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PRIMIRI LA TOVARĂȘUL
NICOIAE CEAWCD
Ambasadorul Republicii Cipru

SEMNAREA 
OECLARATIEI COMUNE 
ROMANO-BRITANICE 
si a altor documente 

privind relațiile 
dintre cele doua tari

Președintele României socialiste și premierul britanic 
au dat o înalta apreciere rezultatelor convorbirilor 

de h București, documentelor încheiate
NICOLAE CEAUȘESCU: -—, >—- HAROLD WILSON:

„Am satisfacția de a fi ajuns Ia o serie 
de concluzii și la semnarea unor documente 
care deschid perspective minunate pentru 
colaborarea dintre popoarele noastre44, care 
exprimă „dorința de a contribui activ Ia 
transpunerea în viață a celor înscrise în 
documentele de Ia Helsinki cu privire la 
realizarea securității, păcii și colaborării pe 
continentul nostru64.

„Documentele pe care le-am semnat 
reflectă dorința puternică de a dezvolta 
relații și mai ample, mai constructive, între 
guvernele și popoarele celor două țări ale 
noastre44, „reprezintă un efort de a continua 
și de a dezvolta spiritul care a animat 
discuțiile și acordurile încheiate la 
Helsinki44.

Solemnitatea de Ea Palatul Republicii

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, joi dimineață, 
pe ambasadorul extraordinar și ple
nipotențiar al Republicii Cipru la 
București, Nikos Kranidiotis.

Ambasadorul cipriot a transmis 
președintelui Nicolae Ceaușescu un 
mesaj din partea arhiepiscopului Ma
karios, președintele Republicii Cipru, 
împreună cu cele mai bune urări 
prietenești.

Mulțumind, președintele Nicolae 
Ceaușescu a rugat pe ambasadorul

cipriot să transmită cele mal bun# 
urări președintelui Makarios.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
reafirmat, cu acest prilej, poziția 
României cu privire ia căile de re
zolvare a situației din Cipru, subli
niind necesitatea de a se depune în 
continuare eforturi pentru o soluție 
politică, menită să asigure unitatea, 
suveranitatea și independența țării, 
restabilirea păcii și colaborării între 
cele două comunități din Cipru.

întrevederea s-a desfășurat intr-a 
atmosferă cordială.

Ministrul comerțului și industriei
din ialawzia

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, joi după-amiază. De Dato 
Hamzah bin Abu Samah. ministrul 
comerțului și industriei din Malaye- 
zia. care face o vizită în tara noas
tră.

La primire a luat parte Ion Pătan, 
viceprim-ministru al guvernului, mi
nistrul comerțului exterior si coope
rării economice internaționale.

A fost de fată Raja Aznam bin 
Raia Haji Ahmad, ambasadorul Ma- 
layeziei în România.

în cursul convorbirii a fost apre
ciată cu satisfacție evoluția pozitivă 
din ultimii ani a relațiilor româno- 
malayeziene. De ambele părți s-a 
exprimat dorința sinceră ca aceste 
raporturi să cunoască o dezvoltare 
continuă în viitor. în spiritul prin
cipiilor de deplină egalitate, respect 
al independentei și suveranității, de 
neamestec in treburile interne și a-

vantaj reciproc. In context, s-au e- 
xaminat posibilități concrete de lăr
gire si diversificare a schimburilor 
de mărfuri, a colaborării și coope
rării economice și tehnico-științifice. 
relevindu-se că progresul celor două 
țări oferă condiții favorabile in a- 
ceastă direcție. A fost împărtășită 
convingerea că promovarea multila
terală a conlucrării româno-malaye- 
ziene corespunde pe deplin interese
lor ambelor țări și popoare, cauzei 
generale a colaborării și păcii în 
lume, instaurării unei noi ordini e- 
conomice internaționale, care să sti
muleze dezvoltarea economică si so
cială a tuturor popoarelor.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
adresat urări de prosperitate si bu
năstare. un salut prietenesc poporu
lui malayezian.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, prietenească.

Prim-vicepreședintele corporației 
„Manufacturers 

Hanover Trust Company"
Președintele Republicii Socialis

te România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, în cursul după- 
amiezii de joi, pe Charles E. Woo
druff, prim-vicepreședinte, membru 
al consiliului de administrație al 
corporației ..Manufacturers Hanover 
Trust Company" din New York.

La primire au luat parte Ion Pă
tan. viceprim-ministru al guvernului, 
ministrul comerțului exterior și coo
perării economice internaționale, și 
Vasile Voloșeniuc, președintele Băn
cii române de comerț exterior.

Oaspetele a fost însoțit de Harry 
G. Barnes jr., ambasadorul S.U.A. la 
București.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire în cadrul căreia au fost a-

bordate probleme referitoare la In
tensificarea cooperării economice șl 
financiar-bancare între organizațiile 
românești de resort și companiile a- 
mericane, precum și cu privire la 
inițierea unor noi acțiuni de colabo
rare menite să contribuie la dezvol
tarea și diversificarea raporturilor e- 
conomice dintre cele două țări.

în cursul convorbirii a fost apre
ciată activitatea sucursalei din Bucu
rești a băncii americane ..Manufac
turers Hanover Trust Company", 
care creează bune posibilități pentru 
promovarea unor acțiuni de colabo
rare reciproc avantajoasă între or
ganizații economice din România și 
companii din S.U.A.

întrevederea s-a desfășurat lntr-o 
atmosferă cordială.

Aw îndeplinit planul cincinal
liidusiria municipiului 

Oradea
Oamenii muncii români, maghiari 

și de alte naționalități din întreprin
derile industriale ale municipiului 
Oradea au îndeplinit, cu 105 zile mai 
devreme, sarcinile de plan pe între
gul cincinal. Avansul creat va permi
te unităților economice orădene să 
furnizeze pină la sfirșitul anului, 
peste prevederi, economiei naționa
le. alumină calcinată, mașini-unelte 
pentru așchierea metalelor, medica
mente, confecții și încălțăminte, în 
valoare de 3 miliarde de lei. în anii 
1971—1975 au fost puse în funcțiune 
în Oradea două noi întreprinderi, iar 
peste 90 unități au cunoscut o am
plă dezvoltare și modernizare. Cu rea
lizări deosebite se înscriu colectivele 
de muncă de la „Alumina". „înfrăți
rea". „Crișul", „Solidaritatea" și altele.

Siderurgiștii reșlțeni
Siderurgiștii din Reșița raportea

ză, în pragul sărbătoririi „Zilei meta
lurgistului", îndeplinirea sarcinilor 
de plan pe întregul cincinal. Avan
sul de timp cîștigat le va permite 
să realizeze, pină la finele anului, 
o producție globală suplimentară în 
valoare de peste 1 miliard lei, con
cretizată in 190 000 tone fontă, 170 000 
tone oțel. 475 000 tone laminate și 
alte produse siderurgice. In anii 
cincinalului, siderurgiștii reșițeni au 
asimilat 30 de noi mărci de oțel și 
553 de tipodimensiuni de laminate 
pentru construcția de autoturisme, 
autocamioane, tractoare, prăjini de 
forai etc. Totodată, au economisit 
51 milioane kWh energie electrică, 
120 000 tone de combustibil conven
țional, 22 750 tone de cocs pentru 
furnale si 14 340 tone metal. (Nicolae 
Cătană).

DECLARAȚIE COMU
w

a Republicii Socialiste România și a Regatu
Unit al Marii Britanii

Joi, 18 septembrie a.c., președintele 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și primul minis
tru al Regatului Unit al Marii Bri
tanii și Irlandei de Nord. Harold 
Wilson, au semnat, în cadrul unei 
solemnități desfășurate la Palatul 
Republicii, Declarația comună a Re
publicii Socialiste România și Rega
tului Unit al Marii Britanii și Ir
landei de Nord.

In prezenta șefului statului român 
a avut loc, în cadrul aceleiași cere
monii. semnarea de către primul 
ministru al Guvernului Republicii 
Socialiste România. Manea Mănescu, 
și primul ministru al Guvernului 
Regatului Unit al Marii Britanii și

Irlandei de Nord. Harold Wilson, a 
următoarelor documente : „Acor
dul pe termen lung de colaborare e- 
conomică și cooperare industrială și 
tehnologică între Republica Socia
listă România si Regatul Unit al 
Marii Britanii si Irlandei de Nord" ; 
„Convenția între Guvernul Republi
cii Socialiste România și Guvernul 
Regatului Unit al Marii Britanii și 
Irlandei de Nord pentru evitarea 
dublei impuneri cu privire la impo
zitele pe venit si ciștiguri în capi
tal" si „Acordul între Guvernul Re
publicii Socialiste România si Gu
vernul Regatului Unit al Marii Bri
tanii si Irlandei de Nord privind

cooperarea în domeniul folosirii 
pașnice a energiei atomice".

La solemnitate au luat parte to
varășii Emil Bobu. Ștefan Voitec, 
Cornel Burtică, Gheorghe Cioară, 
Emil Drăgănescu, Janos Fazekas, 
Gheorghe Oprea, Dumitru Popescu. 
Gheorghe Rădulescu, Leonte Răutu. 
IoSif Uglar. Ștefan Andrei. Iosif 
Banc. Nicolae Giosan, Ion Ursu, 
precum si George Macovescu. minis
trul afacerilor externe, alți membri 
ai guvernului si ai conducerii unor 
ministere economice.

Au participat Jeffrey Charles Pe
terson, ambasadorul Marii Britanii 
la București, E. Deakins. subsecre
tar de stat parlamentar, dr. Gavin 
Strang, subsecretar de stat parla

mentar, K.R. Stowe, secretar per
sonal principal al primului minis
tru. J.T.W. Haines, șeful secretaria
tului presei, L. Lightman, subsecre
tar pentru relații comerciale și 
export. P.R.H. Wright, secretar per
sonal, B.G. Cartledge, șeful Depar
tamentului Europa de est și 
U.R.S.S., A. St. J. II. Figgis, prim- 
secretar la Departamentul Europa 
de' est si U.R.S.S., aiti membri ai 
delegației britanice.

După semnare, președintele 
Nicolae Ceaușescu si primul mi
nistru Harold Wilson au rostit alo
cuțiuni. urmărite cu deosebit interes 
de cei prezenți si subliniate cu a- 
p lăuze.

Publicam în pagina a lll-a cuvîntârile rostite, 
încheierea convorbirilor oficiale, Comunicatul comun

Republica Socialistă România și Regatul Unit al Marii 
Britanii și Irlandei de Nord :

— Constatind cu satisfacție dezvoltarea favorabilă din 
ultimii ani a relațiilor lor si hotărite să dezvolte si să 
întărească în continuare relațiile prietenești dintre ele 
în toate domeniile si contactele între organizațiile, in
stituțiile si cetățenii lor în spiritul unei strînse colabo
rări și al respectului reciproc,

— Exprimînd satisfacția fată de îmbunătățirea rela
țiilor pe multiple planuri între țările europene si salu- 
tînd, în acest context, Actul final al Conferinței pen
tru securitate și cooperare în Europa, ale cărei hotâriri 
creează condiții pentru promovarea în continuare a 
cooperării intre toate statele participante, pentru o mai 
bună cunoaștere reciprocă si pentru contacte fruc
tuoase.

— Convinse că aplicarea deplină in practică a tu
turor hotăririlor conferinței va reprezenta o contribu
ție esențială la întărirea securității pe continentul eu
ropean, la dezvoltarea relațiilor de cooperare intre toate 
țările europene, Ia sporirea încrederii și a progresului 
spre destindere în Europa și in întreaga lume,

— Reafirmînd necesitatea ca statele, indiferent de 
sistemul lor politic, economic si social, de mărimea sau 
nivelul lor de dezvoltare economică, să-si respecte re
ciproc egalitatea suverană si individualitatea lor, pre
cum si drepturile inerente si care decurg din suvera
nitatea lor,

— Subliniind necesitatea găsirii unor soluții echita
bile pentru problemele economice internaționale, a pro
movării unei ordini economice internaționale mai juste 
și mai echitabile.

Au hotărît următoarele :
I

1. Cele două părți își exprimă hotărîrea de a-si baza 
relațiile reciproce pe dreptul internațional și îndeosebi 
de a acționa în conformitate cu scopurile și principiile 
Cartei Națiunilor Unite. în acest context, ele reafirmă 
că litigiile internaționale trebuie soluționate prin mij
loace pașnice și că este de datoria tuturor statelor să se 
abțină, în relațiile lor internaționale, de a recurge la 
folosirea forței sau la amenințarea cu forța împotriva 
integrității teritoriale ori a independentei politice a

si Irlandei de Nord
vreunui stat, fie în orice alt mod Incompatibil cu setv» 
purile Națiunilor Unite. Ele reafirmă, de asemenea, 
dreptul tuturor popoarelor de a-și hotărî în deplină li
bertate, după propria lor dorință și atunci cind doresc, 
statutul lor politic intern și extern, fără amestec din 
afară, și de a-și urma conform voinței lor calea dezvol
tării politice, economice, sociale și culturale. Ele își ex
primă, de asemenea, hotărîrea de a-și dezvolta relațiile 
și cooperarea pe baza respectării principiilor elaborate 
la Conferința pentru securitate și cooperare in Europa, 
după cum urmează :

— egalitatea suverană, respectarea drepturilor Inerenta 
suveranității ;

— nerecurgerea la forță sau Ia amenințarea cu forța |
— inviolabilitatea frontierelor ;
— integritatea teritorială a statelor ;
— reglementarea pașnică a diferendelor î
— neamestecul în treburile interne ;
— respectarea drepturilor omului și libertăților fun

damentale, inclusiv a libertății de gindire, conștiință, 
religie sau de convingere ;

— egalitatea în drepturi a popoarelor și dreptul po
poarelor de a dispune de ele insele ;

— cooperarea între state ;
— îndeplinirea cu bună credință a obligațiilor asuma

te conform dreptului international.
Toate aceste principii au o importantă primordială și, 

in consecință, ele vor fi aplicate in mod egal și fără re
zerve. fiecare din ele fiind interpretat în contextul ce
lorlalte.

II
2. Cele două părți sînt hotărite să promoveze, prin 

dezvoltarea relațiilor lor bilaterale, cooperarea pe termen 
lung, fructuoasă și reciproc avantajoasă între state, in
diferent de sistemul lor politic, social sau economic, pa 
baza egalității depline și a respectului reciproc.

3. Cele două părți confirmă că dezvoltarea relațiilor lor 
economice trebuie să aibă loc pe baza avantajului reci
proc. Ele iși exprimă hotărîrea de a acționa pentru ex
tinderea cooperării economice, industriale, științifice șl 
tehnice și constată cu satisfacție progresul deja realizat
(Continuare în pag. a III-a)

Pentru Republica Socialista 
România

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Pentru Regatul Unit al Marii Britanii 
si Irlandei de Nord

HAROLD WILSON
Prim-ministru al Regatului Unit 

al Marii Britanii și Irlandei de Nord
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CULESUL PORUMBULUI SE DESFĂȘOARĂ DIN PUN
dar nu pretutindeni forțele satelor sînt deplin angajate
T|M|? = Orare de lucru bune. 

Sînt respectate ?
Consiliul popular județean Timiș a 

stabilit, prin, decizii, termene preci
se pentru începerea și încheierea lu
crărilor de recoltare a florii-soarelui. 
sfeclei 'de zahăr, porumbului și a in- 
sămințărilor de toamnă. In acest 
scop, s-au luat măsuri ca întreaga 
forță de muncă de la sate să parti
cipe la executarea lucrărilor, stabi- 
lindu-se pentru toate unitățile agri
cole orare de lucru de la 6 diminea
ța pină la ora 20 seara. La rindul lor, 
consiliile populare comunale au emis 
decizii proprii prin care se nomina
lizează — pentru fiecare unitate a- 
gricolă de pe raza comunei — forța 
de muncă, termenele de executare a 
lucrărilor și orarele de lucru. Multe 
comandamente —■ cum sint cele din 
comunele Cenei. Ciacova. Ortișoara. 
Variaș, Periam. Lovrin, Gottlob și 
altele — au luat măsuri energice în 
vederea bunei organizări a muncii 
în unitățile agricole și, ca urmare, lu
crările sînt avansate.

Problema centrală care trebuie să 
preocupe in aceste zile comandamen
tele comunale o constituie intensifi
carea ritmului de recoltare a porum
bului. Deși această lucrare, conform 
deciziei consiliului popular jude
țean, trebuia să înceapă la 5 septem
brie, totuși, pină la data de 17 sep
tembrie. din cele 85 900 ha cultivate 
în cooperativele agricole au fost re
coltate numai 4 000 ha. De ce nu se 
realizează ritmul de recoltare sta
bilit, care trebuie să ajungă la peste 
2 000 ha pe zi ? Am urmărit, în pri
mul rind, cum se respectă în unită
țile agricole orarele de lucru stabili
te. Deci, cind începe activitatea ?

în unele cooperative agricole pe 
unde am trecut — Șag, Paria, Peciu- 
Nou, Șandra și Biled — în loc de

ora 6. munca la cimp începe in jurul 
orei 8 și chiar mai tirziu. Astfel, abia 
la 9 dimineața unii tractoriști de la 
S.M.A. Jebel, secția Parța, ieșeau la 
cimp. Seara nu se lucrează pină la 
ora 20, ci, după cum am constatat. în 
unitățile amintite munca incetează 
intre orele 17 și 18. Aceasta explică 
de ce in aceste unități nu se reali
zează ritmul zilnic stabilit la recolta
rea porumbului și la celelalte lu
crări. Bunăoară, in ziua de 15 sep
tembrie. cooperativele agricole de 
producție Șandra, Biled și Uihei au 
recoltat numai 22 ha cu porumb, față 
de 65 cit aveau prevăzut.

De ce nu se respectă orarele de lu
cru stabilite prin deciziile consiliilor 
populare ? „Noi am emis decizia — 
ne spunea Victor Semenea. secreta
rul biroului executiv al Consiliului 
popular al comunei Șag — și am dat 
cite o copie, pe bază de semnătură, 
unităților , agricole din raza comunei, 
în rest, ci trebuie să le respecte". 
Deci decizii cu semnături există, 
dar ce folos, treaba merge ca înain
te. Și toate acestea deoarece coman
damentul comunal nu și-a înțeles o- 
bligația de a controla și urmări in 
permanență îndeplinirea sarcinilor 
stabilite. La Biled, decizia consiliu
lui popular nici măcar nu a fost adu
să la cunoștința unităților agricole 
de pe raza comunei, aflîndu-se închi
să in biroul primarului.

Și în primul și în al doilea caz des
prindem o singură concluzie : unele 
comandamente comunale nu urmă
resc la cimp și nu analizează in- fie
care seară, așa cum au obligația să 
o facă, dacă se lucrează sau nu în 
ritmul de lucru stabilit la fiecare cul
tură. dacă se respectă întocmai ora
rele de muncă.

Deși timpul recoltării porumbului 
a venit, nu toată forța aptă de mun
că din aceste comune este prezentă 
la lucru. Miercuri, 17 septembrie, di
mineața, în satul Parța am întîlnit 
cîtiva activiști mergind din casă in 
casă pentru a mobiliza, pe lingă co
operatori. și pe ceilalți locuitori ai 
satului la recoltat. Această acțiune 
trebuia să fie desfășurată cu mult 
timp in urmă de consiliul popular co
munal. Așa se explică de ce în cele 
trei cooperative agricole din comuna 
Biled participă la lucrări in jur de 
850—900 de cooperatori, angajați din 
comună și navetiști, deși forța de 
muncă activă a comunei este de a- 
proape 3 000 de oameni.

