reglementării proble
melor Acordului de la Paris, 
încă în suspensie, referitoare la 
stringerea de informații asupra 
celor dispăruți în misiuni și la 
obligațiile Statelor Unite de a 
contribui la vindecarea rănilor 
provocate de război. în decla
rație se arată că S.U.A. departe 
de a manifesta bunăvoință în ce 
privește obligațiile ce le revin, 
cer părții vietnameze îndepli
nirea unilaterală a prevederilor 
privind persoanele dispărute.

Schimbări în 
cabinetul englez
Primul ministru James Calla

ghan a anunțat, vineri seara, o 
remaniere parțială a Cabinetu
lui britanic, determinată de pre
luarea de către ministrul de in
terne Roy Jenkins a postului de 
președinte al Comisiei C.E.E. de 
la Bruxelles. Principalele schim
bări efectuate sint următoarele : 
Merlyn Rees (fost ministru pen
tru Irlanda do Nord) a fost nu
mit ministru de interne ; Roy 
Mason (fost ministru al apără
rii) a devenit ministru pentru 
Irlanda de Nord ; Frederick 
Mullcy (fost ministru al educa
ției și științei) a primit portofo
liul Ministerului Apărării ; doam
na Shirley Williams (ministru al 
prețurilor și protecției consu
mului) — ministru al educației 
și științei ; Roy Hattersley (ad
junct al ministrului afacerilor 
externe) — ministru al prețu
rilor și protecției consumului ; 
Frederick Peart (ministru al a- 
griculturii și problemelor pes
cuitului) a fost desemnat lord 
al sigiliului privat și lider al 
Camerei Lorzilor ; John Silkin 
(ministru al planului și admi
nistrației locale) a fost numit 
ministru al agriculturii.

în cadrul remanierii, numărul 
membrilor cabinetului britanic 
a fost mărit de la 23 la 24, prin 
crearea Ministerului transpor
turilor, al cărui titular a devenit 
William Rodgers (fost ministru 
de stat la apărare).

La 1 septembrie, 
3 320 000 elevi și stu
dent! au început 
cursurile școlilor și 
universităților din 
Cuba.

Practic, în Cuba a- 
nului 1976 este impo
sibil să găsești o așe
zare unde să nu existe 
o unitate școlară, deși 
in urmă cu numai 17 
ani, in această țară a 
opta parte a populației 
nu știa să scrie și să 
citească, peste o jumă
tate de milion de copii 
nu puteau studia și 
10 000 profesori și în
vățători ingroșau rin
durile, și așa nume
roase. ale șomerilor.

Instituțiile de învă- 
tămint. înzestrate cu 
lot ceea ce este nece
sar pentru desfășura
rea unei activități e- 
ducaționale la nivel 
superior, funcționează 
in orașe și sate, inclu
siv in regiunile mun
toase greu accesibile, 
altădată abandonate 
total. Imaginea celui 
ce învață — copil sau 
adult — o intilncști a- 
cum pretutindeni : in 
orașele și satele țării, 
in exploatările fores
tiere din nordul pro
vinciei Oriente, în fa
bricile de zahăr din 
Las Villas sau în fer
mele din Pinar del 
Rio.

Acestea sint rezulta
te firești ale unei 
preocupări cpnstante a 
guvernului pentru e- 
dificarea unui nou sis
tem de învățămînt 
care să includă întrea
ga populație a Cubei, 
preocupări manifesta
te încă în primii ani 
de la victoria revolu
ției. în prezent, siste
mul dispune de o pu
ternică bază materi
ală, edificată in anii 
construcției socialiste.