Cu totul alta este situația in co
munele Remetea Mare. Becicherecu- 
Mic. Cenei. Cărpiniș. Tormac. Jamu- 
Mare. Sinnicolau-Mare, Pișchia, Va
riaș și altele. Aici, comandamentele

comunale iși îndeplinesc cum se cu
vine rolul de organizatori ai campa
niei agricole de toamnă și controlea
ză permanent respectarea orarelor de 
lucru. Rezultatele sînt dintre cele 
mai bune : porumbul hibrid din gru
pele timpurii și semitimpurii a fost 
recoltat de pe 50—90 la sută din su
prafețele cultivate.

Revine comandamentului jude
țean și comandamentelor comunale 
datoria să acționeze cu fermitate 
pentru ca, printr-o bună organizare 
a muncii în fiecare unitate și cu 
participarea tuturor locuitorilor de 
la sate, să se lucreze neîntrerupt, de 
dimineață pină seara, la strîngerea, 
transportul și depozitarea în bune 
condiții a porumbului.

Aurel PAPAIHUC 
Cezar IOANA

iași = Dacă transportul ar ține 
pasul cu recoltarea

Pe meleagurile ieșene, toamna a 
sosit mai devreme față de anii tre- 
cuți și a creat un plus de avantaje 
pentru cei ce muncesc pe ogoare la 
recoltat. Pretutindeni, din zori pină 
în noapte, se string produsele, se 
pregătește terenul in vederea însă- 
mințărilor. Comitetul județean de 
partid, specialiștii din direcția gene
rală agricolă au stabilit o seamă de 
măsuri menite să ducă la o mai bună 
organizare a muncii, la scurtarea 
perioadei de execuție a lucrărilor. 
Care este situația la zi a recoltatu
lui ? Iată citeva date furnizate de 
direcția agricolă. Pină la 17 septem
brie, țăranii cooperatori au recoltat 
porumbul de pe aproape 25 000 ha, 
îndeosebi de pe acele terenuri care 
urmează să fie insămințate în această 
toamnă cu culturi păioase. Totodată,

ei au recoltat 76 la sută din cele 
17 000 ha cu floarea soarelui, 1 670 
ha cu sfeclă de zahăr din 7 982 
ha. Acum se string cartofii de pe ul
timele hectare din cele 3 800 ha cite 
s-au cultivat în cooperativele agri
cole de producție și 200 ha in I.A.S.

Concomitent cu recoltatul se pre
gătește terenul pentru insămințări. 
Atelajele și alte mijloace, printre 
care și sănioaie trase de tractoare, 
sint folosite la transportul cocenilor 
de porumb. în urmă, mecanizatorii 
ară și discuiesc. La cooperativa agri
colă de producție Bivolari mecaniza
torii âu încheiat lucrările de pregă
tire a terenului în vederea semăna
tului. Rezultate meritorii au și coo
perativele agricole Victoria. Tuțora, 
Bosia, Golăiești, .Tomești. în raidul 
nostru, efectuat în citeva cooperative

agricole din ’ raza consiliului inter- 
cooperatist Lețcani, am fost însoțiți 
de Iov. Radomir Adam, director ad
junct al direcției agricole Iași.. Cele 
patru cooperative care fac parte din 
acest consiliu au terminat de recol
tat cartofii de pe cele 131 ha și au 
concentrat forțele manuale și meca
nice la strînsul florii-soarelui, po
rumbului și strugurilor.

,,La noi — ne spunea tov. Traian 
Meriu. inginerul șef al cooperativei 
agricole din Lețcani — întreaga 
muncă este organizată pe echipe, 
care lucrează in acord global, gru
pate pe aceleași parcele, astfel incit 
producția recoltată să fie și trans
portată în aceeași zi. Putem spune 
că de cind a început recoltatul, mun
cind în acest fel și aplicînd întocmai 
măsurile stabilite de conducerea 
partidului, recolta strînsă nu a ră
mas peste noapte în cimp".

De un real folos în buna organi
zare a muncii și in desfășurarea lu
crărilor au fost măsurile inițiate de 
către comandamentul comunal. Re
feritor la acțiunile întreprinse, pri
marul comunei, tov. Constantin Ște
fan, ne spunea : „Unul din obiecti
vele principale urmărite de coman
damentul comunal il constituie asi
gurarea lucrului in flux continuu : 
recoltat, transportat, depozitat și a- 
poi pregătirea terenului pentru in- 
sămintări".

Rezultate bune au și celelalte coo
perative agricole care fac parte din. 
consiliul intercooperatist Lețcani — 
adică Dumești, Horlești și Voinești. 
Este de remarcat mobilitatea de care 
dă dovadă consiliul intercooperatist 
in dirijarea forțelor mecanice din 
cele patru cooperative, în funcție de 
condițiile concrete din cîmp.

în județul Iași, ritmul recoltatului 
ar putea fi și mai bun dacă mijloa
cele de transport ar putea fi folosite 
din plin. Lipsesc însă carburanții. 
Astfel, din cele 560 de autocamioane 
proprietatea cooperativelor agricole 
simt utilizate zilnic doar 100. în timp 
ce mijloace de transport ale uni-

Douâ imagini obișnuite de muncâ pe ogoarele județului Timiș: recoltarea 
mecanizatâ a porumbului la I.A.S. Peciu Nou și manuală — la C.A.P. 

Biled

taților agricole stau nefolosite, sînt 
închiriate zilnic 200 autocamioane 
I.R.T.A. și încă 450 tractoare rutiere 
cu remorci de la S.M.A. Cu toate a- 
cestea rămin zilnic însemnate canti
tăți de produse pe cimp supuse in
temperiilor, Atît conducerile u- 
nităților agricole, cit și specialiștii 
direcției generale agricole au cerut 
în numeroase rinduri ca să li se su
plimenteze cotele de carburanți în 
această perioadă cu un volum mare

de transport, urmînd ca în lunile ur
mătoare să se recupereze eventua
lele depășiri, de altfel justificate. 
Considerăm că această cerință me
rită a Ii luată în considerație și re
zolvată cit mai urgent pentru că 
produsele trebuie transportate rit
mic, pe măsura recoltării.

Fiorea CEAUȘESCU 
Manole CORCACI

Magazii mult așteptate
Cu doi ani în urmă, 

întreprinderea jude
țeană de construcții- 
montaj Dimbovița a 
contractat cu între
prinderea județeană 
de valorificare a 
cerealelor construi
rea. in apropiere de 
orașul Titu, a două 

.magazii de produse 
ușoare. După grafi
cele încheiate atunci, 
prima trebuia termi
nată în toamna trecută, 
iar cealaltă — la sfir- 
șitul lunii noiembrie 
a.c. Fiind vorba de 
magazii simple. • fără 
probleme in ce priveș
te execuția, construc
torul a găsit de cuvi
ință să le plaseze unui 
subantreprenor : în
treprinderea economi
că județeană a coope
rativelor de consum-

Dimbovița. Numai că 
atunci cind să se trea
că la lucru, s-a con
statat că antreprenorul 
a ..uitat" să cedeze 
partenerului și con
tractele de materiale 
pe furnizori. După 
luni de dispute se pă
rea că s-a ajuns la o 
înțelegere, conducerea 
întreprinderii de con- 
strucții-montaj asu- 
mindu-și chiar obli
gația de a sprijini 
IJECOOP-ulin vede
rea recuperării restan
telor. Dar cum a 
sprijinit-o ? Mai în- 
tii, predindu-i doar 
acele contracte pen
tru care ridicase deja 
materialele. Apoi, prin 
tot felul de subtili
tăți juridice, a pus-o 
in imposibilitatea de a 
avea o putere de deci

zie. Pentru ca „spri
jinul" să fie și mai 
evident, atunci cind 
s-a hotărît să preia din 
nou construcția maga
ziilor, a refuzat să re
cepționeze lucrările in- 
vocind calitatea neco
respunzătoare a aces
tora. Și așa a mai tre
cut un an. iar în locul 
celor 10 000 tone de 
floarea-soarelui. care 
trebuiau depozitate 
aici, deocamdată exis
tă doar... dosare cu 
reclamații și justifi
cări. Se pune însă în
trebarea: pină cind? 
Nu de alta, dar dacă 
nimeni nu intervine 
s-ar putea ca pină la 
urmă banii să se con
sume cu hirtiile și 
timpul pierdut prin 
ședințe. (Iosif Pop).

Tricotaje pătate de semnele... toleranței
Departe poate a- 

junge omul cu imagi
nația 1 Și. uneori, pe 
această cale se ajunge 
la lucruri bune. Alte
ori... Aducem în dis
cuție un caz petre
cut la întreprinderea 
de tricotaje „8 Martie" 
din Piatra Neamț. De 
ce în această unitate ? 
Pentru că aici se face 
cam multă risipă de 
imaginație. Dar — 
după cum o să vedeți 
— nu jn sensul bun al 
cuvîntului. în luna 
august, constatînd că 
unele tricotaje prezin
tă defecte de calitate, 
exigenți — cum le stă 
bine mereu — contro
lorii de calitate au res
pins pentru remedieri 
unele produse. în fața 
acestei situații, unii

maiștri și șefi de sec
ție au cam căzut pe 
ginduri. Cit s-au gin- 
dit nu se știe. Cert 
este că fiind oamenii 
cu... imaginație boga
tă, după un timp și-au 
spus : pentru a fi ac
ceptate de controlul 
tehnic de calitate, mu
sai să 'înlăturăm de pe 
tricotaje cel puțin 
semnele care marcau 
defectele. Și au trecut 
de la vorbă la faptă, 
prezentîndu-se la con
trolul tehnic pentru a 
doua oară cu tricota
jele amintite fără să 
efectueze vreo reme
diere. Firesc, produse
le au fost din nou con
trolate și din nou res
pinse pentru remedie
rea defectelor.

Decit atita risipă de

imaginație fără rost și 
păgubitoare, mai bine 
și-ar imagina maiștrii 
și șefii de secții, care 
au procedat in acest 
l'el. ce s-ar intîmpla 
dacă tehnologiile de 
fabricație ar fi riguros 
respectate, dacă pe în
tregul flux de produc
ție s-ar acorda o aten
ție sporită calității pro
duselor, iar la mărfu
rile respinse de con
trolul tehnic ar înlătu
ra nu semnele, ci de
fectele. Sau mai bine 
zis, părăsind panta 
care duce la tolerarea 
cu seninătate a nea
junsurilor, să coboare 
cu picioarele pe pă- 
mint și să-și facă se
rios și cu răspundere 
datoria! (Ilie Ștefan).

O nouă realizare a întreprinderii
„Progresul“-Brăila

La începutul acestei luni, la 
întreprinderea „Progresul" din 
Brăila a început să producă cu 
30 de zile mai devreme decit fu
sese stabilit prin graficele de e- 
xecuție un nou cuptor electric 
cu arc de 5 tone capacitate. Ca
racterizat printr-un inalt nivel 
tehnic, noul cuptor oferă mun
citorilor condiții de muncă mult

îmbunătățite față de clasica tur
nătorie. Efortul fizic este redus 
la minimum datorită înaltului 
grad de mecanizare și automa
tizare a întregului flux tehno
logic. Căldura, praful si fumul 
sînt eliminate de instalații spe
ciale. In fotografie : un aspect 
din hala de montaj a excava
toarelor.

La întreprinderea de prelucrare a 
aluminiului din Slatina, activitatea 
cotidiană se desfășoară în două mari 
direcții : Îndeplinirea ritmică a pla
nului de producție și a angajamen
telor asumate în întrecerea din ulti
mul an al actualului cincinal. Înche
ierea grabnică a construcției și pu
nerea in funcțiune a laminorului 
pentru fabricarea benzilor la cald, 
care va avea o importantă capacitate 
productivă. în această a doua direc
ție de acțiune, sarcina majoră ce re
vine constructorilor, montorllor. be
neficiarului și celorlalți factori cu 
răspunderi în domeniul realizării in
vestiției — sarcină subliniată de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. cu pri
lejul vizitei efectuate pe platforma 
aluminiului de la Slatina, la începu
tul lunii iulie a.c. — este de a acce
lera darea în exploatare a laminoru
lui pentru fabricarea benzilor la 
cald, a cărei producție are menirea 
de a satisface unele cerințe ale be
neficiarilor interni și solicitări în
semnate la export.

Pe deplin conștienți de importanța 
înfăptuirii acestei sarcini, factorii de 
răspundere amintiți depun eforturi 
stăruitoare pentru intensificarea rit
mului lucrărilor de construcții și 
montaj. Așa cum se arăta, de altfel, 
și intr-un articol publicat în „Scîn- 
teia" nr. 10261, din 17 august a.c., 
munca se desfășoară in doua schim
buri, noaptea realizindu-se aproape 
același volum de lucrări ca și ziua. 
Efectul pozitiv al acestei concentrări 
de forțe este demn de remarcat : 
restanțele sint recuperate eu repezi
ciune, în numeroase sectoare ale ma
relui laminor lucrările au fost înche
iate sau se află în fază de finalizare. 
Dar tot prin intermediul articolului 
din ziarul nostru a fost lansat „Un 
apel — repetat — de la Slatina" pen
tru îmbunătățirea activității mento
rilor (din cadrul I.C.M.M. Tîrgovis- 
te). precum și pentru livrarea de 
către unii furnizori a utilajelor teh

nologice necesare noului laminor. 
Practic, cum au evoluat lucrurile in 
răstimpul care a trecut de ia apa
riția articolului amintit, ce re
zultate s-au obținut și în ce direcții 
trebuie să se acționeze, în continua
re. cu maximă operativitate și răs
pundere ?

Receptivă la apelul întreprinderii 
din Slatina, conducerea I.C.M.M. Tir- 
goviște a suplimentat simțitor numă
rul de monturi pe șantierul lamino-

prinderea constructoare de mașini 
din Reșița — receptivă la apelul slă- 
tinenilor — a acționat cu promptitu
dine : o parte din utilajele de la ca- 
jele laminorului- au fost recepționate 
și expediate, iar cealaltă parte se 
montează în ritm susținut de către 
reșițeni, urmînd a fi livrate cît mai 
repede cu putință : întreprinderea 
„23 August" din București (nevizată 
în articolul precedent) a expediat un 
pod Tiegler, al doilea fiind progra-

— Restul ? Nimic — ne spune ing. 
Aurel Talevici, care răspunde de asi
gurarea utilajelor tehnologice din 
țară, de la întreprinderea de prelu
crare a aluminiului.

— Vagonul cu nr. 215 351 262 377 a 
sosit ?

— Pînă la 16 septembrie, nu 1
Facem precizarea cuvenită: vago

nul amintit, încărcat cu un rezervor 
de 35 mc. care a fost fabricat la 
întreprinderea mecanică de utilaj

PE ȘANTIERUL NOULUI LAMINOR DE LA SLATINA

Montorii și furnizorii de utilaje 
lucrează acum mai bine

rului. pentru fabricarea benzilor la 
cald, incit montajul utilajelor tehno
logice se efectuează cu rapiditate. 
„Este o dovadă de responsabilitate, 
de înțelegere a cerințelor noastre și, 
în fond, a sarcinilor ce revin mon
turilor in această perioadă" — apre
cia ing. .Emeric Haniș, șeful servi
ciului de investiții de la întreprinde
rea slătineană. Apoi, eu programul 
de măsuri în fată (program întocmit 
in urma analizei întreprinse pe șan
tier la 27 august a.c., de cadre din 
conducerea ministerelor interesate), 
punem întrebări și primim răspun
suri clare, documentate. Iată, a în
ceput temperarea (operație din ca
drul probelor tehnologice) liniei a 
T-a de turnare a laminorului ; între

mat să sosească în noiembrie, dar 
dacă colectivul unității furnizoare 
va devansa termenul, va fi foarte 
bine : în fine, zilele acestea au intrat 
in portul Constanța subansamblcle 
din import pentru a doua presă de 
extruziune. delegatul unității din 
Slatina plecind de urgentă acolo. în 
vederea transportării lor cit mai o- 
perative. Așa cum se desprinde din 
aceste rezultate, ai fost o lună rodni
că. de intensă preocupare din partea 
unor furnizori de utilaje tehnologice 
pentru fabricarea și livrarea acestora 
în bune condiții..

...Și restul de subansamble, de uti
laje tehnologice așteptate pe șantie
rul laminorului î

tehnologic din Buzău, a plecat de 
aici la 2 septembrie — dovada con- 
stituind-o scrisoarea de trăsură 
521 934. din 2 septembrie ; pentru el, 
întreprinderea slătineană a plătit 
taxă de urgență, dar, in 14 zile, va
gonul nu a parcurs distanța Buzău — 
Slatina. „Doar în a cincisprezecea zi a 
sosit, adică pe 17 septembrie — ne-a 
comunicat ieri, telefonic, inginerul — 
întirzicrea provocindu-ne dereglări 
serioase în montajul unor utilaje".

întrucît alți furnizori amintiți fn 
articolul precedent nu au recuperat 
restanțele și nu au expediat utilajele 
necesare noului laminor — iar între
prinderea din Slatina nu cunoaște 
lucruri exacte despre „soarta" lor — 
ne-am adresat:

ANCHETA ‘ Cum se acționează pentru
„SCÎNTEir “ J!

ENERGIE Șl COMBUSTIBIL
4. La producția de

îngrășăminte chimice
în cadrul anchetei de astăzi ne 

propunem să aducem în discuție u- 
nele aspecte legate de consumurile 
de energie și combustibil înregistra
te la Combinatul de îngrășăminte 
chimice din Turnu-Măgurele. Princi
palele materii prime utilizate la fa
bricarea ingrășămintelor sînt : gazul 
metan, pirita și 
fosforita. Prin 
complicate proce
se tehnologice, ga
zul metan, cu aju
torul căldurii, este 
transformat in a- 
moniac. din care, 
apoi, prin alte re
acții chimice, re
zultă azotatul de 
amoniu și ureea. 
Pe de altă parte, 
pirita, impreună 
te bine determinată 
ră, formează acidul sulfuric, 
la rindul său. intrind în reacție cu 
o rocă de fosforită. dă acidul fosfo- 
ric. Din acidul fosforic, combinat cu 
amoniac și azotat de amoniu, rezul
tă îngrășămîntul complex. Am pre
zentat, desigur succint, modul de ob
ținere a ingrășămintelor tocmai pen
tru a evidenția consumul important 
de combustibil și. implicit, de ener
gie. Principalul produs este amonia
cul. si asupra acestuia vom insista 
în mod deosebit din punct de vedera 
energetic.

de energie elec- 
de amoniac ?
I, din care face

— Cu ce consum 
trică produceți tona

— La secția azot 
parte instalația amoniac I, cu 829 kWh,
iar la secția azot II, din care face 
parte instalația amoniac II, eu 575 
kWh, ne spune ing. Tiberiu Bota, di-

Combinatul din Turnu-Măgurele: Nu e
un „model", dar sint aici multi gospodari
cu o cantita- 

de căldu- 
care,

• întreprinderii de mașini grele 
din Capitală. De aici, ing. Virgil 
Teodoris, șeful serviciului urmărirea 
producției, ne-a comunicat : „Potri
vit celor stabilite in programul în
tocmit la 27 august a.c.. pină la sfîr- 
șitul lunii septembrie vom livra foar
fecă de sleburi slătinenilor".

• întreprinderii de ventilatoare 
din București. Șeful biroului desfa
cere, Ion Belciug, ne relatează : 
„Restanțe? Cred că tovarășii din Sla
tina au încurcat evidenta. Din cele 
23 ventilatoare prevăzute in acest an. 
pină la 31 august am expediat 19, la 
termenele contractuale, iar ultimele 
patru vor fi livrate conform 
contractelor — unul pînă Ia 30 
septembrie, celelalte trei, pînă la 
30 noiembrie. Tovarășii de la în
treprinderea de prelucrare a alumi
niului din Slatina să ne comunice : 
este vorba de noile prototipuri de 
ventilatoare ? Atunci, îi încunoștiin- 
tăm că acestea sînt în curs de omo
logare ; urmează apoi perfectarea 
contractelor ■— întăresc, perfectarea 
contractelor, deci nu sîntem resta.n- 
tieri — și fabricarea lor, pentru care 
întreprinderea beneficiară trebuie să 
ne asigure baza materială. De altfel, 
delegatul unității slătinene se află la 
noi și credem că vom lămuri bine și 
repede lucrurile".

Din sondajul nostru se desprinde 
că activitatea pe șantierul noului la
minor ce se realizează la Slatina a 
intrat pe un făgaș bun. în continua
re. este necesară concentrarea efor
turilor montorilor și furnizorilor a- 
mintiti pentru încheierea grabnică a 
lucrărilor de construcții și montaj, 
pentru expedierea tuturor utilajelor 
tehnologice, in așa fel îneît lamino
rul să intre neîntîrziat in funcțiune.

rectorul adjunct tehnic al combina
tului.

— Cum apreciat! acesto realizări, 
comparativ cu normele aprobate ?

— Fată de normele prevăzute, la 
amoniac I și II s-a înregistrat o de
pășire de 5, respectiv, 30 kWh pe 
tonă. Pe ansamblul combinatului, am 
consumat suplimentar peste 6 mili
oane kWh de energie electrică ; in 
același timp, ara economisit 42 836 
tone combustibil convențional.

In mod firesc, se pune întrebarea : 
oare nu era posibilă încadrarea și in 
consumul de energie electrică plani
ficat ? Dar. înainte de a da un răs
puns la această întrebare, iată ce re
levă datele statistice. An de an. con
sumurile de energie realizate au fost 
tot mai micî. Dacă în 1972 ele erau 
de 866,5 (amoniac I) și 600 kWh 
(amoniac II). anul trecut, prin apli
carea unui ansamblu de măsuri ce 
vizau atît îmbunătățirea procesului 
tehnologic, cit și gospodărirea mai 
judicioasă a energiei și combustibi
lului, s-a ajuns la un consum de 
852, respectiv. 580 kWh pe tona de 
amoniac. Au fost epuizate căile de 
reducere a consumului de energie și 
combustibil ? Ce măsuri se au în ve
dere si cum se acționează pentru 
încadrarea în normele planificate ?

La SECȚIA AZOT — RESPEC
TIV, AMONIAC I — de curînd a 
fost terminată o instalație de recu
perare a unor gaze reziduale, ce vor 
fi valorificate in centrala termică a 
combinatului (o economie anuală de 
4 400 tone combustibil conventional), 
înlăturîndu-se și unele pierderi de 
amoniac. „în prezent, instalația se 
află în probe tehnologice — ne spu
ne inginerul Mihai Ogrodnic. iniția
torul acestei acțiuni. Pînă acum, re
zultatele obținute sint cele scontate. 
După ce vom termina in totalitate 
testarea instalației, ea va intra defi
nitiv în funcțiune".

Fiecare muncitor-operator, maistru 
și inginer iși cunoaște bine sarcinile 
pe care le are de îndeplinit. Cuvin- 
tul de ordine este respectarea strictă 
a disciplinei tehnologice. Și aceasta 
pentru că o singură neatenție, cea 
mai neînsemnată piesă din instalație 
neverificată la timp pot duce la o- 
prirea instalației de amoniac. Repor- 
nirea și revenirea ei la parametrii 
necesari durează 3—4 zile, timp in 
care nu se realizează producție; iar 
consumul de energie însumează circa 
1.7—2 milioane kWh. Cu alte cuvin
te. de felul cum muncește fiecare 
depind realizarea producției de amo
niac si încadrarea în
energie planificat. Conștiinciozitatea, 
spiritul 
sînt trăsături ce definesc activitatea 
zilnică a maiștrilor Paraschiv Tocitu, 
Matei Popa si Marin Cone, operato
rului de tablou Ion Ciucu. lăcătușu
lui mecanic Matache Mihăilă ș.a. 
Totodată, merită a fl remarcată la 
secția azot I preocuparea susținută 
pentru recuperarea resurselor ener
getice secundare. De altfel, pe aceas-

consumul de

Petre NEDELCU 
Emillan ROUĂ

de răspundere și inițiativă

tă cale se vor economisi în acest an, 
ne ansamblul combinatului, 130 000 
tone combustibil convențional.

în camera de comandă de la SEC
ȚIA AZOT II — RESPECTIV. AMO
NIAC II — întîlnim pe maistrul de 
tură Ion Beca.

— Cum funcționează instalația ? — 
îl întrebăm.

— în prezent, lucrează la întreaga 
capacitate.

— Realizați consumul normat de 
combustibil si energie ?

— Desigur. Iată, de pildă, apara
tura de măsură și control arată că 
avem o ardere completă, obținută 
printr-o dozare rațională a aerului de 

combustie. în fe
lul acesta, avem 
un consum optim 
de gaz metan.

Discuțiile pur
tate și cu alți o— 
peratori ne întă
resc convingerea 
că aici se cu
noaște precis șl 
se acționează
consecvent pen
tru diminuarea

consumului de energie și combustibil. 
Tot aici. în luna august a avut loc 
un fapt deosebit. îl transcriem așa 
cum a fost relatat de secretarul co
mitetului de partid al combinatului, 
tovarășul Ion Răducu :

— Era ora 10 seara. Operatorul 
chimist de la instalația de cracare a 
semnalat o fisură pe traseul de in
jecție a aburului de protecție la ar
zătorul reformerului secundar. în 
mod normal, urmau să fie oprite 
instalațiile amoniac II și uree II. Și 
totuși... De urgentă sînt chemați de 
acasă frații Jan și Costel Nedelcuță. 
Timpul trecea. Orice întîrziere peri
clita instalația. La numai o jumătate 
de oră. cei doi frați erau gata de 
intervenție la fața locului. „M-am 
gîndit să nu oprim fabrica, să facem 
ceva" — ne-a spus atunci maistrul 
Jan Nedelcuță. Și lor li s-au alătu
rat alți patru meseriași destoinici : 
Ion Ionescu. Radu Paraschiv. Mihal 
Popovici și Dumitru Botin. După o 
idee originală, s-au executat două 
dispozitive de consolidare a conduc
tei la care apăruse fisura. Fiecare 
piesă, gata executată, a fost imediat 
montată. La ora 4 dimineața, totul 
funcționa normal. Pericolul fusese 
eliminat. Astfel a fost evitată o pier
dere 
oră.

Și 
prin 
alte ..................._
bărbăție si pricepere. Tot atît de me
ritorie este și munca de zi cu zi a 
comuniștilor Mircea Manea. Căifn 
Radu. Marcu Costea și Bizadea Radu. 
Ei afirmă că și în sectorul azot II 
se poate realiza consumul de energie 
planificat. Rămîne ca această apre
ciere să fie demonstrată în practică, 
în cei mai scurt timp.

Un sector important al combinatu
lui este DISPECERATUL ENERGE
TIC. Colectivul acestui sector are 
sarcina de a asigura alimentarea in 
deplină siguranță cu energie electri
că. în condițiile gospodăririi cît mai 
judicioase a acesteia. Dar. din pă
cate. discuția cu dispecerul de servi
ciu. Teodor Stănescu. nu ne-a con
vins că aici se cunosc aprofundat 
consumurile realizate in combinat și. 
mai ales, diferitele surse de econo
misire. Asemenea situații, destul de 
puține totuși, vor trebui _______
cit mai ciyînd. în același timp, am- 
nlul program de măsuri cu privire 
la economisirea energiei si combusti
bilului trebuie transpus în practică 
în întregime. Acțiunile întreprinse în 
ultima perioadă fac dovada că Ia 
Combinatul de îngrășăminte chimice 
din Turnu-Măgurele este posibil să 
se realizeze consumurile normate de 
energie. Este în interesul economiei 
naționale, al nostru, al tuturor, să 
punem capăt oricărei forme de ri
sipă. să economisim la maximum 
energia electrică si combustibilul I

de peste un milion

numele celor doi frați 
fantele lor de muncă, 
intervenții curajoase.

kilowați-

se leagă, 
de multe 
pline de

eliminate

Ion LAZAR ,
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Vizita primului ministru al Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord
Solemnitatea semnării documentelor oficiale

MM președintelui 
icoloe Ceausescu

Domnule prim-ministru,
Domnilor,
Stimati tovarăși.
Doresc să exprim. încă o dată, satisfacția mea. a 

guvernului și poporului român pentru dezvoltarea as
cendentă a relațiilor dintre România si Marea Brita
nie. pentru realizarea acestei vizite a dumneavoastră 
si semnarea cu acest prilej a unor documente impor
tante cu privire la dezvoltarea colaborării româno-en- 
gleze, precum și a Declarației comune. în care sînt 
consemnate principiile ce călăuzesc si vor călăuzi re
lațiile țărilor noastre, atit intre ele. cit si pe plan 
international.

In discuțiile pe care le-am purtat, am ajuns la în
țelegeri comune cu privire la extinderea colaborării 
economice, tehnico-știintifice si culturale, la favorizarea 
schimburilor dintre țările noastre în toate domeniile — 

cestea înscriindu-se în spiritul relațiilor traditionale 
dintre România si Marea Britanie. cit si al documen
telor semnate la Helsinki si care, fără îndoială, vor 
exercita o influentă favorabilă nu numai asupra dez
voltării relațiilor dintre popoarele noastre, dar si în 
Europa si in lume.

In timpul convorbirilor am ajuns la o serie de con
cluzii comune : as menționa. în acest sens, cu satis
facție. dorința de a contribui activ la înfăptuirea în 
viată a celor înscrise în documentele de la Helsinki 
cu privire la realizarea securității, păcii si colaborării 
pe continentul nostru.

In Declarația comună, ne care am semnat-o cu cîteva 
momente mai înainte, se prevede că țările noastre 
vor acționa ferm. în spiritul deplinei egalități în 
drepturi, al respectului independentei si suveranității 
naționale, neamestecului în treburile interne, renunțării 
la forță si la amenințarea cu forța, atit în ce privește 
dezvoltarea raporturilor dintre ele. cit si. în general, 
în relațiile internaționale.

As dori să reafirm încă o dată hotărîrea României 
socialiste de a face tot ceea ce depinde de ea pen
tru a dezvolta relațiile multilaterale de colaborare cu 
Marea Britanie. de a contribui la soluționarea proble
melor complexe ale vieții internaționale, care impun 
participarea activă a tuturor statelor, fără deosebire 
de orinduire socială, respectarea dreptului fiecărui po
por. al fiecărei națiuni la dezvoltare liberă, corespun
zător năzuințelor sale.

Regret că vizita dumneavoastră a fost, de data aceasta, 
foarte scurtă : dar sper că ați putut, cunoaște cite ceva 
din preocupările si năzuințele poporului nostru. Am însă 
satisfacția că. deși vizita a fost scurtă, am ajuns la o 
serie de concluzii si Ia semnarea unor documente care 
deschid perspective minunate pentru colaborarea dintre 
popoarele noastre.

Vă rog să duceți cu dumneavoastră cele mai bune 
sentimente de prietenie ale poporului român fată de 
poporul Marii Britanii, precum si urarea noastră de 
noi succese pe calea dezvoltării sale, de bunăstare, pace 
si fericire. Iar dumneavoastră vă urez succes în în
treaga activitate ; apreciez mult si relațiile personale 
— care s-au dezvoltat și cu acest prilej — si sper că 
ele vor contribui la întărirea colaborării româno-en- 
gleze. vor servi cauzei popoarelor noastre și păcii in 
lume. (Aplauze).

CuvM prioii mîKîra
Harold Wilson

Domnule președinte,
Domnule prim-ministru,
Domnilor miniștri.
Excelente, domnilor.
Importantele documente pe care le-am semnat îm

preună în această dimineață reflectă în primul rind o 
activitate laborioasă de multe luni depusă de miniștri 
și ambasadori, de personalul lor. de ministerele aface
rilor externe si de departamentele noastre economice. 
Activitatea pe care au depus-o a fost foarte ambițioa
să în ce privește conținutul și acest lucru se reflectă 
în documentele pe care le-am semnat. Intr-un anumit 
sens, ei au acționat, de asemenea. în direcția soluțio
nării problemelor care au existat între cele două țări ale 
noastre într-o perioadă de aproximativ 30 de ani. Și 
aș dori, domnule președinte, să mă alătur dumneavoas
tră în a exprima aprecierea noastră reciprocă în legă
tură cu ceea ce s-a realizat de către toti cei care au 
lucrat pentru a face posibile reglementările pe care 
le-am semnat împreună în această dimineață.

Documentele reflectă, de asemenea, după cum in mod 
just ați remarcat dumneavoastră, și spiritul angajamen
telor pe care ni le-am asumat împreună cu multe alte 
state participante la recenta Conferință de Ia Helsinki, 
ele reprezintă un efort de a continua și de a dezvolta 
spiritul care a animat discuțiile și acordurile încheiate 
la Helsinki.

Documentele pe care le-am semnat reflectă — și sper 
că aceasta va fi și părerea popoarelor noastre — dorin
ța puternică de a dezvolta relații și mai ample, mai 
constructive. între guvernele si popoarele celor două 
țări ale noastre.

După cum am mai spus, discuțiile noastre nu s-au 
limitat numai la aceste aspecte importante ale relațiilor 
bilaterale, ci — ca în toate prilejurile cînd cineva are 
plăcerea de a sta îndelung de vorbă cu dumneavoastră 
— ele s-au referit la o mare parte a problemelor ome
nirii. Ia problemele marii familii umane. Putem spune, 
de fapt, că nu există vreo problemă cu semnificații mai 
largi pe plan mondial pe care să nu o fi discutat foarte 
aprofundat în timpul pe care l-am avut la dispoziție. 
Consider deci, domnule președinte, că ceea ce am rea
lizat astăzi reflectă, de asemenea, și cadrul înțelegerii 
și prieteniei personale care s-a stabilit între noi încă 
în timpul vizitei pe care v-am făcut-o pe litoralul Mă
rii Negre. într-o perioadă in care nu eram încă împu
ternicit să vorbesc in numele guvernului unei țări. De 
atunci s-au petrecut schimbări insemnate din acest 
punct de vedere în tara noastră. Acum am putut con
tinua acele convorbiri, acele discuții la nivel guverna
mental : și. firește, as greși dacă n-aș menționa și im
portantele discuții pe care le-am avut anterior. în 
cursul acestui an. la Chequers.

Permiteți-mi. domnule președinte, ca. mulțumindu-vă 
pentru primirea caldă și cordială cu care ne-ați în
conjurat încă de la sosire, să vă mulțumesc și pentru 
ospitalitatea generoasă pe care ne-ați acordat-o dum
neavoastră și toți cei ce s-au ocupat de asigurarea suc
cesului discuțiilor noastre.

Deși vizita în mod inevitabil a fost scurtă, ea a per
mis colegilor mei si mie să vedem o parte importantă 
și istorică a tării dumneavoastră — ceea ce ne-a făcut 
o imensă plăcere — precum și discuțiile pe care le-am 
avut. Am văzut nu numai partea istorică a României 
în acele remarcabile monumente ale trecutului Româ
niei. dar am văzut si progresele vieții poporului român 
in prezent.

încă o dată doresc să vă mulțumesc cu toată căldura 
și repet ceea ce ati spus dumneavoastră subliniind că 
ceea ce am semnat noi astăzi nu reprezintă sfîrsitul unui 
proces, ci este un început, reprezintă hotărirea noastră 
comună de a continua să construim pe baza celor reali
zate. spre binele popoarelor noastre — cu certitudine — 
și. de asemenea, cred, spre binele tuturor popoarelor 
lumii.

Vă mulțumesc. (Aplauze).

DECLARAȚIE COMUNĂ

încheierea convorbirilor oficiale
Ea Palatul Republicii s-au înche

iat joi, 18 septembrie, convorbirile 
oficiale între președintele Repubbcii 
Socialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și primul ministru al Re
gatului Unit al Marii Britanii și Ir
landei de Nord, Harold Wilson.

La convorbiri a participat Manea 
Mănescu, prim-ministru al guver
nului.

Reluînd dialogul. președintele 
Nicolae Ceausescu și primul minis
tru Harold Wilson au reafirmat ho
tărirea' comună — conturată preg
nant încă de la începutul vizitei pre
mierului britanie — de a dezvolta o 
colaborare cit mai largă și mai rod
nică între cele două țări, de a asi
gura un viitor trainic bunelor relații 
româno-britanice. In acest sens au 
fost stabilite importante înțelegeri 
și măsuri practice, care se vor re
flecta în mod pozitiv în amplificarea 
și adincirea conlucrării pe plan poli
tic. economic, tehnico-științific. cul
tural și în alte domenii de interes 
reciproc. în extinderea ariei de coo
perare în sectoare prioritare ale pro

ducției materiale, în intensificarea 
și diversificarea legăturilor comer
ciale. în întărirea prieteniei dintre 
țările și popoarele noastre.

Pe baza indicațiilor date de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu si pri
mul ministru Harold Wilson — cu 
ocazia vizitei premierului britanic — 
s-a stabilit un program concret de 
activitate privind dezvoltarea colabo
rării economice, cu precizarea obiec
tivelor concrete în diferite domenii 
de interes comun.

Șeful statului român și primul mi
nistru britanic au continuat, de ase
menea. examinarea unor aspecle ma
jore ale actualității internaționale. 
Schimbul de vederi a evidențiat, 
încă o dată, voința României și a 
Marii Britanii de a colabora tot mai 
strins pe plan extern, de a promova, 
atit în raporturile bilaterale, cit și in 
domeniul vieții internaționale, noile 
principii bazate pe egalitate și res
pect reciproc, de a acționa împreună 
în vederea soluționării problemelor 
complexe ale omenirii de astăzi în 
spiritul păcii și justiției, în interesul

popoarelor, al năzuințelor lor de pro
gres și bunăstare, a instaurării pe 
continentul european și in lume a 
unui climat de securitate. încredere 
și cooperare. în care toate națiunile 
să poată trăi libere și suverane, po
trivit aspirațiilor și intereselor lor 
legitime.

Președintele Nicolae Ceaușescu și- 
primul ministru Harold Wilson și-au 
exprimat deplina satisfacție față de 
rezultatele deosebit de fructuoase ale 
convorbirilor avute și au căzut de a- 
cord să continue dialogul, in folosul 
ambelor popoare, al înțelegerii și co
laborării internaționale.

Șeful statului român și premierul 
britanic au convenit să consemneze 
concluziile convorbirilor purtate la 
București în documente pe care 
le-au apreciat ca fiind de o mare 
importantă pentru dezvoltarea și în
tărirea tradiționalelor relații de prie
tenie și colaborare dintre cele două 
țări și popoare.

Convorbirile s-au desfășurat în
tr-o atmosferă de caldă cordialitate, 
de stimă si înțelegere reciprocă.

Dejun o fi

(Urmare din pag. I)
în aceste domenii. în legătură cu aceasta, ele sa
lută semnarea Acordului pe termen lung privind 
colaborarea.economică și cooperarea industrială și 
tehnologică. Ele își reafirmă, de asemenea, hotărî
rea de a-și continua eforturile pentru a crea con
diții care să contribuie la dezvoltarea dinamică și 
armonioasă, pc bază comercială trainică, a coope
rării economice și industriale. Cele două părți vor 
adopta toate măsurile potrivite pentru a încuraja 
constituirea de societăți mixte.

4. Cele două pălii subliniază că există posibili
tăți largi pentru dezvoltarea in continuare a co
merțului și cooperării dintre cele două țări și își 
exprimă hotărîrea de a depune noi eforturi pen
tru a realiza o creștere substanțială a volumului 
comerțului pe baza avantajului reciproc. Ele 
constată cu satisfacție numărul sporit al contac
telor intre companiile britanice și organizațiile 
și întreprinderile românești și subliniază impor
tanța intensificării in continuare a unor asemenea 
contacte. îndeosebi în domeniile metalurgiei, 
chimiei și petrochimiei, industriei constructoare 
de avioane, utilajului pentru transporturi, echi
pamentului pentru comunicații, energiei nucleare 
și în valorificarea resurselor naturale.