O dată depășite 
greutățile primei eta
pe — aceea a lichidă
rii analfabetismului și 
creării corpului pro
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• PREȘEDINTELE Comitetului 
special O.N.U. împotriva apart
heidului, Leslie Harrimam (Ni
geria), a condamnat, în. cadrul 
unei declarații publicate la New 
York, vînzările de arme către 
Africa de Sud, inclusiv de sub
marine și avioane, practicate de 
unele state occidentale. „Comi
tetul special al O.N.U. împotri
va apartheidului — se arată in 
declarație — constată cu cea 
mai profundă ingrijorare spori
rea rapidă a arsenalului militar 
al regimului rasist din Africa 
de Sud. cu sprijinul și colabo
rarea unor state occidentale*.  
..Militarizarea Africii de Sud. se 
arată in încheierea documentu
lui, constituie o amenințare gra
vă pentru statele independente 
ale Africii și pentru pacea in re
giunea Oceanului Indian*.
ROMÂNIA LA TIRGUL DE LA 

LEIPZIG

La Tirgul international de 
toamna de la Leipzig a fost 
acordată vineri o medalie 
de aur pentru produsul cos
metic Poll-Amar, una din 
noutățile industriei chimice 
românești prezentate la ac
tuala ediție a târgului.

în aceeași zi, ministrul 
industriei chimice al R.D.G.. 
Gunther Wyschofsky, însoțit 
de omologul său român 
Mihail Florescu, a vizitat 
standul românesc de pro
duse chimice. Ministrul țării- 
gazdă a apreciat calitatea 
produselor expuse ca o ex
presie a puternicei dezvol
tări a industriei chimice din 
.-lo-mânia.

fesoral necesar — a 
început construcția de 
unități școlare în toa
te colturile țării. Exis
tă astăzi în Cuba, po
trivit unor date publi
cate la sfirșitul anului 
trecut, peste 200 școli 
secundare de bază în

care. 400 școli semiin- 
ternat, 400 grădinițe de 
copii, 15 institute teh
nologice, 3 noi uni
versități se vor adău
ga, pînă la sfirșitul a- 
nului 1980, unităților 
existente. Se estimea
ză că un milion de e-

ȘCOLI PENTRU
TINERII CUBEI

cimp, 34 școli preuni- 
versitâre, 44 școli poli
tehnice, 21 institute 
pedagogice, 47 școli ele 
artă, 17 institute poli
tehnice, 4 universități.

Statul cubanez a in
vestit, în ultima peri
oadă de timp, aproxi
mativ 500 milioane pe
sos anual, intr-un 
efort continuu, ale că
rui rezultate se văd 
pretutindeni. Planul 
cincinal pe perioada 
1976—1980, aprobat de 
primul Congres al P.C. 
din Cuba, din decem
brie 1975, prevede alo
cații și mai mari, care 
se vor cifra Ia aproxi
mativ un miliard pe
sos. Peste 1 000 școli 
secundare de bază în 
cîmp, apte să pri
mească 500 elevi fie

levi vor studia, in 
1980, în școlile secun
dare, față de 700 000 in 
acest an. Totodată, în 
acest interval, statul 
va acorda încă 250 000 
burse, cu precădere în 
specialitățile conside
rate de importanță vi
tală pentru dezvolta
rea de ansamblu a ță
rii, cum este învăță- 
mîntul tehnico-profe- 
sional.

Investițiile pentru 
învățămînt vor fi în 
1976 de 961 milioane 
pesos, ceea ce repre
zintă 102 pesos pe cap 
de locuitor, față de 
numai 11 pesos în 1958. 
Sînt cifre care vor
besc de la sine des
pre saltul pe care 
Cuba l-a făcut în a- 
cești 17 ani, transfor-

ACCIDENT AVIATIC 
IN IUGOSLAVIA

• AGENȚIA TANIUG IN
FORMEAZĂ că la 10 septem
brie, în apropiere de Zagreb, 
un avion DC-9 al companiei 
iugoslave „Inex-Adria*  s-a 
ciocnit in aer, la altitudinea de 
10 000 metri, • cu un ayion „Tri
dent*  al companiei „British 
Airways*.  La bordul avionului 
iugoslav se aflau 113 persoane, 
iar la al celui britanic 63.

Echipajele de salvare care 
s-au deplasat la locul catastro
fei au constatat că nu există 
supraviețuitori.