5. Cele două părți vor favoriza dezvoltarea în 
continuare a cooperării, schimburilor și contacte
lor în domeniile științei și tehnologiei. în avan
tajul reciproc al părților interesate. Ele favori
zează cooperarea reciproc avantajoasă între insti
tuții, institute de învătămînt superior și persoane 
angajate în activități de cercetare științifică fun
damentală și aplicativă.

6. Cele două părți, subliniind importanța unei 
largi dezvoltări a cooperării culturale și în do
meniul învățămintului pentru o mai bună cunoaș
tere reciprocă și o înțelegere reciprocă a realiză
rilor celor două națiuni, exprimă hotărîrea lor de 
a adinei și extinde schimburile de informații între
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cele două țări și de a dezvolta contactele Institu
ționale și individuale în toate ramurile artelor și 
științei și în domeniul învățămintului. Ele reafir
mă intenția lor de a facilita o mișcare și contacte 
mai libere între persoane, individual sau colectiv, 
în scopuri personale sau oficiale, și să contribuie 
la soluționarea și a altor probleme de natură 
umanitară, în conformitate cu prevederile și in 
spiritul Actului final al Conferinței pentru 
securitate și cooperare în Europa. Ele vor depune 
toate eforturile pentru a face posibilă o continuă 
extindere a cunoașterii reciproce a celor două po
poare. în acest spirit, ele vor facilita o răspîn- 
dire mai largă a informațiilor si vor îmbunătăți 
circulația, accesul public si schimbul de informa
ții in domeniile și prin mijloacele preconizate în 
Actul final al Conferinței pentru securitate și 
cooperare în Europa.

III.
7. Cele două părți reafirmă hotărîrea lor de a 

acționa in mod susținut și cu perseverentă pentru 
o reală și trainică destindere în Europa și în lu
mea întreagă, cu scopul de a face acest proces 
tot mai viabil și atotcuprinzător. Angajamentele 
asumate la Conferința pentru securitate și coope
rare in Europa reprezintă un pas important și 
promițător pe această cale și spre stabilirea de 
relații constructive pe continentul nostru. libere de 
orice element de confruntare.

Cele două părți exprimă hotărîrea lor de a da 
efect deplin rezultatelor conferinței, luind măsuri 
ca toate hotărîrile adoptate de ele la cea de-a 
treia fază să fie în întregime respectate și puse 
în aplicare. Ele consideră că procesul multilateral 
initiat de conferință trebuie să continue pe baza 
și în vederea promovării punerii in aplicare, a tu
turor deciziilor conferinței de către toti nariici- 
pantii, pe plan unilateral, bilateral sau multila
teral.

8. Cele două părți tși declară hotărirea constantă 
de a acționa pentru adoptarea de măsuri efective 
de dezarmare și control al armamentelor. Ele 
subliniază necesitatea realizării de progrese în di
recția dezarmării generale, inclusiv a dezarmării 
nucleare, sub un control international strict șl 
efectiv și care să aibă ca rezultat întărirea păcii 
și securității in întreaga lume.

9. Cele două părți reafirmă hotărîrea lor de a 
contribui la întărirea Organizației Națiunilor 
Unite și de a promova eficacitatea acesteia_ în 
menținerea păcii și securității. Ele sînt hotărite 
să acționeze împreună, în mod constructiv, în ca
drul Națiunilor Unite, al organizațiilor sale specia
lizate și altor organizații internaționale corespun
zătoare, pentru a ajuta la găsirea de soluții echi
tabile problemelor economice internaționale, redu
cerea decalajelor între nivelurile de dezvoltare 
economică si la rezolvarea problemelor țărilor in 
curs de dezvoltare din lumea întreagă.

10. Pentru continua dezvoltare a relațiilor de 
prietenie și cooperare între cele două țări, ele au 
hotărit să adincească consultările intre ele la 
toate nivelurile, prin schimburi de vizite și întîl- 
niri periodice ale reprezentanților lor, atit în pro
bleme internaționale de interes reciproc, cit și în 
probleme privind relațiile lor bilaterale. Cele două 
părți recunosc rolul pe care misiunile lor diplo
matice ii au în dezvoltarea relațiilor bilaterale.

11. Ambele părți își exprimă hotărîrea să ac
ționeze in spiritul acestei Declarații pentru o dez
voltare mai rapidă a relațiilor dintre România șl 
Regatul Unit, în toate domeniile. Ele își exprimă 
convingerea că ea va avea o importantă contribu
ție la dezvoltarea procesului destinderii. Ia cu
noașterea reciprocă și contacte rodnice și la în
tărirea păcii in Europa șl în întreaga lume.

întocmită în două exemplare, la București, 
astăzi. 18 septembrie 1975, In limbile română șl 
engleză, ambele texte avînd aceeași valabilitate.

COMUNICAT COMUN
La invitația președintelui Repu

blicii Socialiste România. Nicolae 
Ceaușescu. și a primului ministru al 
guvernului român. Manea Mănescu, 
primul ministru al Regatului Unit al 
Marii Britanii și Irlandei de Nord. 
Harold Wilson. împreună cu soția, a 
efectuat o vizită oficială in Republi
ca Socialistă România în perioada 
16—18 septembrie 1975.

Primul ministru Harold Wilson a 
depus o coroană la Monumentul eroi
lor luptei pentru libertatea poporului 
si a patriei, pentru socialism.

In cursul șederii, primul ministru 
al Marii Britanii si persoanele care 
l-au insotit au vizitat obiective eco
nomice. social-culturale si turistice 
din București si din nordul Moldovei. 
Oaspeților li s-a rezervat pretutin
deni o primire călduroasă, expresie 
a relațiilor de prietenie și colaborare 
existente între cele două țări si po
poare.

Președintele Republicii Socialiste 
România. Nicolae Ceaușescu. a primit 
pe primul ministru Harold Wilson, 
cu care a avut convorbiri oficiale. La 
convorbiri a luat parte primul mi
nistru al guvernului român. Manea 
Mănescu.

Au asistat, din partea română : Ion 
Ursu. președintele Consiliului Natio
nal pentru Știință și Tehnologie. loan 
Avram, ministrul industriei construc
țiilor de mașini. Florea Dumitrescu, 
ministrul finanțelor. Nicolae Ionescu. 
ministru secretar de stat ,la Ministe
rul Comerțului Exterior și Cooperă
rii Economice Internaționale. Vasile 
Pungan. consilier al președintelui re
publicii. Vasile Gliga. adjunct al mi
nistrului afacerilor externe. Constan
tin Slanciu. adjunct al ministrului co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale. Ion M. Nico
lae. adjunct al ministrului industriei 
chimice. Cornel Pinzaru. adjunct al 
ministrului industriei construcțiilor 
de mașini. Pretor Popa, ambasadorul 
României la Londra.

Din partea engleză : Jeffrey Char
les Peterson, ambasadorul Regatului 
Unit al Marii Britanii și Irlandei de 
Nord la București. E. Deakins si dr. 
Gavin Strang, subsecretari de stat 
parlamentari. K. R. Stowe, secretar 
personal principal al primului minis
tru. J. T. W. Haines, șeful secreta
riatului presei. L. Lightman. subse
cretar pentru relații comerciale și 
export. P. R. H. Wright, secretar 
personal. B. G. Cartledge, șeful De
partamentului Europa de est și/

U.R.S.S.. A. St. J. H. Figgis, prim- 
secretar la Departamentul Europa de 
est si U.R.S.S.

In cadrul convorbirilor, care s-au 
desfășurat într-o atmosferă caldă și 
prietenească, a avut loc un larg 
schimb de vederi cu privire la evo
luția relațiilor româno-britanice, pre
cum.și la problemele internaționale 
de actualitate.

Ca o expresie a bunelor relații sta
tornicite intre cele două țări, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia și primul ministru a! Regatului 
Unit al Marii Britanii și Irlandei de 
Nord au semnat o Declarație comună. 
Ambele părți au constatat cu satis
facție că relațiile și cooperarea româ- 
no-britanică au cunoscut. în ultimii 
ani. o evoluție pozitivă și au fost de 
acord că dezvoltarea și diversificarea 
lor corespund intereselor celor două 
popoare, cauzei păcii și colaborării 
internaționale.

Ele au convenit să intensifice con
tactele politice și consultările la toate 
nivelurile, să acționeze pentru dez
voltarea în continuare a relațiilor lor 
în toate domeniile de interes comun.

RecunoScind rolul important al co
laborării economice între cele două 
țări, pentru întărirea relațiilor de 
prietenie între popoarele român și 
britanic, cele două părți sînt hotărite 
să depună eforturi susținute pentru 
o creștere substanțială a volumului 
schimburilor comerciale ne baza a- 
vantajului reciproc.

In scopul de a folosi mai deplin po
sibilitățile economice care există in 
cele două țări, părțile au ho
tărit să acționeze pentru creșterea 
pină în 1980 a volumului schimburilor 
comerciale anuale, in ambele sensuri, 
de două ori și jumătate în compara
ție cu nivelurile atinse în 1974.

Cele două părți vor lua astfel de 
măsuri ca. pe cit posibil, să încheie 
cu succes, cit mai curînd. un număr 
de negocieri în curs între firmele si 
întreprinderile din cele două țări.

Ele au constatat cu satisfacție spo
rirea contactelor dintre întreprinderi
le românești și firmele britanice și au 
apreciat încheierea unor contracte im
portante care prevăd cooperarea în 
domeniile aviației, locomotivelor Die- 
sel-electrice și produselor chimice 
pentru agricultură.

De asemenea, ele au constatat cu 
satisfacție că sînt deja în curs nego
cieri între un număr de companii bri
tanice și organizații românești și se 
prevede încheierea. în scurt timp, a

Cu ocazia vizitei oficiale în tara 
noastră, primul ministru al Regatu
lui Unit al Marii Britanii si Irlan
dei de Nord, Harold Wilson, și 
doamna Mary Wilson au oferit, joi. 
un dejun oficial.

Au luat parte tovarășii Manea Mă
nescu. cu soția. Gheorghe Oprea, 
Ștefan Andrei, Ion Ursu. George 
Macovescu. ministrul afacerilor ex
terne, Florea Dumitrescu, ministrul 
finanțelor. Vasile Gliga. adjunct a) 
ministrului afacerilor externe. Pretor 
Popa, ambasadorul României la 
Londra.

Au participat Jeffrey Charles Peter
son, E. Deakins, Gavin Strang. K. R. 
Stowe, J. T. W. Haines și alte per
soane oficiale britanice.

In timpul dejunului, care s-a des
fășurat într-o atmosferă de caldă 
cordialitate, primul ministru Harold 
Wilson și primul ministru Manea 
Mănescu au rostit toasturi.,..

Adresindu-se primului ministru 
român, celorlalți participant!, premie
rul Harold Wilson a spus :

Sîntem la sfîrsitul unei vizite foarte 
scurte, dar deosebit de agreabilă și 
foarte utilă, și cred că ea își va aduce 
contribuția sa deosebită Ia rapida 
dezvoltare a relațiilor dintre cela 
două țări ale noastre.

Soția mea. colegii mei miniștri, 
persoanele oficiale și eu vă sîntem 
foarte recunoscători pentru primirea 
călduroasă pe care ne-ați făcut-o tu
turor șl pentru seria de întîlniri 
foarte constructive și plăcute tot
odată ne care le-am avut în timpul 
programului nostru în tara dumnea
voastră.

Președintele. în cuvîntarea sa, ne-a 
spus ce s-a realizat în această săp- 
tămînă. De aceea, nu doresc să mai 
repet aceste realizări. Doresc să 
aduc mulțumirile mele tuturor celor 
care ați contribuit Ia înfăptuirea lor. 
Aceasta înseamnă numai începutul a 
ceea ce urmează să se realizeze. Ne 
întoarcem la Londra cu un șir de 
obiective foarte importante si. în 
unele cazuri, chiar pe lungă durată, 

îmi amintesc în mod deosebit —

a spus vorbitorul — discuțiile pe care 
le-am avut cu președintele Nicolae 
Ceaușescu despre probleme mari in
ternaționale. In multe dintre acestea, 
noi avem puncte de vedere comune. 
Cred, de asemenea, că în domeniul 
relațiilor noastre mutuale o serie de 
obiective sînt acum mai bine si mai 
clar definite, mai ales în domeniile 
comercial și tehnologic. Așteptăm, de 
asemenea, să aibă loc vizite în An
glia ale unor reprezentanți distinși 
ai României.

Trebuie să exprimăm scuzele și 
regretele noastre că unii dintre dis
tinșii noștri colegi nu sînt aici, pen
tru că în domeniile comercial și teh
nologic ei redactează încă programe 
concrete, programe pentru care pre
ședintele și cu mine. în orele de di
mineață. le-am dat instrucțiuni.

Relevînd că în timpul vizitei a fost 
aprobată baza unei complete și fi
nale rezolvări tn problemele finan
ciare rămase în suspensie, vorbitorul 
a spus apoi :

Ne întoarcem în Anglia cu o ima
gine mai deplină, mai bine formată 
cu privire la politica și programele 
guvernului dumneavoastră. Ne în
toarcem cu o mai bună înțelegere a 
problemelor cărora le faceți fată pe 
plan intern. Am avut ieri ocazia să 
ne întîlnim In vizita pe care am în
treprins-o cu cetățeni ai țării dum
neavoastră. cu țărani care lucrează 
în cimp, cu copii. La rîndul dumnea
voastră. sper, aveți o viziune despre 
problemele noastre specifice, despre 
felul în care le abordează guvernul 
englez.

După recenta si importanta Confe
rință de la Helsinki și după ce noi 
ne-arn pus semnătura pe Actul final 
al Conferinței pentru securitate și 
cooperare în Europa, este important 
să ne amintim despre necesitatea ca 
acele documente să devină fapte reale 
în anii ce urmează. După cum s-a 
recunoscut în declarațiile făcute de 
noi in dimineața aceasta, totul este 
ca o mină de aur unde se așteaptă să 
se lucreze. Pe asemenea, și despre

relațiile noastre bilaterale se poate 
spune că ele sînt ca o mină de aur 
unde se așteaptă să se lucreze. în 
toate domeniile — politic, militar, 
economic, informațional si umanitar.

Si eu. și colegii mei. și sper că și 
dumneavoastră, ne luăm angajamen
tul să facem ca relațiile dintre An
glia și România, dintre popoarele ro
mân și englez să nu fie formale.

In numele soției mele. în numele 
colegilor mei și în numele meu per
sonal. doresc, domnule prim-minis
tru. să vă mulțumesc încă o dată în 
modul cel mai sincer pentru posibi
litatea pe care mi-ați dat-o de a vi
zita și de a vedea din nou frumoasa 
dumneavoastră țară și de a aduce, 
sper, o contribuție la dezvoltarea re
lațiilor noastre, la relațiile interna
ționale și pentru pace.

In acest spirit, rog pe toți colegii 
să mi se alăture, toastind pentru 
președintele României, pentru gu
vernul român, pentru domnul prim- 
ministru și pentru toti miniștrii pre- 
zenți aici.

în toastul său, primul ministru al 
guvernului român. Manea Mănescu, 
a spus :

Vizita dumneavoastră, domnule 
prim-ministru, in țara noastră, con
vorbirile fructuoase pe care le-ați 
avut cu președintele României și do
cumentele importante pe care le-am 
semnat reprezintă un moment re
marcabil în dezvoltarea legăturilor 
de colaborare dintre țările și po
poarele noastre. în spiritul cooperă
rii. securității si păcii în lume.

în mod deosebit aș dori, domnule 
prim-ministru. să vă mulțumesc 
pentru cuvintele atit de frumoase pe 
care în aceste zile mi le-ați spus cu 
privire la personalitatea remarca
bilă a președintelui nostru. Nicolae 
Ceaușescu. căruia poporul nostru ii 
aduce un omagiu pentru lupta sa 
închinată binelui poporului român, 
libertății și independenței României. 
Trebuie să vă spunem sincer că și 
din acest punct de vedere ne-ați fă
cut o mare bucurie in cadrul acestei
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vizite fructuoase și deschizătoare de 
drumuri noi pentru dezvoltarea re
lațiilor de prietenie româno-engleze.

Cele două popoare ale noastre au 
o vocație constantă pentru o sinceră 
și fecundă prietenie.

Sperăm că vizita efectuată de 
dumneavoastră, deși scurtă, v-a dat 
posibilitatea să cunoașteți unele 
realizări ale poporului român, fru
musețile 'patriei noastre, monumente 
istorice și culturale, în aprecierea 
cărora ați fost atit de generoși, dum
neavoastră și distinsa doamnă Wil
son, pentru ale cărei creații poetice 
îi aduc un respectuos omagiu.

Convorbirile oficiale care au avut 
loc zilele acestea ne-au permis să 
constatăm cu deosebită satisfacție 
cursul ascendent al relațiilor ro
mâno-britanice, spiritul de colabo
rare și cooperare internațională in 
care acționează țările noastre.

In acest context — a spus vorbi
torul — rezultatele pozitive obținute 
pină acum și dorința comună de a 
acționa pentru asigurarea unei per
spective îndelungate colaborării noas
tre ne permit să apreciem că există 
condiții ca Regatul Unit al Marii 
Britanii și Irlandei de Nord să de
vină unui dintre principalii noștri 
parteneri comerciali și de cooperare 
în producția industrială, tn special 
în domeniile energeticii nucleare, 
construcțiilor de mașini-unelte și 
utilaje grele, de mașini și aparatură 
centru industriile petrolieră, petro
chimică. navală, electrotehnică, în 
domeniul producției de cocs, precum 
și în cooperarea pe terțe piețe.

Constituie pentru noi un prilej 
de profundă satisfacție să constatăm 
că România și Marea Britanie au 
puncte de vedere convergente în
tr-o serie de probleme internaționa
le și că reprezentanții țărilor noas
tre colaborează fructuos în cadrul 
Organizației Națiunilor Unite și al 
altor organizații internaționale. Do
rința de a conlucra pentru realiza
rea unui climat de destindere și co
operare în Europa și in lume, in care 
fiecare țară să se poată dezvolta 11-

ber șî suveran, fără nicî un amestec 
din afară, dovedește preocuparea ță
rilor noastre de a contribui la apro
pierea între popoare,'la transpunerea 
în viață a angajamentelor asumate 
prin Actul final al Conferinței pen
tru securitate și cooperare europea
nă de la Helsinki.

Tara noastră se pronunță cu con
secventă pentru instaurarea unei noi 
ordini economice mondiale, bazată 
pe relații noi, de egalitate, care să 
ducă la progresul mai rapid al tari
lor în curs de dezvoltare, la o co
laborare internațională reciproc avan
tajoasă și stabilă, la asigurarea bună
stării tuturor națiunilor, la făurirea 
unei lumi a prosperității și echității 
internaționale.

Apreciem că relațiile dintre Româ
nia și Marea Britanie constituie o 
mărturie grăitoare a modului în care 
state cu orînduiri social-poîitice și 
niveluri de dezvoltare economică di
ferite pot conlucra în interesul lor 
reciproc, al cauzei securității și păcii.

Doresc să vă adresez dumneavoas
tră, stimate domnule prim-ministru, 
distinsei doamne Mary Wilson, co
laboratorilor dumneavoastră, domnu
lui ambasador, urări de succes în ac
tivitatea pe care o desfășurat! pen
tru prosperitatea poporului britanic, 
pentru dezvoltarea colaborării dintre 
România și Marea Britanie. Vă rog, 
totodată, să fiți mesagerul sentimen
telor noastre de stimă și prietenie, al 
urărilor de fericire și bunăstare pe 
care le adresăm din inimă poporului 
britanic.