• CAMERA REPREZENTAN
ȚILOR A S.U.A. a aprobat, joi, 
cu 328 voturi pentru și 45 contra, 
un buget record în valoare de 
104,3 miliarde dolari, destinat 

• ipoteza despre vikingi. în urma studierii unei foste 
așezări a vikingilor, veche de aproape 1100 de ani, un arheolog 
britanic a emis o nouă ipoteză privind ocupația „oamenilor mă
rii", care contrazice tezele general recunoscute. -Specialistul bri
tanic afirmă că cei veniți din nord erau mai degrabă negustori, 
și nu războinici, menționînd că în mai multe morminte sau chiar 
pe locul unde au fost construite locuințe ale vikingilor nu s-au 
găsit nici un fel de obiecte care să denote natura exclusiv răz
boinică a posesorilor lor. Astfel, au fost scoase la iveală unelte 
și, mai ales, obiecte de podoabă care nu erau produse de vi
kingi, ci aduse din regiuni mult mai îndepărtate pentru a fi 
schimbate pe produse locale. • DIN NOU DESPRE POLUARE. 
Stocurile de deșeuri radioactive acumulate în Statele Unite re
prezintă un pericol pentru populație — apreciază un raport al 
Fundației „Rockeffeller", publicat la Washington. Documentul, 
elaborat la cererea Administrației pentru cercetarea și dezvolta
rea energiei, arată că, la sfirșitul celui de-al doilea război mon
dial, Statele Unite au stocat aproximativ 815 000 m.c. deșeuri, cu 
un înalt grad de radioactivitate, provenind de la uzinele produ
cătoare de armament, și 2 000 m.c. deșeuri provenind de la cen
tralele nucleare civile. Potrivit raportului, în zona industrială a 
orașului Hartford (statul Washington), unde sînt stocate 70 la 
sută din deșeurile radioactive, s-au înregistrat pînă în prezent 
18 accidente grave, prilej cu care s-a răspîndit în atmosferă o 
cantitate de 1 500 m.c. de pulbere radioactivă. Se afirmă, totodată, 
că aceste deșeuri vor continua încă foarte multă vreme să con
stituie un pericol pentru populație. • DESCOPERIRE IN BAZI
NUL labradorului. Un important zăcămînt de gaze natu
rale a fost descoperit în bazinul Labradorului, la circa 1 000 ki
lometri nord de localitatea St. John’s din insula Terra Nova, 
a anunțat un purtător de cuvînt al companiei „Eastacan Ex
ploration". Zăcămîntul amintit, aflat la adîncimea de 2 500 me
tri, nu va putea fi dat în curînd în exploatare datorită dificultăți
lor care trebuie învinse în vederea extragerii gazului. De men
ționat că zona în care s-a făcut această descoperire este aco
perită de ghețuri. • SPECIALIȘTI VENEZUELENI de la Insti
tutul național de cercetări științifice au pus la punct un proce
deu de transformare a petrolului brut ,,greu“, care conține a- 
numite cantități de sulf, în petrol ușor, de mai bună calitate și 
mai ușor comercializabil. Venezuela posedă, în zona de la vărsarea 
fluviului Orinoco, mari rezerve de țiței, pînă în prezent relativ greu 
de valorificat pe piață datorită conținutului ridicat de sulf. Cer
cetătorii de la institutul amintit au precizat că procedeul utili
zat pe plan local prezintă o serie de avantaje, el fiind, între al
tele, „economic și sigur". $ ACCIDENT. Un tren care circula 
pe traseul Chicago — New Orleans a deraiat, joi, în apropierea 
localității Vaiden din statul american Mississippi. Accidentul s-a 
soldat cu rănirea a 45 dintre pasageri.

mîndu-se dintr-o țară 
cu mai mult de un mi
lion de analfabet!, în
tr-o tară cu peste 3 
milioane elevi și siti- 
denți.

Aspectul cantitativ 
este însă numai o la
tură a acestui proces. 
La fel de importante 
sînt aspectul calitativ, 
schimbarea din temelii 
a conceptului educa
țional, crearea unei 
școli capabile să pre
gătească constructorii 
noii societăți, apți să 
se angajeze pe frontul 
atît de important al 
producției, imediat 
după terminarea stu
diilor.