Exprimind convingerea că și în vii
tor cele două guverne vor conlucra 
fructuos, spre binele popoarelor și 
țărilor noastre, al cauzei păcii și co
laborării internaționale, primul mi
nistru al guvernului român a toastat 
in sănătatea Maiestății Sale regina 
Elisabeta a Il-a. in sănătatea primu
lui ministru Harold Wilson și a soției 
sale, în sănătatea tuturor celor pre- 
zenți, pentru prietenia și cooperarea 
dintre România și Regatul Unit al 
Marii Britanii șl Irlandei de Nord,

unor contracte concrete, inclusiv a- 
ranjamente de cooperare si pentru 
crearea de societăți mixte în domenii 
ca : echipamente pentru centrale și 
laboratoare nucleare, unelte electrice 
de mină, ventilatoare cu viteză va
riabilă, uleiuri lubrifiante, echipa
mente pentru industria petrolieră și 
petrochimică și echipamente radio 
pentru marină.

Cele două părți au fost de acord 
să examineze in mod constructiv noi 
posibilități de cooperare în producție, 
inclusiv înființarea de societăți mixte 
in România, in special în domeniile : 
aviație, echipamente pentru centrale 
nucleare electrice, mașini-unelte gre
le și utilaje grele.

Ele au convenit, de asemenea, să 
examineze fezabilitatea unei coope
rări în producția de cocs în Marea 
Britanie pentru nevoile celor două 
țări, precum și pentru vînzări pe ter
țe piețe.

Ele au notat cu satisfacție existența 
unor acțiuni de cooperare ne terțe 
piețe între firmele și întreprinderile 
din cele două țări si își propun să 
încurajeze firmele si întreprinderile 
lor pentru a studia noi posibilități de 
cooperare pe terțe piețe, in special 
în domeniile minier, agricol si pe
trolier.

Ambele părți au fost de acord să 
examineze posibilitățile cooperării 
industriale si științifice în agricul
tură.

Dorind să creeze un cadru mai fa
vorabil pentru cooperarea bilaterală, 
primul ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste, România. Manea Mă
nescu. și primul ministru al Regatu
lui Unit al Marii Britanii și Irlandei 
de Nord. Harold Wilson, au semnat 
Acordul pe termen lung de colaborare 
economică și cooperare industrială și 
tehnologică.

S-a stabilit ca în cadru! acestui 
acord să înceapă, cit mai curînd po
sibil. discuții pentru identificarea 
unor acțiuni concrete de cooperare 
economică. în vederea aprobării unui 
program de cooperare la următoarea 
sesiune a comisiei mixte guverna
mentale din ianuarie 1976.

Ei au semnat, de asemenea, o Con
venție pentru evitarea dublei impu
neri a veniturilor intre Republica 
Socialistă România si Regatul Unit 
al Marii Britanii și Irlandei de Nord.

In discuții, ambele părți au expri
mat dorința de intensificare a con
lucrării în diverse domenii ale acti
vității științifice și tehnologice. în
deosebi în domeniul energiei nuclea
re. In acest scop, cei doi prim-mi- 
niștri au semnat un Acord de colabo
rare în domeniul folosirii energiei 
nucleare în scopuri pașnice.

Președintele Republicii Socialiste 
România. Nicolae Ceaușescu. și pri
mul ministru al Regatului Unit al 
Marii Britanii și Irlandei de Nord.

Harold Wilson, au aprobat un Aide- 
memoire cu privire la solutionarea 
unor arierate financiare britanice. 
Aide-memoire-ul stabilește baza pen
tru negocieri, la o dată cit mai apro
piată, în vederea încheierii unui a- 
cord privind reglementarea deplină 
și definitivă a arieratelor in cauză.

Ambele părți au exprimat dorința 
lor comună pentru extinderea și di
versificarea schimburilor cultural- 
științifice inclusiv prin programul de 
schimburi cultural-științifice și teh
nice româno-britanice. în scopul 
îmbunătățirii cunoașterii reciproce a 
celor două popoare.

Discutind unele probleme interna
ționale de interes comun, cele două 
părți au apreciat eu satisfacție mu
tațiile pozitive intervenite in situa
ția internațională, care au contribuit 
la procesul de destindere și la lărgi
rea cooperării între state.

Ambele părți au subliniat impor
tanta pe care o acordă procesului de 
întărire a securității și de dezvoltare 
a cooperării in Europa și au reafir
mat angajamentul lor de a transpune 
in viață prevederile Actului final al 
Conferinței pentru securitate și coo
perare în Europa.

Cele două părți au căzut de acord 
asupra necesității de a se ajunge la 
o reglementare rapidă, justă și du
rabilă a situației din Cipru, bazată 
pe respectarea independentei, su
veranității și integrității teritoriale 
ale Republicii Cipru.

Cu privire la situația din Orientul 
Mijlociu, cele două părți au apreciat 
acordul Încheiat recent intre Egipt și 
Israel ca un nou pas pozitiv, au ex
primat preocuparea lor față de starea 
de tensiune care persistă în această 
parte a lumii și au subliniat necesi
tatea înregistrării de noi progrese în 
direcția realizării unei reglementări 
juste și durabile in regiune.

Cele două părți au exprimat preo
cuparea lor față ds decalajul dintre 
țările dezvoltate și cele in curs de 
dezvoltare și au evidențiat eforturi
le care se depun in forutjile interna
ționale pentru reducerea acestuia. Ele 
au subliniat necesitatea edificării 
unei noi ordini economice internațio
nale. care trebuie să aibă ca un o- 
biectiv major realizarea de progrese 
către o structură mai justă și echita
bilă în relațiile economice interna
ționale. Ele au constatat j cu satisfac
ție încheierea cu succes |a celei de-a 
Vll-a sesiuni extraordinare a Adu
nării Generale a O.N.U. pentru dez
voltarea și cooperarea economică in
ternațională.
, Cele două părți au fost de acord că 

Intilnirile și convorbirile care au a- 
vut loc în timpul vizitei primului 
ministru al Marii Britanii. Harold 
Wilson, constituie un eveniment im
portant în dezvoltarea {relațiilor bi
laterale dintre Republica Socialistă 
România și Regatul Unit al Marii 
Britanii și Irlandei de Nord, care 
vor contribui la întărirea prieteniei 
și colaborării dintre cele două tari.

Plecarea din Capitală
Incheindu-și vizita oficială între

prinsă tn țara noastră la invitația* 
președintelui Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, și a pri
mului ministru al guvernului român, 
Manea Mănescu. primul ministru al 
Regatului Unit al Marii Britanii și 
Irlandei de Nord, Harold Wilson, îm
preună cu soția, doamna Mary Wil
son. a părăsit joi după-amiază Bucu- 
reștiul.

Primul ministru britanic a fost în
soțit in această vizită de Jeffrey 
Charles Peterson, ambasadorul Rega
tului Unit al Marii Britanii și Irlan
dei de Nord la București, E. Dea
kins și Gavin Strang, subsecretari 
de stat parlamentari. K. R. Stowe, 
secretar personal principal al primu
lui ministru. J. T. W. Haines, șeful 
secretariatului presei. B. G. Cartled- 
ge. șeful Departamentului Europă de 
est din Ministerul de Externe, de 
alte persoane oficiale.

Pe aeroportul Otoperu, unde erau

arborate drapelele de stat ale celor 
două țări, premierul britanic a fost 
condus de primul ministru al guver
nului român, Manea Mănescu, îm
preună cu soția, Emil Drăgănescu 1 
viceprim-ministru al guvernului. lor. 
Ursu, președintele Consiliului Națio
nal pentru Știință și Tehnologie, Flo
rea Dumitrescu, ministrul finanțelor. 
Ion Șt. Ion, secretar general al Con
siliului de Mjniștri, Vasile Gliga, ad
junct al ministrului afacerilor exter
ne. alte persoane oficiale.

Era prezent Pretor Popa, ambasa
dorul României la Londra.

Au fost de față membri ai Amba 
sadei Regatului Unit al Marii Brita
nii și Irlandei de Nord la București.

Au fost intonate imnurile de sta 
al Regatului Unit al Marii Britanii t 
Irlandei de Nord și al Republicii Se 
cialiste România. O gardă militară i 
prezentat onorul.

(Agerpr _____________ o

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Acum, cînd părăsim România, soția mea și cu mine transmite 
Excelenței Voastre și doamnei Ceaușescu, precum și Excelenței Sale p; 
mul ministru și doamnei Mănescu, vii mulțumiri pentru amabilitat 
și ospitalitatea arătate nouă, precum și întregii delegații în timpul vi
tei în frumoasa dumneavoastră țară, în această săptămînă.

Cred că această vizită și convorbirea care a avut loc între noi v 
marca un punct de cotitură în dezvoltarea aprofundată a bunelor r 
lății dintre guvernele și popoarele noastre.

HAROLD WILSON
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nu teoretice, ci aplicati-

cont de toată varietatea de 
și cerințe !
să credem totodată că noile 

formulate de interlocutorii

partitură

m perspectiva unor ample acțiuni

educative în rindurile elevilor
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însemnări privind contractarea

bunurilor de consum de către
Florica DINULESCU merceologii comerțului

cu vinzare
cadrul

cine nu rentează?Pentru
tară

pro-

oferă
care :

Focul
clandestinneonorate

1000 000
și semnificația lui

Rodica ȘERBAN

cererile,

vor 
unor

II la sfîrșitul anului 1975 de peste 
17 miliarde lei, față de numai 4,2 
miliarde lei în anul 1970. De reținut 
și faptul că numărul beneficiarilor 
de credite este în prezent de circa

din 
im- 
din 

de

La coope- 
meșteșugă- 
oraș. Ceea

directorul
Alba, ng-a 

scurt și răs- 
ce nu a fost 
un asemenea

ce 
care 
ma-

din
iți

formalități 
necesare — 

cel mai su
la întreprin

de 
di- 
in- 
ge-

im- 
do-

șf 
ex-

55 de

rindul cumpărăto- 
unii merceologi ai 
comerțului cu ridi- 
ne obligă, nu de

pă- 
colț
La 
ai

are loc, 
de toam- 
numeroa- 

organi- 
iar

garanția statului asupra sumelor 
depuse, sporirea economiilor prin 
dobinzi și ciștiguri, păstrarea secre
tului privind numele depunătorilor 
și operațiile efectuate, scutirea de

românească. Cu prile- 
manifestărilor dedicate aces- 
eveniment, tovarășul Nicolae

formării și dezvoltării 
filozofice materialist- 
tineretului studios, a 
devotamentului față de

noapte. „Dar eu ce 
a sărit dintr-un 

Ștefan Țintea.
nopții, doi membri

co-
(Praho- 

altele, și 
pentru ocro-

în pregătirea „Săptămînii economiei"

ai gustului public care dau 
superficialitate și subiec- 
cum a reieșit și la recen- 

de contractare a noilor 
încălțăminte de la Ma-

in- 
pentru ca mărfu- 

la dispoziția populației 
o calitate cît mai bună, 
cali

Nicolae Flo- 
sac, s-au dus 

cu- 
îndelete, gogoșari, ar-

Brașov, 
discuție 
si di- 

servicii-

Planul, depășit

ren-tea-ză.
De ce? 
cetățenii

Rubrică redactată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteii"

de toamnă**„Tirgului

• NOTE • NOTE » NOTE » NOTE

A început noul an de învățămint
— an de importanță deosebită pen
tru școala 
jui 
tui
Ceaușescu, împreună cu alți condu
cători de partid și de stat, a vizitat 
unități școlare și universitare 
municipiul Craiova, a analizat 
preună cu cadre de răspundere 
învățămint. cu organele locale 
partid probleme de cea mai mare 
însemnătate pentru dezvoltarea și 
perfecționarea învățămîntului ro
mânesc. în cadrul acestui dialog 
rodnic cu oamenii școlii, secretarul 
general al partidului a făcut reco
mandări de înaltă valoare princi
pială și practică pe linia îndeplini
rii obiectivelor stabilite de Con
gresul al XI-lea al partidului pen
tru legarea mai strînsă a procesului 
instructiv-educativ de practică, de 
cercetarea științifică, de viață, subli
niind importanța covirșitoare pe 
care o are pregătirea practică te
meinică a elevilor și studenților in 
contextul actual al procesului de 
formare a cadrelor necesare con
strucției socialismului și comunis
mului.

Cuvîntarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la marea adunare popu
lară de la Craiova reprezintă o 
chemare-program de ridicare ca
litativă a întregului învățămint, un 
îndemn la muncă mereu mai exi
gentă și competentă a organizațiilor 
de partid din școlile de toate gra
dele. a conducerilor unităților 
învățămint, a tuturor cadrelor 
dactice. „Sperăm că acest an de 
vățămint — spunea secretarul _ 
neral al partidului cu acest prilej
— va avea rezultate care să con
stituie un exemplu pentru toate ce
lelalte sectoare de activitate, că de 
la începutul anului procesul de în
vățămînt se va desfășura în confor
mitate cu cerințele Congresului al 
XI-lea de a se lega tot mai strîns 
învățămîntul de știință și producție, 
de a se asigura formarea cadrelor 
necesare tuturor domeniilor de ac
tivitate cu o bază cît mai solidă de 
cunoștințe teoretice și practice, care 
să Ic permită încă din prima zi a in
trării în producție îndeplinirea în 
cele mai bune condiții a obligațiilor 
ce le revin". Aceste înalte cerin
țe puse în fața învățămîntului — 
care .exprimă, totodată, profunda 
încredere în capacitățile creatoare

ale școlii și slujitorilor săi — tre
buie să devină un program de ac
tivitate responsabilă și exigentă al 
comuniștilor educatori, al elevilor 
și studenților pentru a transpune cu 
adevărat în viață indicațiile condu
cerii partidului cu privire la per
fecționarea învățămîntului.

Un loc deosebit ocupă în viața 
școlii activitatea de pregătire ideo
logică și politică a tineretului stu
dios, de creare a unui climat priel
nic de educare a sa in spirit revolu
ționar, de cultivare a dragostei și 
respectului față de tradițiile revo
luționare ale poporului și partidu
lui nostru, de cunoaștere a marilor 
sarcini politice și sociale ce stau in 
fața poporului nostru. Aceste obi
ective educative prioritare sînt con
cretizate intr-un program unitar 
de manifestări politico-educative și 
sportive, elaborat de Ministerul 
Educației și învățămîntului. C.C. al 
U.T.C., Consiliul Național al Orga
nizației Pionierilor și Consiliul Na
tional pentru Educație Fizică și 
Sport. Paralel cu procesul instruc
tiv-educativ desfășurat zi de zi, în 
acest program se prevăd, pentru 
noul an de studiu, un șir de acțiuni 
de amploare, comune tuturor școli
lor, care vin să contribuie la for
marea profilului moral-politic al 
elevilor, in spiritul normelor mun
cii și vieții comuniștilor, ale eticii 
și echității socialiste. Conținutul 
activităților — de o mare diversi
tate a formelor și modalităților de 
organizare, destinate tuturor elevi
lor — va fi orientat, in principal, 
în direcția ' ........................  "
concepției 
dialectice a 
dragostei și 
patrie, partid și popor, a răspun
derii față 
științifică, 
Ele 
rii 
din viața

de propria pregătire 
practică, cetățenească, 

fi dedicate aniversă- 
evenimente marcante 
social-politică a țării 
ani de la înființarea 

Partidului Comunist Român. 100 de 
ani de la cucerirea independenței 
de stat a României — unor mo
mente importante din viața tinere
tului nostru — Congresul al X-lea 
al Uniunii Tineretului Comunist, a 
III-a Conferință națională a orga
nizației pionierilor, a X-a Conferin
ță a Uniunii Asociațiilor Studenților 
Comuniști din România.

în procesul educației prin muncă

și pentru muncă, ca și prin inter
mediul activităților instruetiv-edu- 
cative din planurile și programele 
de învățămint, va fi intensificată 
preocuparea pentru educarea elevi
lor în spiritul muncii, al interesu
lui pentru studiul științei și tehni
cii, pentru însușirea deprinderilor 
practice, a atitudinii înaintate și 
responsabile față de munca produc
tivă, față de valorile societății noas
tre socialiste. Pe această linie, o 
serie de acțiuni — concursuri școla
re și olimpiade pe obiecte de invă- 
țămînt, concursuri de creație tehni
că și de însușire a unei meserii, 
acțiuni de muncă patriotică etc. — 
au menirea să stimuleze interesul 
elevilor pentru învățătură, pen
tru muncă. îmbogățirea orizon
tului spiritual al tineretului școlar, 
cunoașterea și prețuirea valorilor 
autentice ale culturii și artei națio
nale și universale, educarea sa pa
triotică și estetică își va afla 
o realizare plenară în cadrul con
cursului cultural-artistic ..România 
socialistă, țara mea de glorii", al 
concursului de teatru, de poezie pa
triotică și revoluționară al pionieri
lor și elevilor : „Sub flamura par
tidului, te slăvim Românie socialis
tă", a altor acțiuni cultural-artistice 
ce vor fi organizate în școli. După 
cum măsurile adoptate de partid 
pentru dezvoltarea fizică armoni
oasă a tinerei generații, pentru 
odihna și recreația elevilor vor fi 
activ concretizate în campionate 
și concursuri sportive școlare, in 
acțiuni de pregătire a tineretului 
pentru apărarea patriei, în dru
meții șl excursii cu tematică pa
triotică, tabere și colonii etc.

Organizarea și desfășurarea tutu
ror acestor acțiuni, cu participarea 
întregului tineret școlar, pot și tre
buie să constituie un prilej de îm
bunătățire în ansamblu a activității 
politico-educative a organizațiilor 
de partid și de tineret, a metodelor 
lor de lucru cu elevii. Cu condiția 
ca toate laolaltă și fiecare în parte, 
aceste manifestări să fie convingă
toare, cu intensă putere de evoca
re, apropiate elevilor, să se consti
tuie cu adevărat ca o latură com
plementară, specifică, în cuprinză
torul proces al educației comuniste 
a tineretului în anii de școală.

Expoziții 
in
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Podul
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în ultimii ani, în ju
dețul Alba serviciile 
publice au fost diver
sificate și extinse. 
Cele mai multe ser
vicii sint oferite de 
unitățile cooperației 
meșteșugărești. Numai 
în orașul Alba Iulia, 
volumul prestațiilor de 
servicii ale meșteșu
garilor a crescut în 
acest cincinal de la 
12,4 milioane lei la 
aproape 21 milioane 
lei.

Se spune că nevoia 
îl învață pe om. în 
cîțiva ani, ghișeul de 
plată a energiei elec
trice consumate de ce
tățenii din Alba Iulia 
s-a mutat la mai mul
te adrese. Cind era la 
sediul uzinei electrice 
(situată la marginea 
orașului), cînd în cen
tru. Din acest du-te- 
vino a apărut o ini
țiativă lăudabilă. în 
cartierul „Platoul Ro
manilor" plata luminii 
a fost preluată de aso
ciațiile de locatari. 
Fiecare familie, în 
funcție de numărul ca
merelor din care este 
format apartamentul, 
are un talon de culoa
re diferită: maro — o

cameră, roșu — două, 
verde — trei, albastru 
— patru. La sfîrșitul 
trimestrului, cetățea
nul își citește conto
rul, scrie cifra în ta
lon și, odată cu între
ținerea, achită și „lu
mina" la casieria aso
ciației de locatari. A- 
vantaje: cetățenii au 
scăpat de drumuri și 
de pierdere de timp, 
a dispărut încasatorul 
de curent electric, nu 
mai sînt restanțieri. 
Simplu, civilizat, efi
cient.

O inițiativă bună, în 
curs de extindere. De 
ce nu e și o inițiativă 
pentru înființarea unor 
servicii care lipsesc ? 
Iată: din cînd în cind, 
un bătrîn apare pe 
străzi și strigă: „Re
par umbreleeee!" So
licitările nu lipsesc. 
Bătrînul umbrelar se 
așează la un colț de 
stradă sau între blocu
rile de pe „Platoul 
Romanilor" și se apu
că de lucru. în jurul 
lui apar clienții. Alt
cineva decît bătrinul, 
n-are cine să repare 
umbrelele la Alba Iu
lia.