• Experiența creării dc 
școli în care elevii îm
bină studiul cu activi
tatea practică de pro
ducție, inițiată în 1971, 
s-a extins în întreaga 
țară, fiind considerată 
o modalitate de bază 
în pregătirea cadrelor 
necesare. Cele patru 
ore dc muncă pe care 
elevul le prestează zil
nic în ferme, în unități 
industriale sau în fa
bricile de zahăr prile
juiesc acestuia un con
tact nemijlocit cu rea
litățile și necesitățile 
procesului de produc
ție, reprezintă un pre
țios instrument de e- 
ducație.

în același context al 
organizării învățămîn- 
tului pe baze noi, se 
înscrie și procesul de 
perfecționare a siste
mului național de în- 
vățămint, inițiat în 
1975 și prevăzut a se 
realiza pe parcursul a 
șase ani. Potrivit pre
vederilor, învățămin- 
tul general în Cuba va 
avea o durată de 12 
ani, iar cel general o- 
bligatoriu va fi de 
nouă ani și nu de șase 
ca în prezent.

MIHAI FABIAN 
corespondentul Ager- 

pres la Havana

cheltuielilor militare în anul 
fiscal 1977. Proiectul de buget a 
fost supus spre aprobare Sena
tului.

• BANCA INTERNAȚIO
NALĂ pentru Reconstrucții și 
Dezvoltare a acordat Filipinelor 
un împrumut de 13 milioane do
lari, sub formă de materiale de 
construcție și echipamente pen
tru construirea unor șosele se
cundare, in lungime de circa 
900 km.

• CONGRESUL NAȚIONAL 
DIN GUATEMALA a aprobat 
Convenția de constituire a Sis
temului economic latino-âmeri- 
can (S.E.L.A.) — informează a- 
genția Prensa Latina.
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STMBATA, 11 SEPTEMBRIE 1976

PROGRAMUL I

10.00 O viață pentru o idee : Gh. 
Bănciulescu ; 10,30 Film artistic : 
„Amintiri" (reluare) ; 12,00 Din 
nou despre preferințele dv. mu
zicale ; 12,40 Biruit-au gîndul. Is
toria — o permanență a culturii 
românești ; 13,10 Drumuri pe 
cinci continente ; 14,00 Fotbal :
Sportul studențesc — Universitatea- 
Craiova (Campionatul național — 
Divizia A) ; 15,55 Medie de țară ; 
16,10 Desene animate ; 16,25 Ca
leidoscop cultural-artistic ; 17,00 
Vîrstele peliculei ; 17,50 Club T ; 
18,45 Aurul ogoarelor. Emisiune li- 
terar-muzicală ; 19,05 Eroi îndrăgiți 
de copii : ,,Heidi" ; 19,30 Telejur
nal : 20,00 Festivalul internațional 
„George Enescu*  — ediția a Vll-a: 
Concertul inaugural (partea I) ; 
20,50 Teleenciclopedia ; 21,30 Film 
serial : „Dosarele Rockford" ;
22,20 24 de ore ; 22,30 Intîlnire 
cu... muzica ușoară românească.

DUMINICA, 12 SEPTEMBRIE 1976

PROGRAMUL I

8,30 Deschiderea ■ programului. 
Avanpremiera zilei ; 8,40 Tot îna
inte I ; 9.35 Film serial pentru co
pii : ..Blîndul Ben“ ; 10,00 Viața 
satului ; ‘ 11,40 Festivalul interna

țional „George Enescu" — ediția 
a Vll-a, Concertul inaugural (par
tea a Il-a) ; 12.30 De strajă pa
triei ; 13,00 Telex ; 13,05 Album 
duminical ; 14,00 Fotbal : Sport 
Club Bacău — Corvinul Hune
doara. Transmisiune directă de la 
Bacău ; 16,50 Film serial : „Din 
tainele mărilor". Episodul -X. Insu
la elefanților de mare ; 17,40
Drum de glorii — emisiune-con- 
curs pentru tineret dedicată ani
versării a 100 de ani de la cu
cerirea independenței de stat a 
României ; 19,00 Micul ecran pen
tru cei mici ; 19,30 Telejurnal.
Săptămîna politică internațională; 
20,00 Vizita președintelui Nicolae 
Ceaușescu în R.S.F. iugoslavia ;
20.30 Film artistic : „Pe aici nu se 
trece". Premieră TV ; 23,05 24 de 
ore ; Sport.

PROGRAMUL II

11,00—13,00 Festivalul internațio
nal „George Enescu", ediția a 
Vll-a ; 20,30 Reportaj TV ; 20,50 
Eroi îndrăgiți de copii ; 21,15 Con
cert de concerte ; 22,05 „V-am
dăruit bucuria pură" — Brâncuși 
în poezia universală.

LUNI, 13 SEPTEMBRIE 1976

PROGRAMUL I

16,00 Teleșcoală t 16,30 Emisiune 
în limba maghiară ; 19,00 Publi

citate : 19,05 Agenda Festivalului 
internațional „George Enescu" — 
ediția a Vll-a : 19,20 1001 de seri;
19,30 Telejurnal : 20,00 Baladă
pentru acest pămînt. Dealul Spi- 
rii — 1848 ; 20,20 Melodii, obice
iuri și jocuri populare ; 20,40 Să 
trăim și să muncim în chip co
munist. Drumul calității ; 21,10
Cel mai bun continuă ! — emisi- 
une-concurs de cultură generală

S Ă P f Â M î N A T V 11 — 17 SEPTEMBRIE 1976

și pregătire multilaterală ; 21,55
Selecțiuni din Festivalul Interna
țional de muzică ușoară — So
pot 1976 ; 22,10 24 de ore.

PROGRAMUL II

17,00 Telex; 17.05 Film serial 
pentru copii : „Blîndul Ben“ (re
luare) ; 17,30 Cîntă Oltul șl Olte- 
țul — melodii și jocuri populare; 
17,50 Marele și micul ecran. Emi
siune de cultură cinematografică; 
19,00 Aurul ogoarelor — emisiune 
literar-muzicală ; 19,20 1001 de 

seri ; 19,30 Telejurnal ; 20,00 Fes
tivalul Internațional „George 
Enescu" — ediția a Vll-a.

MARȚI, 14 SEPTEMBRIE 1976

PROGRAMUL I

9,00 Teleșcoală ; 10,00 Film artis
tic : „Pe aici nu se trece" (relua

re) ; 12,35 Telex ; 16,00 Teleșcoa
lă ; 16,30 Curs de limbă france
ză ; 17,00 Telex ; 17,05 Mult e dul
ce... ; 17,25 .Roman-foileton : „Ță
ranii". Episodul X. „Moartea lui 
Boryna" ; 18,15 Ora de consulta
ție medicală ; 18.25 Lecții TV pen
tru lucrătorii din agricultură ; 
18,55 Telecronică pentru pionieri. 
Mîine, start în noul an școlar ! ;
19,10 Agenda Festivalului Inter
național „George Enescu" — edi
ția a VU-a ; 19,20 1001 de seri ;
19,30 Telejurnal ; 20,00 Reflector ;
20,20 Publicitate ; 20,25 Seară de 

teat.ru : „Vlaicu Vodă" de Alex. 
Davilla (partea I) — Premieră 
TV ; 21,55 Tara mea. Mic con
cert de muzică românească ; 22,10 
24 de ore.

PROGRAMUL H

20,00 Telerama. Marele spectacol 
(cursele de automobile „Marile 

spectacole*  ale televiziunilor) ;
20,30 Ancheta T. Cînd pîinea este 
fără muncă ; 21,05 Intîlnire... în 
studioul 3... ; 21,20 Festivalul In
ternațional „George Enescu" — 
ediția a VII-a.