Dar mai sînt și alte 
absențe în rețeaua ser
viciilor publice din 
Alba Iulia. Să nu cău- 
tați aici vreo unitate 
pentru efectuarea de 
reparații la instalații
le de apă din locuințe 
(înlocuirea robineților 
la chiuvete, a garni
turilor etc.). De fapt, 
pentru aproape jumă
tate din locuitori — 
cei care stau la blocuri 
— serviciul respectiv 
este asigurat prin aso
ciațiile do locatari. Dar 
ceilalți, care nu locu
iesc în blocuri, ce fac? 
Tovarășul inginer Au
rel Raian, 
I.J.G.C.L. 
explicat 
picat de 
înființat 
serviciu:

— Nu
Inexact. 

Pentru că 
sînt obligați să apele
ze tot la angajații fir
mei menționate, dar în 
afara atribuțiilor aces
tora, și cu alte... tari
fe. Bineînțeles, mai 
mari.

în întreaga 
în aceste zile, „Tîrgul 
nă“, în cadrul căruia 
se unități comerciale 
zeazâ expoziții cu vinzare. 
la unele produse se fac și de
monstrații practice, la fața lo
cului. privind modul de folo
sire sau întreținere a acestora, 
în perioada „Tirgului de toam
nă", magazinele comerțului de 
stat, bine aprovizionate, 
cumpărătorilor un larg sorti
ment de produse, intre 
televizoare și radioreceptoare, 
corpuri de iluminat, articole e- 
lectrocasnice destinate 
muncii gospodinelor, 
de sticlărie, aparate 
și încălzit, articole de 
rism-camping. articole _ . 
de uz casnic. în Capitală 
organizează expoziții cu_ 
zare de 
levizoare 
minat la 
zine. între 
versal „Victoria", 
nica" ...... ....................
„Dioda" (bd. 1 Mai nr. 126), 
..Selena" (Calea Grivițpi nr. 
206), precum și la magazinele 
din str. Lipscani nr. 96 și str. 
13 Decembrie nr. 20.

ușurării 
articole 

de gătit 
sport-tu- 

chimice 
se 

vin- 
aparatc de radio, te
și corpuri de ilu- 
o serie de maga- 
care magazinul uni- 

„Electroteh- 
(bd. Magheru nr. 31—33), 

(bd. i ' 
(Calea

Se poate aprecia — afirmînd un 
adevăr probat de realitatea cotidia
nă — că în prezent nivelul de do
tare al industriei ușoare, al industriei 
bunurilor de larg consum, în gene
ral, utilajele perfecționate de care 
dispun astăzi întreprinderile produ
cătoare permit realizarea unui sorti
ment variat de mărfuri, de bună ca
litate, capabile să răspundă superior 
cerințelor populației, gusturilor cum
părătorilor. Pornind tocmai de la a- 
ceste considerente, recentele regle
mentări legale aduse prin decretele 
nr. 97, 99 și 100/1975 vin să stabi
lească noi măsuri de natură organi
zatorică, noi obligații și răspunderi 
pentru colectivele de muncă din fa
bricile și atelierele din ramura 
dustriei ușoare, 
rile puse 
să fie de

Desigur, 
tatea trebuie în
țeleasă în sensul 
ei larg : atît din 
punct de vedere 
al execuției pro
duselor, al gradu
lui lor de durabi
litate, cit și al tu
turor celorlalți 
parametri de ca
re depinde sa
tisfacerea cerin
țelor cumpărăto
rilor, respectiv 
varietatea mode
lelor oferite, aspectul lor, modul de 
prezentare etc. Or. un moment de
terminant și de mare răspundere 
al procesului de producție și des
facere de care depinde asigurarea 
in magazine a unor mărfuri agreate 
de cumpărători — sub toate aspec
tele — este operațiunea de contrac
tare dintre producători și comer- 
cianți. Este momentul in care se sta
bilesc detaliile producției, compo
nența sortimentului de mărfuri 
va fi lansat în fabricație și cu 
se vor aproviziona în continuare 
gazinele comerțului.

Dacă readucem în discuție 
blema contractării fondului de mar
fă — temă asupra căruia atit facto
rii de răspundere, cit și presa au mai 
Stăruit și cu alte prilejuri — o facem 
din rațiunea că orice perfecționare 
posibilă în mecanismul contractări
lor poate determina, nemijlocit, o 
îmbunătățire a întregului proces de 
producție și desfacere, a întregii ac
tivități de aprovizionare a popu
lației. în acest scop sînt de apreciat 
seriozitatea și răspunderea de care 
dau dovadă majoritatea celor care 
participă la operațiunile de contrac
tare, aducînd nu o dată soluții de 
perfecționare în acest domeniu. Din 
păcate însă mai sînt și unii „inter- 
preți" ' _ 
dovadă de 
tivism. așâ 
ta acțiune 
modele de 
maia. Urmărind la mai multe stan
duri cum se desfășoară respectiva o- 
perațiune, am putut consemna unele 
episoade — de la cele serioase pînă

la cele hazlii — care probau lipsa de 
temeinicie în deciziile luate de unii 
merceologi ai comerțului, faptul că 
hotărârile lor în contractarea noilor 
modele se bazează mai mult pe gus
tul propriu, pe părerile lor persona
le. Ne-am putut da astfel seama că 
la aceste contractări — unde se de
cide apariția unui nou produs pe 
piață sau. din contră, se decide res
pingerea lui de la producție și vîn- 
zare — nu se acționează întotdeauna 
în deplină concordantă cu cerințele 
cumpărătorilor, cu punctul lor de ve
dere. Iar această anomalie provine 
din însuși modul de concepere și or
ganizare a contractărilor, din faptul 
că în prezent — datorită practicii 
încetățenite la aceste operațiuni — 
singurii în măsură să decidă cu ce 
mărfuri să se aprovizioneze magazi
nele și dacă un nou model este sau

cite un singur exemplar din fiecare 
model. Aș propune, de aceea, oa și 
în sectorul bunurilor de larg consum 
din ramura nealimentară — așa cum 
există în unele ramuri ale producției 
alimentare — să se organizeze steții- 
pilot pe profile (de încălțăminte, 
confecții, tricotaje). în aceste stații 
ar urma să se producă loturi expe
rimentale cu noile produse omolo
gate (și la care prețurile să fie e- 
laborate cu mai multă operativitate), 
produse care — prin intermediul co
merțului — să fie trimise înainte de 
contractare în fiecare județ. Aici, or
ganizațiile comerciale să le expună 
Ia vînzare în mai multe magazine 
(și nu doar în vitrine sau la diferite 
expoziții cu circuit închis) și, în 
funcție de rezultatele vinzărilor, să 
decidă la contractări care produse să 
fie cumpărate de

Brașov. Dăm telefon 
Ia 21173, la I.C.R.A.L.

— Am dori să zugră
vim locuința...

— Faceți o cerere — 
ne sfătuiește funcțio
nara, de la celălalt ca
păt al firului.

— Și după ce facem 
cerere scrisă, cam în 
cit tim© vin meșterii 
acasă ?

— Chiar imediat nu 
vin. Dar pînă la urmă, 
vin.

Ne adresăm, tot te
lefonic, cooperativei 
meșteșugărești „Con
strucții șl mobilă", cu 
aceeași solicitare.

— Faceți, mai intii, 
o cerere...

Faceți o cerere... în 
definitiv, nu faptul că 
trebuie să Îndeplinești 
anumite
— poate
- lucrul 

• urător
derile de reparații si 
construcții, 
rativele
ești din

ce supără cu adevărat 
□e cetățean e lipsa 
le solicitudine a uni
aților la care el ape- 
ează cu cerere, fie 
a scrisă sau verbală, 
ată dovada :
I.C.R.A.L. execută, 

„nual. circa 800—1 000 
le zugrăveli pentru

populație, iar coopera
ția meșteșugărească — 
circa 150—170, în oraș 
mai sînt doi zugravi 
particulari autorizați, 
care mai execută și ei 
un număr oarecare de 
lucrări. Putem crede 
că, înir-un ari întreg, 
doar circa o mie de 
locuitori ai Brașovului 
își zugrăvesc casa ? 
Nicidecum. Explicația 
este alta. în cartierul 
Schei. meșteșugul zu- 
grăvitului se transmi
te din tată-n fiu ; ei 
sint angajați in con
strucții, dar și Ia 
I.C.R.A.L. și în coope
rație. Meșterul parti
cular se obligă să exe
cute lucrarea în ter
men foarte scurt șl 
atunci cind ai nevoie, 
fără să te amine la 
nesfîrșit; dacă-i ceri 
ceva în plus, nu obiec
tează că nu e trecut 
in deviz. în cele 
urmă, plătești cît 
cere. Adică dublu.

în consecință, popu
lația plătește tarife 
umflate unor meșteri 
particulari, în timp ce 
sectorul de stat lasă să 
i se strecoare printre 
degete ocazia de a-și 
rentabiliza aceste ser
vicii (declarate neren
tabile). La I.C.R.A.L., 
în ciuda numărului.

Ștefan D1N1CĂ 
corespondentul 
„Scinteii"

si
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nu pe gustul marelui public sînt 
doar merceologii comerțului. Or, da
că în privința sortimentului de măr
furi aflate în vinzare încă din anii 
anteriori, merceologii comerțului pot 
decide contractarea lor in cunoștință 
de cauză (pe baza rezultatelor desfa
cerilor din magazine), in schimb, în 
privința noilor modele, aceștia nu 
dispun de astfel de informații. Iar de 
aici și pînă la eroare — nu e decit 
un pas.

— Ca om care lucrez de mai multi 
ani în industria bunurilor de larg 
consum — ne spunea Jean Bogdan, 
coordonator cu probleme comerciale 
la Centrala de confecții București — 
încerc adeseori un sentiment de a- 
mărăciune cind compar capacitatea 
tehnică și de creație a unitățiloi’ pro
ductive cu ceea ce văd uneori în 
rafturile magazinelor. Cel puțin în 
sectorul confecțiilor — dar același lu
cru se petrece și in alte sectoare — 
condițiile materiale permit să reali
zăm multe lucruri noi, frumoase, de 
mare căutare în 
rilor, numai că 
întreprinderilor 
cata (I.C.R.T.I.) 
puține ori, să fabricăm mai mult măr
furi „clasice" (cu toate că înșiși spe
cialiștii Ministerului Comerțului In
terior intervin, luind atitudine față 
de asemenea practici). De ce ? Pen
tru că merceologii I.C.R.T.I.-u/ilor 
nu cunosc dacă noile modele vor fi 
sau nu agreate de cumpărători și — 
ca atare — au rețineri în contractarea 
lor. Le-am oferit, bunăoară, de cu- 
rind. mai multe produse noi (confec
ții din melacel, o serie de modele de 
cămăși în dungi și in culori tari, ro
chii din țesătura Uranus ș.a.) — une
le in premieră mondială — dar le-au 
refuzat. Motivul invocat ? N-or să 
fie solicitate de cumpărători. Intro- 
ducindu-le la desfacere în magazi
nele proprii ale centralei, s-au vîn- 
dut „ca piinea caldă".

...Din păcate, inventarul • complet 
al anomaliilor ce decurg din actuala 
praotică a contractărilor (și care in
fluențează nemijlocit înseși condițiile 
de aprovizionare a magazinelor) este 
mult mai larg decît am reușit să-l 
schițăm în aceste rînduri. Dar cum 
mai important este să vedem ce po
sibilități există pentru evitarea lor 
pe viitor, vom lăsa loc, în continua
re, cîtorva propuneri formulate de 
specialiști !

Eugen Daniel, șeful serviciului 
desfacere din cadrul Centralei in
dustriei pielăriei, încălțămintei și 
cauciucului : „în prezent merceolo
gii comerțului, deși cunosc noile mo
dele înainte de contractări, nu pot 
afla în prealabil dacă ele sînt sau nu 
agreate de cumpărători, nu pot să 
le testeze în magazine, întrucit pen- 

contractare se pregătește doar

I.C.R.T.I.-uri și 
care nu.. Astfel, 
se va ști mai e- 
xact ce se cere șl 
ce nu se cere de 
către populație, 
iar părerea su
biectivă a mer
ceologilor ar fi 
înlocuită de da
tele cunoașterii 
realității".

Grigore Mosor, 
vicepreședinte al 
Uniunii coopera
ției meșteșugă
rești din munici- 

— ramura tex- 
o întîl-

octogenar
în fiecare zi, în sezonul esti

val, pe podul de la Cernavoda 
trec trenuri cu peste 8 000 de 
vagoane. Subliniem această ci
fră, ca pe un modest omagiu 
adus vestitului inginer român 
Anghel Saligny, autorul proiec
tului, precum și talentaților 
constructori care l-au executat 
cu pricepere și cutezanță. Azi, 
19 septembrie, se împlinesc 
80 de ani din ziua în care po
dul a fost dat în folosință, fiind 
la vremea respectivă cel mai 
lung din Europa. Monumentalul 
edificiu este încă viguros și cu 
trafic intens, deși in ultimii ani 
a primit, la Giurgeni, tot peste 
Dunăre, o replică în... beton. 

Ce păzea... 
paznicul ?

Ședință de comandament 
munal la Podenii Noi 
va). Se discută, intre 
despre măsurile 
tirea legumelor și porumbului 
de răufăcători. Cineva a întrebat 
dacă există asigurată o bună 
pază de 
zesc" — 
paznicul 
miezul 
comandamentului comunal, Au
rică Mateescu și "" 
rian, au luat un 
în grădina de legume, au 
Ies, pe 
dei și tot ce le-a poftit inima, 
după care, cu sacul in spinare, 
s-au dus la primărie. Apoi, cei 
doi, tot fără să se ferească, au 
adus și un sac cu porumb. In 
aceeași noapte, la primărie se 
încheia un proces verbal în care 
se înregistrau produsele „fura
te" de cei doi, care au demon
strat că însuși paznicul trebuie... 
păzit.

mai mult decit modest 
al zugrăvelilor execu
tate pentru populație, 
aflăm că prevederile 
de plan, la capitolul 
lucrări pentru popu
lație, au fost chiar... 
depășite în proporție 
de 113 la sută. Aceasta 
pentru că, în planul 
anual al întreprinderii, 
prestațiile către popu
lație reprezintă doar 
9,5 la sută. De aceea,
pe bună dreptate, la 
sesiunea din iunie a 
Consiliului popular al 
municipiului 
care a pus în 
îmbunătățirea 
versificarea
lor către populație, se 
aprecia, printre altele, 
că activitățile de re
parații și întreținere a 
clădirilor (inclusiv zu- 
grăvitul) nu cores
pund cerințelor. Se
siunea a relevat nece
sitatea unor măsuri 
care să ducă Ia adap
tarea acestor servicii 
la cerințele reale ale 
populației.

Analiza întreprinsă,- 
măsurile stabilite co
respund cerințelor 
populației. Ar fi de 
dorit însă o angajare 
mai hotărîtă a între
prinderilor de specia
litate în traducerea 
lor în viată.

în întîmpinarea unei manifestări 
devenită tradițională — „Săptămîna 
economiei", care va avea loc și în 
acest an între 25 și 31 octombrie — 
ieri a avut loc o ședință a Comisiei 
centrale pentru sprijinirea acțiunii 
de economisire, la care au participat 
ministrul finanțelor, Florea Dumi
trescu. membri ai conducerii unor 
ministere, instituții centrale și orga
nizații obștești, reprezentanți ai pre
sei și radioteleviziunii. Din expu
nerea președintelui Consiliului de 
administrație al Casei de Economii 
și Consemnațiuni, dr. Mircea Po- 
povici, am retinut faptul că, în ulti
mul timp, urmare firească a creș
terii veniturilor bănești ale popu
lației, a sporit simțitor și numărul 
depunătorilor și a sumelor depuse la 
C.E.C. Numai în ultimul an, numă
rul libretelor de economii a crescut 
cu aproape 1 000 000, ajungînd la 
31 august 1975 la 10 800 000. La 
aceeași dată, soldul general al eco
nomiilor depuse de populație prin 
unitățile C.E.C. a fost cu 13,4 la sută 
mai mare decit cel existent la sfir- 
șitul lunii august, anul trecut, 
în anul 1975, Casa de Economii și 
Consemnațiuni acordă populației 
credite în valoare de 4,4 miliarde Iei 
pentru construirea de locuințe pro
prietate personală. Soldul creditelor 
acordate populației în acest scop va

550 000. fată de 134 000 la sfîrșitul 
anului 1970.

Cu prilejul „Săptămînii econo
miei" din acest an se vor organiza, 
în întreaga țară, o serie de acțiuni 
menite să popularizeze în rindurile 
cetățenilor multiplele avantaje acor
date de Casa de Economii și Con
semnațiuni tuturor depunătorilor :

impozite și taxe a depunerilor, do- 
bînzilor și ciștigurilor, dreptul de a 
lăsa moștenire sumele depuse, 
prescriptibilitatea depunerilor, 
binzilor și ciștigurilor și altele.

La case de cultură, cluburi 
cămine culturale vor avea loc
puneri și concursuri populare pe 
tema spiritului de economie, con-

piui București 
tilă : „Recent am avut 
nire cu reprezentanții comerțului din 
sectorul textil, cu care prilej am 
oferit spre contractare mei multe 
sute de modele noi. Cite s-au ales ? 
Doar cîteva. Restul s-a spus că „nu 
sînt agreate de cumpărători", deși — 
culmea ! — la respectiva contractare 
nu a călcat nici picior de cumpără
tor. Ce aș propune ? Pentru sectorul 
cooperației, care realizează produse 
de serie mai mică, și unde nu s-ar 
justifica organizarea de stații-pilot, 
operațiunea de contractare să aibă 
loc nu numai in prezența merceolo
gilor comerțului, ci și a unui eșan
tion reprezentativ al publicului".

Lucian Blaga, director in Centrala 
de confecții : „Centrala noastră dis
pune în prezent de aproape 80 de 
magazine și puncte de prezentare 
proprii, dar aproape nimeni de la 
I.C.R.T.I.-uri și de la Întreprinderile 
comerțului cu amănuntul nu se in
teresează înainte de contractare de 
modul in care sint primite de public 
modelele noi ce le vindem in aceste 
unități. Propunerea, cred, se subîn
țelege. Subscriu, de asemenea, la 
ideea stațiilor-pilot".

...în legătură cu problema pusă în 
discuție pot exista, desigur, și alte 
opinii, și alte sugestii. Iată de Ce 
rindurile de față se vor doar un în
ceput pentru o analiză mai amplă 
— analiză care să o continue foru
rile de resort (departamentele de 
producție și desfacere) — în funcție 
de rezultatele căreia să se stabileas
că și măsurile necesare. Problema 
care se pune este de a găsi mijloa
cele practice prin care merceologii 
comerțului — acești „interpret!" ai 
gustului cumpărătorilor — să poată 
dispune de informații cît mai largi 
privind cerințele publicului, de cu
noștințe 
ve, concrete — privind evoluția pre
ferințelor cumpărătorilor. Pentru că, 
Pricit de pregătiți și bine intențio
nați ar fi acești merceologi, oricît 
de bogată ar fi experiența lor pro
fesională, nu pot deveni interpreții 
fideli ai gustului general al publicu
lui cumpărător, atîta timp cît se ba
zează doar pe gusturile lor proprii, 
pe părerile personale. Ei angajează 
fondul de marfă pentru întreaga 
populație și deci deciziile lor trebuie 
să țină 
gusturi

Vrem 
sugestii 
noștri vor veni să se adauge celor
lalte modalități de sondare a cerin
țelor populației, modalități ce stau 
deja la indemina lucrătorilor din in
dustrie și comerț.

De pomină
în anul 1965. cetățeanul Mihal 

Pujină din Bptoșani a solicitat 
întreprinderii județene de gos
podărie comunală și locativă să 
execute niște reparații la clădi
rea în care locuiește și care 
este proprietate a statului. Lu
crarea s-a amînăt de la un an 
la altul, în timp ce petițiile 
(care mai de care mai rugătoa
re) ale omului și promisiunile 
(din ce în ce mai ferme) 
ale întreprinderii sus-pomenite 
curgeau cu nemiluita. Dar va 
rămine de pomină în analele 
Botoșanilor toată această teva
tură, cu atît mai mult, cu cit 
chiar în aceste zile se împlinesc 
10 (zece) ani de la prima peti
ție și de la prima promisiune. 
Drept pentru care M.P. îi invită 
pe meșterii cu pricina să ia 
parte la această „aniversare".

Se visa 
juristă"

Mult îi mai plăcea Anei Pro- 
daniuc din Baia Mare (fără ocu
pație) să se viseze cînd medic 
(„n-am parafa la mine, dar vă 
dau eu concediu de boală"), cînd 
profesoară („vorbesc eu cu co
lega și-i pune băiețașului notă 
de trecere"). Dar cel mai mult 
și mai mult îi plăcea să se vi
seze — și să se afișeze — juristă. 
Veronicăi P., din Tg. Lăpuș, i-a 
spus că este judecător la..-. Tri
bunalul Suprem, promițindu-i 
solemn că_ va interveni intr-un 
proces in favoarea ei, drept care 
s-a ales cu o verighetă de aur, 
o rochie și un batic. La fel au 
fost păcălite și păcăliți Ileana V. 
și Olimpia V. din Cavnic. Po
pescu S. din Moisei, Man G. din 
Bala Mare și alți creduli, care 
și-au mușcat buzele cind au 
aflat că A. P. a fost prinsă de 
miliție. „Colega" — judecătorul 
adevărat — i-a administrat un 
an și cinci luni pentru... îndrep
tare.

Mihai IONESCU

vorbiri, manifestări artistice. Sub 
genericul „Avantajele economisirii 
la C.E.C", in colaborare cu Uniunea 
artiștilor plastici va avea loc cel 
de-al IX-lea concurs de afișe, ur
mat de o expoziție. Cu sprijinul 
inspectoratelor școlare județene și 
municipale, al cadrelor didactice, al 
organizațiilor U.T.C. și de pionieri, 
în ziua a doua a „Săptămînii eco
nomiei" se va organiza „Ziua elevu
lui econom". Ziua de 30 octombrie 
va fi declarată „Ziua lucrătorilor 
fruntași în activitatea de servire și 
■de cultivare a spiritului de econo
mie la cetățeni", în care vor fi 
omagiați cei mai buni dintre lucră
torii de la sucursalele județene, fi
lialele și agențiile C.E.C. din toată 
țara, care se străduiesc să răspundă 
prompt, corect, civilizat tuturor so
licitărilor cetățenilor. O inițiativă 
demnă de retinut este și aceea că 
de „Ziua mondială a economiei", 
tuturor copiilor care se vor naște în 
tară la 31 octombrie, Casa de Econo
mii și Consemnațiuni le va acorda 
cite un libret de economie cu o de
punere inițială de 100 lei. în felul 
acesta, încă de la venirea lor pe 
lume, cei mai mici cetățeni se vor 
număra printre depunătorii 
C.E.C.

în plină zi. gospodăria lui Șt. 
Roșu, din Făurești (Vilcea), a 
fost cuprinsă de flăcări. Abia 
după trei ore, pompierii volun
tari și vecinii au reușit, cu greu, 
să stingă incendiul. Dar finarul 
și bucătăria tot n-au mai putut 
fi salvate. Cercetindu-se mai în
deaproape cauzele izbucnirii fo
cului. organele de resort au des
coperit precum că acesta fusese 
provocat de la citeva scintei care 
săriseră din vatra pe care gazda 
fabrica — in mod clandestin — 
țuică.

Șoferul 
grăbit

Mecanicul de locomotivă Gh. 
Stoian, din municipiul Buzău, 
str. Independenței, ne istorisește 
o intimplare, de pe urma căreia 
a avut mult de suferit, zăcind 
în spital o lună și jumătate. Și 
totui datorită unui șofer grăbit. 
Aștepta in stație să vină auto
buzul, să-l ducă spre casă. La 
ora aceea, autobuzul nu era aglo
merat, iar in stație mai aștepta 
doar o bătrină. Cînd a venit 
autobuzul. G. S. i-a dat întîîetate 
bătrlnei, a ajutat-o să urce, dar 
cind să pună și el piciorul pe 
scară, șoferul a demarat ca din 
pușcă, trîntindu-l pe om la pă- 
mînt și accidentindu-l grav. „Ce 
s-ar întîmpla — ne scrie G. S. — 
dacă și eu aș face Ia fel cînd 
sint pe locomotivă ? Din graba 
șoferului era să rămîn infirm 
pentru toată Viața dacă medicii 
de la policlinica C.F.R. nu și-ar 
fi dat toată silința, fapt pentru 
care le mulțumesc din toată i- 
ntma".
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România Sosirea unei delegații a C.C. al Partidului

Vă rog să primiți, Excelență, sincerele mele mulțumiri pentru ama
bilul mesaj de felicitare pe care ați binevoit să mi-1 adresați-cu prilejul 
aniversării zilei naționale a țării mele.

Reînnoiesc Excelenței Voastre asigurarea înaltei și distinsei mele .' 
considerațiuni.

JUAN ALBERTO MELGAR CASTRO
Șeful statului Honduras

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Vă rog, Excelență, să primiți cele mai sincere mulțumiri pentru me
sajul pe care mi l-ați transmis cu prilejul celei de-a 150-a aniversări a 
independenței Uruguayului, precum și urările mele de fericire perso
nală și de prosperitate tot mai mare pentru poporul român.

JUAN MARIA BORDABERRY
Președintele

Republicii Orientale Uruguay

A apărut revista „AflOifî (fe ÎStOFÎ8“ nr. 4/1975
55

Sumarul revistei se deschi
de cu expunerea tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU la 
Conferința pentru securitate și 
cooperare în Europa.

în continuare, revista publică 
articolele : .,Umberto Terracini 
tl e's ore opera tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în Italia" ; 
,.Pagir’ din istoria unui muni
cipiu n/ilenar — Drobeta Tur- 
nu-Severin“, de Iulian Ploști- 
naru ; „Dezvoltarea continuă a / 
democrației — obiectiv major 

activității teoretice și practi
ce’ a Partidului Comunist Ro
mân", de Gheorghe Zaharia, 
Marin Voiculescu ; „Partidul 
Comunist Român și imperativul 
actual a! reconcilierii istorice 
dintre comuniști și socialiști",

de Gheorghe Prodea ; „Activi
tatea teoretică desfășurată de 
P.C.R. în perioada interbelică 
pentru apărarea unității națio
nale. a independenței și suve
ranității tării", de Gheorghe I. 
Ioniță ; „35 de ani de la marile 
demonstrații populare îndrepta
te împotriva Dictatului de la 
Viena", de Mircea Mușat, Ion 
Ardeleanu.

Revista mai cuprinde rubrici
le MIȘCAREA REVOLUȚIO
NARA ȘI DEMOCRATICA A 
FEMEILOR DIN ROMANIA, 
ISTORIA MIȘCĂRII COMU
NISTE, REVOLUȚIONARE ȘI 
DEMOCRATICE INTERNAȚIO
NALE, VIAȚA ȘTIINȚIFICĂ, 
CRITICĂ ȘI BIBLIOGRAFIE.

22,00

22,10
22,30

PROGRAMUL I

de producție cinematografi
că „București".
Muzică ușoară. Cîntă Nina 
Simone.
24 de ore.
Închiderea programului.

PROGRAMUL II

Comunist din Grecia (interior)
La invitația Comitetului Central 

al .Partidului Comunist Român, joi 
după-amiază a sosit în Capitală o 
delegație a Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Grecia 
(interior), condusă de Harălambos 
Drakopoulos, secretar al C.C. al P.C. 
din Grecia (interior). Din delegație 
fac parte : Dimitrios Partsalidis, 
membru al C.C. al P.C. din Grecia 
(interior), și Lefteris Voutsas, mem
bru al C.C. al P.C. din Grecia (inte
rior), director al ziarului „Avghi".

La sosirea pe aeroportul Oto- 
peni, oaspeții au fost salutați de 
tovarășii Gheorghe Pană, membru 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., Ștefan Andrei, mem
bru supleant al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
Ghizela Vass, membru al C.C. al 
P.C.R., Nicolae Ionescu; șef de sec
tor la C.C. al P.C.R., de activiști de 
partid.

(Agerpres)

Joi a sosit în Capitală o delegație 
a Uniunii Socialiste a Forțelor Popu
lare din Maroc, condusă de Moha
med Jabry, membru al Biroului Poli
tic al partidului, care, la invitația 
C.C. al P.C.R., face o vizită in țara 
noastră.

Delegația a fost salutată la sosire

de Ion Ursu, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., Constantin Manolescu, mem
bru al C.C. al P.C.R., și Constantin 
Vasiliu, adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R.

între 16 și 18 septembrie, la Bucu
rești s-au desfășurat lucrările celei 
de-a V-a sesiuni a Comisiei mixte 
guvernamentale româno-italiene de 
colaborare economică, industrială și 
tehnică.

Au fost examinate, cu acest prilej, 
evoluția acțiunilor de cooperare și a 
schimburilor comerciale între cele 
două țări, precum și măsurile ce ur
mează a fi luate pentru dezvoltarea 
și diversificarea acestora.

în încheierea lucrărilor a fost sem
nat un protocol, care prevede acțiu
nile de cooperare ce urmează a fi în
treprinse de către întreprinderile ro
mânești și firmele italiene, în dome
niile construcției de mașini și electro
tehnicii. industriei chimice și petro
chimice, industriei metalurgice etc.

Documentul a fost semnat de pre
ședinții celor două părți în Comisie, 
Marin Trăistaru. adjunct al ministru
lui comerțului exterior și cooperării 
economice internaționale, și Frances
co Cattanei, subsecretar de stat în Mi
nisterul Afacerilor Externe al Italiei.

Au fost prezenți Ion Pățan, vice- 
prim-ministru al guvernului, minis
trul comerțului exterior și cooperării 
economice internaționale, precum și 
Ernesto Mario Bolasco, ambasadorul 
Italiei la București, și membrii celor 
două delegații.

★
în aceeași zi, tovarășul Ion Pățan 

a avut o întrevedere cu Francesco 
Cattanei.

Au fost abordate, cu această ocazie, 
probleme de interes comun privind 
dezvoltarea în continuare a relațiilor 
economice si de 
italiene.

La întrevedere 
sadorul Italiei la

cooperare româno-
a luat parte amba- 
București.
★

în timpul șederii în România. Fran
cesco Cattanei a avut convorbiri la 
Ministerul Afacerilor Externe. Minis
terul Industriei Construcțiilor de Ma
șini și Ministerul Industriei Chimice. 
Oaspetele a vizitat, de asemenea, ri
nele obiective economice din Capitală.

(Agerpres)

(Agerpres)

a băncii americane „Manufacturers Hanover Trust Company"

DE PRETUTINDENI
® CONDUCTĂ DE 

APĂ LA POLUL FRIGU
LUI. La stațiunea antarctică
sovietică „Vostok", situată în 
zona polului frigului, unde s-a 
înregistrat temperatura record 
de minus 88,3°, a început să 
funcționeze un nou sistem de 
aprovizionare cu apă. Principala 
componentă a sistemului este 
un puternic încălzitor electric, 
introdus în stratul de gheață, 
la o adîncime de cinci metri. 
Stația de apă furnizează pină la 
700 tone de apă în decurs de 24 
de ore. A fost astfel rezolvată 
ultima problemă legată de asi
gurarea condițiilor de trai pen
tru cercetători.

Nicolae Giosan, președintele Marii 
Adunări Naționale a Republicii So
cialiste România, a adresat telegra
me de felicitare președintelui Sena
tului iranian, Sharif Emami, și spea- 
ker-ului Medjilisului. Abdollah Ria- 
zi. cu prilejul realegerii lor in aces
te funcții.

16.30 Telescoală.
17,00 Baschet masculin : România 

— Grecia (campionatul bal
canic). In pauză : Tragerea 
Loto.

18.20 Emisiune în limba germană, o Revista săptămînii » File 
de calendar — septembrie. 
Program muzical-satiric.

19.20 1 001 de .seri,
19.30 Telejurhal.
20,00 Univers științific • Cincina

lul revoluției tehnico-științi- 
fice & „Energia șl fizica" o 
De la Felix-512 la CADIC O 
Univers ștlințtfic-documen- 
tar o Actualitatea medicală.

20.30 Film artistic : „Despre o a- 
nume fericire" — film reali
zat în studiourile centrale

20,20

20,40

21.05
21,10

22,23

Telex.
Dans și muzică ușoară.
Film artistic : „9 zile din- 
tr-un an" — producție a stu
diourilor sovietice.
loot de seri. * .
Telejurnal.
Treptele afirmării. Violonis
tul Constantin Olariu. elev 
al Liceului de muzică „Geor
ge Eneseu" din București.
Un milion de personaje pen
tru un singur film.
Viața economică a Capitalei. 
„Toamna pe șantierele de lo
cuințe ale Capitalei".
Telex.
Opereta „La calul bălan" de 
R. Benatzky (partea a II-a a 
spectacolului).
închiderea programului.

vremea
2SZ

Timpul probabil pentru zilele de 
20, 21 și 22 septembrie. în țară : Vre
me călduroasă, cu.cerul variabil. Izo
lat, în vestul țării, se vor semnala

ploi slabe. Vint potrivit cu intensi
ficări de scurtă durată. Temperatu
rile minime vor fi cuprinse între 8 și 
18 grade, mai coborîte în depresiu
nile din estul Transilvaniei, iar maxi
mele între 22 și 30 de grade, izolat 
mai ridicate. în București : Vreme 
călduroasă, cu cerul variabil. Vînt 
potrivit, cu unele intensificări. Tem
peratura ușor variabilă.

★
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România, George 
Macovescu, a primit o telegramă de 
mulțumire din partea ministrului re
lațiilor externe brazilian. Antonio 
Francisco Azeredo Silveira, pentru 
felicitările transmise cu ocazia săr
bătorii naționale a Republicii Fede
rative a Braziliei.

★
în cadrul marilor aniversări cul

turale recomandate de Consiliul 
Mondial al Păcii pe anul 1975, Co
mitetul Național pentru Apărarea 
Păcii. Uniunea scriitorilor și Institu
tul român pentru relațiile culturale 
cu străinătatea au organizat joi după- 
amiază o manifestare consacrată ma
relui scriitor danez Hans-Cristian 
Andersen, de la a cărui moarte se 
împlinesc o sută de ani.

După un cuvînt introductiv rostit 
de Valeriu Râpeanu, membru al Bi
roului Comitetului Național pentru 
Apărarea Păcii, despre viata și ope
ra lui Hans-Cristian Andersen a 
conferențiat Ovidiu Papadima, isto
ric și critic literar. A urmat un pro
gram de lecturi din opera marelui 
prozator danez.

Au luat parte ambasadorul Dane
marcei la București, Niels Boel, și 
membri ai ambasadei.

★
La Hunedoara au Început joi di

mineața lucrările unei sesiuni științi
fice de comunicări, organizată cu pri
lejul împlinirii a 20 de ani de la in
trarea în funcțiune a primei baterii de 
fabricare a cocsului metalurgic, eveni-

ment care se aniversează acum în 
cinstea ..Zilei metalurgistului". Timp 
de două zile sint prezentate și dez
bătute 28 de referate și comunicări 
care reflectă îndeosebi realizările ob
ținute la uzina cocsochimică a Hu
nedoarei în cele două decenii de 
existentă, experiența bogată dobîn- 
dită de colectivul acestei unități 
privind producerea de cantități spo
rite de cocs metalurgic, folosind în 
proporție tot mai mare cărbuni de 
Valea Jiului.

(Agerpres)

Tovarășul Ion Pățan, viceprim-mi- 
nistru al guvernului, ministrul co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, s-a întîlnit, 
joi dimineața, cu Charles E. Woo
druff, prim-vicepreședinte. membru 
al consiliului de administrație al 
corporației „Manufacturers Hanover 
Trust Company" din New York, și 
William G. Blake, vicepreședinte. 
Oaspeții au fost. însoțiți de Rino G. 
Raicovich, director al sucursalei băn
cii americane la București.

La întrevedere a luat parte Vasile 
Voloșeniuc, președintele Băncii ro
mâne de comerț exterior.

*

în Bulevardul Republicii din Ca
pitală a avut loc. joi la amiază, inau-

gurarea noului sediu al sucursalei 
din București a băncii americane 
„Manufacturers Hanover Trust Com
pany".

Au luat parte Ion Pățan. viceprim- 
ministru al guvernului, ministrul co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, reprezentanți 
ai altor ministere.

Au fost de fată reprezentanți ai 
conducerii băncii americane, precum 
și Harry G. Barnes jr., ambasadorul 
S.U.A. la București.

★
Cu prilejul inaugurării sediului su

cursalei băncii americane la Bucu
rești, Charles E. Woodruff a oferit 
un dejun.

• MOBILĂ DIN PLAS
TIC. Mobila viitorului, afirmă 
specialiștii, va fi confecționată 
nu din lemn, ci din material 
plastic. Deși, în momentul de 
față, ponderea obiectelor de in
terior fabricate din material 
plastic reprezintă, la scară mon
dială. doar 2 la sută, pînă la 
sfîrșitul deceniului va deveni de 
60 la sută. Această previziune 
se sprijină pe citeva argumente 
convingătoare : noul tip de mo
bilă are un preț scăzut, greutate 
redusă, este ușor de întreținut 
și poate fi realizat într-o gamă 
inepuizabilă de modele și culori. 
O firmă italiană a și construit 
o presă de 2000 de tone, care 
poate realiza în numai cîteva 
secunde o întreagă garnitură de 
mobilă...

■

<

(Agerpres)

Campionatele mondiale universitare De astăzi, în sala Fioreasca

de atletism
ROMA 18 (Agerpres). — Campiona

tele mondiale universitare de atle
tism au început ieri pe stadionul 
olimpic din Roma, reunind la start 
peste 600 de participant! din 46 de 
țări. în prima zi a competiției, spor
tivii din România s-au comportat 
excelent, reușind să cîștige o meda
lie de aur. trei de argint si una de 
bronz. Performera echipei noastre 
feminine a fost Natalia Andrei, care 
a terminat victorioasă cursa de 3 000 
m plat, stabilind și un nou record 
național cu timpul de 8’54”09/100. Pe 
locurile următoare s-au clasat Thel
ma Wright (Canada) — 8’54”94/100 
(nou record canadian). Svetlana Ul- 
masova (U.R.S.S.) — 8’55”08/100,

Proba feminină de săritură în lun
gime a revenit concurentei Jarmila 
Nigrinova (Cehoslovacia), cu 6,48 m, 
urmată de două atlete românce — 
Dorina Cătlneanu — 6,34 m și Alina 
Gheorghiu — 6,32 m.

în proba feminină de aruncarea 
greutății, cîștigată de Elena Stoiano- 
va (Bulgaria), cu 18,99 m. concurenta 
româncă Mihaela Loghin s-a situat 
pe locul doi. cu 18.21 m.

Proba de 10 000 m plat s-a încheiat 
cu victoria cunoscutului fondist ita
lian Franco Fava — 28’37”92/100, se
cundat de românul Uie Floroiu — 
28’52”39/100. Pe locul trei a sosit en
glezul Brown — 29’03”54/100.

intrecerile balcanice
de baschet

începînd de astăzi și pînă dumi
nică. 21 septembrie, sala Floreasca 
din Capitală va găzdui întrecerile ce
lei de-a 17-a ediții a Balcaniadei de 
baschet, competiție la care și-au a- 
nuntat participarea selecționatele 
masculine ale Bulgariei, Greciei. Iu
goslaviei și României.