MIERCURI, 15 SEPTEMBRIE 1976

PROGRAMUL I

9.00 Teleșcoală ; 10,00 Inscripții
pe celuloid ; 10,20 Cîntece și 

jocuri populare ; 11,05 Să trăim și 
să muncim în chip comunist (re
luare) : 11,35 Telex ; 16,00 Fotbal : 
Dinamo București — A.C. Milan. 
(Cupa U.E.F.A.) — transmisiune 
directă de la stadionul Dinamo. 
In pauză : Telex ; 17,50 In lu
mea lui Brâncuși — film docu
mentar : 18,20 Festivalul Interna
țional „George Enescu" — ediția 
a Vll-a ; 18.50 Tribuna TV ; 19,20

1001 de seri ; 19,30 Telejurnal ;
20,00 început de an școlar ; 20,20 
Revista economică TV ; 20,50 Te- 
lecinemateca. Ciclul : Dosarele 
ecranului : „Delict ■ din dragoste" 
— premieră TV. O producție a 
studiourilor italiene ; 22,10 24 de 
ore.

PROGRAMUL II

20,00 Flacăra vie a științei. Via
ța și opera acad. Gh. Spacu 
(1883—1955) ; 20,30 Primii pași... — 

reportaj despre misiunea socială 
a scolii ; 20.50 Cîntecele tinereții 
(reluare) ; 21,30 Telex ; 21,35 Zi
dirile domnești ale Făgărașului — 
documentar TV ; 21,55 Muscelule, 
plai de dor — cîntece și jocuri 
populare.

JOI, 16 SEPTEMBRIE 1976

PROGRAMUL I

16,00 Teleșcoală ; 16,30 Curs de 
limbă germană ; 17,00 Telex ; 17,05 
Pentru timpul dv. liber, vă reco
mandăm... ; 17,15 La volan — e- 
misiune pentru conducătorii auto; 
17,25 Ateneu popular TV ; 18,05 A- 
genda Festivalului Internațional 
,George Enescu" — ediția a Vll-a; 
18.15 Cabinet juridic ; 18,35 Festi
valul Internațional „George Enes
cu" — ediția â Vll-a ; 19,20 1001 
de seri ; 19,30 Telejurnal ; 20,00
Omul de lîngă tine. Emisiune de 
dezbatere a principiilor din Co
dul eticii și echității socialiste ; 
20,35 Ecran TV ’76 ; 21,05 Cadran 
mondial ; 21,30 Magazin cultural- 
artistic TV ; 22,10 24 de ore.

PROGRAMUL II

20,00 Festivalul Internațional 
'„George Enescu" — ediția a Vll-a. 
In pauză Telex.

VINERI, 17 SEPTEMBRIE 1976

PROGRAMUL I

16,00 Teleșcoală ; 16,30 Curs de 
limbă engleză ; 17,00 Emisiune în 
limba germană ; 18,45 Tragerea
Loto ; 18,50 Agenda Festivalului 
Internațional „George Enescu" — 
ediția a Vn-a ; 19,00 Din viața 
plantelor șl animalelor ; 19,20 1001 
de seri ; 19,30 Telejurnal ; 20,00
Mai aveți o întrebare ? Clima 
Terrei se modifică ? ; 20,40 Con
certul naistului Gheorghe Zamfir ; 
21,05 Porțile orașului ; 21,25 Selec
țiuni din opera „Tosca" de Pucci
ni ; 22,10 24 de ore.

PROGRAMUL II

17,00 Telex ; 17,05 Omul de lîn
gă tine (reluare) ; 17,40 Șah mat 
în... 15 minute ; 17,55 Românie, 
țara mea ! — cîntece patriotice ; 
18,05 Drumuri pe cinci continen
te ; 18,55 Pagini de umor : „Ce 
vrăji a mai făcut nevasta mea" ;
19,20 1001 de seri ; 19,30 Telejur
nal ; 20,00 Teatru TV. Ciclul : 
„Oameni ai zilelor noastre" : „De 
ziua domniței" de Ion Mărginea- 
nu — premieră pe țară ; 20,55 Te
lex ; 21,00 Cenaclu literar; 21,40 
Vîrstele peliculei (reluare).
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