Iată programul meciurilor : vineri 
(de la ora 17.00) : România—Grecia, 
Iugoslavia—Bulgaria ; simbătă (de la 
ora 17,30) : România—Bulgaria. Iugo
slavia—Grecia ; duminică (de la ora 
15.45) : Bulgaria—Grecia. România— 
Iugoslavia. ‘

• CEI MAI GREI. La 
Belgrad se organizează, de 
cîțiva ani. o originală competi
ție sportivă. Sint invitați să par
ticipe oameni ai muncii „de ca
tegorie grea". din diverse ra
muri de producție. Concursul 
constă în încercarea de a trage 
un otgon gros din mîinile echi
pei adverse. Anul acesta, primul 
loc a revenit, pentru a treia 
oară consecutiv, brutarilor, orga
nizați în cadrul unei echipe de 10 
oameni, greutatea fiecărui narti- 
cinant fiind. în medie, de 123 kg. 
Hotărîtoare în competiție au fost 
însă nu greutatea, ci rezistența 
fizică, agerimea, spiritul de e- 
chipă.

• O SCRIERE ANTICĂ. 
Speologii brazilieni au desco
perit pe peretele unei peșteri 
din apropierea orașului Diaman
tina semne misterioase execu
tate în culori roșii, negre, gal
bene, amintind o scriere necu
noscută. Semnele s-au păstrat 
foarte bine, deși au fost făcute 
cu mii de ani in urmă. Lingviș
tii care lucrează în prezent la 
descifrarea lor consideră că, în 
caz de succes, știința contempo
rană va dispune de noi date 
despre oamenii ce populau Bra
zilia de est cu multe milenii în 
urmă.

fotbal: Alte rezultate în cupele europene
a Cupelor europe- 

viu dis-

ADAS în sprijinul posesorilor de autoturisme

suferite în accidentul 
la propriul său auto-
ca posesorii de auto-

După cum se știe. în temeiul 
prevederilor Decretului nr. 471/ 
1971, prin asigurarea de răspun
dere civilă auto, deținătorul de 
autovehicul este apărat de con
secințele financiare ale pagube
lor pricinuite altor persoane, ca 
urmare a unui accident produs 
din culpa sa. dar nu și pentru 
avariile 
respectiv 
vehicul.

Pentru
turisme să poată beneficia de 
despăgubiri de asigurare si pen- 
ru pagubele la propriul auto

turism. care nu sint acoperite 
prin asigurarea de răspundere 
civilă auto, ADAS pune la 
dispoziția acestora asigurarea 
facultativă pentru cazurile de 
avarii, în baza căreia se plătesc 
'espăgubiri în următoarele ca- 

_ari : cînd autoturismul. în 
timpul circulației, s-a ciocnit, 
s-a lovit sau izbit ; cînd s-a 
tamponat, din culpa conducăto
rului auto respectiv, cu un alt 
autovehicul sau cu orics alt fel

de vehicul : cind s-a lovit sau 
a fost lovit de orice corpuri mo
bile și imobile aflate in afara 
autovehiculului asigurat. De a- 
semenea. ADAS plătește des
păgubiri și . în cazul în care au
toturismul a suferit avarii, pen
tru că a derapat, s-a răsturnat, 
a căzut in șanț, prăpastie ori în 
apă sau a fost lovit de copaci, 
blocuri de gheată, bolovani etc. 
Se plătesc despăgubiri chiar 
dacă autoturismul, deși aflat in 
staționare, a fost ciocnit, izbit, 
lovit sau zgîriat. precum si în 
cazurile de avariere ca urmare 
a defectării unor piese ale aces
tuia. a incendierii lui ori a clă
dirii în care se afla garat. Lista 
riscurilor pe care și le asumă 
ADAS este foarte lungă, ea 
cuprinzind și cazurile de avarii 
produse de calamități naturale 
(inundații, trăznet. ploi toren
țiale. grindină, furtună etc.).

Pe lingă toate aceste riscuri — 
după cum precizează tovarășul 
Anton Mânzână, director în Ad-

ministratia Asigurărilor de Stat- 
Centrala — la asigurarea fa
cultativă a autovehiculelor pen
tru cazurile de avarii. ADAS 
oferă si alte avantaje. între care . 
și acela că plata primelor anua
le de asigurare se poate face și 
în 3. 4 sau 7 rate, iar in cazul 
reînnoirilor de contracte, chiar 
in 10 rate. O altă precizare^ se . 
referă la ‘ ’
acordă reduceri 
plata primelor, corespunzătoare 
anilor de vechime în asigurare.

în asigurarea auto pentru a- 
varii pot fi incluse — prin asi
gurări suplimentare — si, pagu
bele produse autoturismului ca 
urmare a furtului sau tentativei 
de furt al acestuia sau al unor 
bunuri din autoturisme, precum 
și cazurile de pagube produse în 
momentul în care era condus de 
altă persoană decît asiguratul. 
Asigurările pot fi încheiate prin 
imputernicițil ADAS, inclusiv 
prin filialele A.C.R.. sau. direct, 
la oricare unitate ADAS.

faptul că ADAS 
progresive la

Prima „manșă" 
ne de fotbal a oferit partide 
putate încheiate cu victoria favori
telor, în marea majoritate a întîlni- 
rilor. dar și cu unele rezultate sur
prinzătoare.

Astfel, în „Cupa campionilor euro
peni", echipa austriacă Wacker In
nsbruck a reușit un prețios rezultat 
de egalitate, 1—1, Ia pauză conducind 
cu 1—0, in jocul susținut în depla
sare cu formația Borussia Moen
chengladbach R. F. Germania. Neaș
teptat, prin proporția scorului, apa
re ' și rezultatul înregistrat la Lisa
bona, unde Benfica a surclasat cu 
7—0 echipa Fenerbahce Istanbul.

în două meciuri din „Cupa Clipe
lor" a fost Înregistrat scorul de 9—0, 
scor cu care Ararat Erevan și Borac 
Banja Luka au întrecut pe Anor- 
thosis Famagusta și, respectiv, U. S. 
Rumelange. Cu un rezultat egal 2—2, 
puțin scontat, s-a încheiat partida 
dintre echipa finlandeză Lahden 
Reipas și formația engleză West 
Ham United, în timp ce Atletico 
Madrid a reușit să cîștige cu 2—1 
jocul disputat în deplasare cu 
F.C. Basel.

Performeră în „Cupa U.E.F.A." 
este echipa engleză Ipswich Town, 
învingătoare cu 2—1, la Rotterdam, 
în meciul cu redutabila formație lo
cală Fejenoord, Victorii clare, cu 
același scor (4—1), au realizat echi
pele Royal Anvers și Torpedo Mos
cova în jocurile susținute pe teren 
propriu cu Aston Villa și, respectiv, 
A.C. Napoli.

Lotul de fotbal 
care se pregătește 
lui cu echipa Greciei, a susținut ieri 
un ioc de verificare, la Brăila. în 
compania formației locale Progresul 
din Divizia B. întilnirea s-a încheiat 
cu scorul de 4—2 (4—2) în favoarea 
selectionabililor. 
nescu, Fazekas, 
respectiv Caraman și 
vitură de la 11 m).

Iată echipa lotului 
Moraru. Purima, FI. 
Anghelini. Dumitru, Dinu, Boldni, 
Fazekas, Dobrin, Iordănescu. Iorgu- 
lescu și M. Sandu (accidentați) pre
cum și jucătorii selecționați de la 
Dinamo București nu au participat 
la acest joc.

al tării noastre, 
în vederea meciu-

Au. marcat Iordă- 
Boloni. Anghelini, 

Traian (din lo-

reprezentativ : 
Marin, Sameș,

LA ARAD

ARAD (corespondentul „Scînteii", 
Constantin Simion). începînd de azi, 
la Arad se vor desfășura manifestă
rile prilejuite de cea de-a Vl-a e- 
diție a. memorialului „Aurel Vlaicu", 
organizat de_ Federația română de 
specialitate în colaborare cu Aero- 
model Club de pe lingă asociația 
sportivă „Strungul" din Arad. In 
programul acestei ediții sint înscrise 
și campionatele republicane de ae- 
romodele-machete de avioane la ale 
căror probe vor participa sportivi și 
aeromodeliști din București, Plo-

A.R.I.A. prezintă la Sala 
Palatului, marți 30 septem
brie și miercuri 1 octom

brie 1975, ora 20

Baletul

Ramber

(Anglia)

(două programe diferite) 
Biletele se vlnd la casa 
A.R.I.A., Calea Victoriei

68—70, tel. 13 5375

„SLĂVIM PATRIA, 
PARTIDUL"

în județul Vrancea, preocupa
rea pentru stimularea și perma
nentizarea activității cercurilor 
și cenaclurilor literare, a forma
țiilor artistice amatoare găseș
te o nouă concretizare în orga
nizarea unui concurs sub gene
ricul „Slăvim patria, partidul", 
în cadrul acestei manifestări, 
ajunsă la a 4-a ediție, vor fi 
prezentate creații literare cu 
tematică patriotică. își vor da 
concursul formații corale, colec
tive de montaje literar-muzica-

le, grupuri .vocale și recitatori. 
(Dan Drăgulescu).

PE SCENA CELOR MICI
Odată cu deschiderea noului 

an școlar și-a deschis stagiunea 
și Teatrul de păpuși din Timi
șoara. Spectacolul inaugural, a 
cărui regie e semnată de Cor
nelia Iurașoc-Gheorghiu, a cu
prins lucrările în premieră „Ce- 
tățuia Vărădiei" de poeta țăran
că Cornelia Bulzan și „Doina" 
de Eugen Frunză. Micii specta
tori au trăit, alături de perso
najele de pe scenă, emoția unor 
momente semnificative din tre

cutul de luptă al poporului nos
tru. (Cezar Ioana).

SCHIMB 
DE EXPERIENȚĂ

Sub genericul „Muncă politi
că susținută în sprijinul reali
zării sarcinilor de plan", in co
muna Fîntînele-Arad s-a desfă
șurat un schimb de experiență 
organizat de Comitetul munici
pal de partid Arad. La această 
acțiune au luat parte locțiitorii 
cu’ problemele de propagandă ai 
comitetelor comunale de partid 
subordonate comitetului munici

★
„Cupa intercontinentală" la baschet 

masculin, competiție rezervată echi
pelor de club, a programat la „Pa
latul sporturilor" din Varese partida 
derbi dintre cunoscutele formații 
Forst Cantu și Real Madrid.

Baschetbaliștii italieni au obținut 
victoria la limită, după prelungiri, 
cu scorul de 96—94. avind ca prin
cipali realizatori pe 
puncte) si 
Coșgeterul 
Brabender.

Celelalte 
penultima 
cheiat cu 
Girgi Varese—Tresor Bangui (Repu
blica Centrafricană) 84—68 (48—30) ; 
Amozanas Francas (Brazilia)—Uni
versitatea Pennsylvania (S.U.A.) 
93—81 (45—37).

Marzorati (21 
Della Fiori (14 puncte), 
echipei spaniole a fost 
autorul a 24 de puncte, 

două meciuri disputate în 
zi a turneului s-au în- 

următoarele rezultate :

Vl-a a memorialului

lești, Cîmpiria, Brașov, Dej. Cluj-Na- 
poca, Suceava. Buzău și Arad ; ver
nisajul unei expoziții de machete de 
avioane ; întîlniri între constructori 
de aeromodele și veterani ai aviației 
românești, proiecții de filme cu spe
cific aviatic, precum și demonstrații 
de acrobație în zbor cu aeromodele.

Ca și edițiile precedente, ediția din 
acest an a memorialului „Aurel Vlai- 
cu“ va constitui un pios omagiu adus 
marelui inventator și pilot român, 
care a zburat și la Arad, la 14 iulie 
1912, cu avionul Vlaicu II.

ÎN CÎTE V A RÎNDURI
HALTERE

Campionatele mondiale de haltere 
au continuat la Palatul sporturilor 
din Moscova cu desfășurarea între
cerilor de la categoria pană. Meda
lia de aur și titlul de campion al 
lumii au fost cucerite de sportivul 
bulgar Gheorghi Todorov care, 
cu un total de 285 kg, a sta
bilit u.n nou record mondial. 
Pe locurile următoare s-au si
tuat Nikolai Kolesnikov (U.R.S.S.) — 
277,500 kg și Antonin Pawlak (Po
lonia) — 275 kg. Halterofilul român 
Marian Grigoraș s-a clasat ne locul 
12 în ierarhia mondială și ne locul 
9 în cea europeană, totalizind la cele 
două stiluri 240 kg. La întrecerile 
acestei categorii au participat 18 
concurenti.

LUPTE LIBERE
La Palatul sporturilor din Minsk 

s-au Încheiat campionatele mondiale

de lupte libere. Dintre luptătorii ro
mâni, cel mai bine s-a comportat 
Vasile Iorga, care a ocupat locul 
trei și a obținut medalia de bronz 
la categoria 82 kg. M. Pîrcălabu (74 
kg) și S. Morcov (90 kg) s-au situat 
pe locul 5, in timp ce P. Coman (62 
kg) și G. Condrat (57 kg) au ocu
pat locul 6.

Iată ciștigătorii titlurilor de cam
pioni în ordinea celor 10' categorii : 
Hasan Isaev (Bulgaria). Yuji Take
da (Japonia), Masau Arai (Japonia), 
Zevegin Oidov (R.P. Mongolă), Pa
vel Pineghin (U.R.S.S.). Ruslan A- 
suraliev (U.R.S.S.). Adolf Seger 
(R.F.G.), La van Tediașvili (U.R.S.S.), 
Harloguin Baianmounk (R. P. Mon
golă), Soslan Andiev (U.R.S.S.).

TENIS
în sferturile de' finală ale turneu

lui international de tenis de la Ha
milton (Insulele Bermude). jucăto
rul român Ilia Năstase l-a întrecut,

în două seturi, cu 6—4, 6—2, pe a- 
mericanul Gene Mayer. în semifi
nale, Ilie Năstase il va întîlni pe 
Vitas Gerulaitis (S.U.A.), care l-a 
eliminat cu 6—2. 7—5 ne Frew
McMillan (R.S.A.).

Alte rezultate : Connors (S.U.A.)— 
Fredy Taygan (S.U.A.) 6—1, 6—2 ; 
Whitlinger (S.U.A.) — Metreveli
(U.R.S.S.) 6—7, 6—4, 6—4.

în proba de dublu, cuplul Ion Ti
riac (România)—John Whitlinger 
(S.U.A.) a dispus cu 6—4. 2—6, 6—4 
de perechea americană Fredy Tay
gan—Hank Pfister.

Finala probei de simplu femei din 
cadrul Campionatelor republicane de 
tenis, ce se desfășoară la arena Pro
gresul din Capitală, se va disputa 
simbătă intre Virginia Ruzici și Ma
riana Simionescu. în semifinale. Ru
zici a invins-o cu 6—0. 6—2 pe Vale
ria Balaj. iar Simionescu a cîștigat 
cu 6—1, 6—2 partida cu Florența 
Mihai.

• PRIETENUL OMU
LUI - COPACUL. Ma
rile incendii care au bîntuit în 
vara anului acesta în R.F.G. au 
determinat o serie de calcule 
despre marile foloase pe care Ie 
aduce omenirii pădurea. Astfel, 
un fag matur „produce" în fie
care oră 1,7 kg de’ oxigen, can
titate care satisface nevoile zil
nice ale unui număr de 64 de 
oameni. Tot într-o oră, un 
fag prelucrează 2.35 kg de bio
xid de carbon, gaz toxic 
emanat de țevile de eșapament 
ale mașinilor, purificînd astfel 
4 800 m c de aer. Copacul emană 
400 litri de apă pe zi. sporind 
umiditatea solului lîngă rădăci
na sa. Pe baza acestor date, ex- 
perții vest-germani au lansat 
chemarea de a se planta cît mai 
mulți copaci de genul fagului și 
stejarului.

• VÎRSTA „REGINEI 
FLORILOR". Trandafirul a 
înfrumusețat viața omului din 
timpuri imemoriale ; dar „stră
moșii" acestei flori sint mult 
mai vechi decît ai omului în
suși — consideră savantul in
dian V. P. Pal. El apreciază că 
vîrsta trandafirului este de cel 
puțin... 35 000 000 ani. Savantul 
indian a descoperit prezența 
„reginei florilor", pietrificată, 
intr-o perioadă cînd mamiferele 
încă nu se formaseră pe planeta 
noastră. Pe atunci, trandafirul 
avea numai cinci petale. în pre
zent, cultivatorii de trandafiri 
din India dispun de o gamă ex
trem de largă de soiuri de tran
dafiri — de la cei de culoare 
neagră, la alb imaculat, de la 
flori miniaturale, la unele atît 
de mari, îneît cu greu pot avea 
loc într-o vază.

pal de partid, precum și invitați 
din alte comune ale județului. 
Expunerile și dezbaterile pe pro

bleme ale muncii cultural-edu
cative de masă prilejuite de 
schimbul de experiență au fost 
completate și de o serie de vi- 

I zite la sectoarele de producție

ale unităților agricole coopera
tiste și de stat din comună, 
(Constantin Simion).

PE ADRESA 
AGRICULTORILOR

Sub egida secției de propa
gandă a comitetului județean de 
partid, ziarul „Viața Buzăului" 
a editat patru foi volante con
sacrate activității intense din 
aceste zile de pe ogoare. Popu- 
larizînd experiența înaintată și 
criticînd lipsurile, foile volante 
își aduc contribuția la impulsio
narea lucrărilor, la instaurarea

unui climat de disciplină. de 
muncă responsabilă în rîndul 
mecanizatorilor, al țăranilor co
operatori, al factorilor de con
ducere din unitățile agricole. 
(Mihai Bâzu).

MĂRTURII ISTORICE
La Davideni, pe malul Moldo

vei, a fost dezvelit aproape în 
întregime un sat din epoca for
mării poporului român. în cele 
17 locuințe scoase la iveală pină 
acum au fost găsite cuptoare din 
lut și din piatră, unelte, podoa
be și o mare cantitate de cera
mică, lucrată manual și la roa

tă. Reține atenția în mod deo
sebit descoperirea unui obiect 
de cult din secolul al VI-lea, 
aparținînd localnicilor. Profeso- 
iuI Ion Mitrea de la Institutul 
pedagogic din Bacău, conducă
torul cercetărilor întreprinse pe 
aceste locuri, aprecia că este 
primul obiect de acest fei des
coperit în Moldova și care — 
corelat cu materialele găsite în 
anii trecuți — stă mărturie pre
zenței populației autohtone ro
manizate în secolele V—VII în 
era noastră în regiunea centra
lă a Moldovei. (Gheorghe Baltă).

• REVENDICARE. 111 
orașul Hanibal, locul de baștină 
a! lui Tom Sawyer, binecunos
cutul erou al lui Mark Twain, 
un grup de băieți îmbrăcați e- 
xact ca Tom organizează anual 
în cadrul „Zilelor Tom Sawyer" 
o competiție de pictură pe stilpii 
gardurilor. Pînă la actuala edi
ție, totul a decurs normal. în 
acest an — Anul internațional 
al femeii — un grup de fetițe, 
purtind banderole, revendicau 
primirea lor în cadrul asociației 
ce organizează festivitățile. Pe 
una din banderole se putea citi: 
„Tom Sawyer iubea fetițele, 
Jaycees. nu" (Jaycees este nu
mele abreviat al asociației). O 
altă inscripție anunța : „Nu ne 
e frică de insecte, pisici și nici 
chiar de lilieci. Nu vrem decit 
să pictăm".

• COMBINĂ PENTRU 
RECOLTAREA ROȘII
LOR. Prima combină sovie
tică pentru recoltarea tomatelor 
a fost concepută și construită în 
serie mică la Rostov pe Don. 
După cum arată experiențele e- 
fectuate pe plantații de mare 
suprafață, această combină auto
propulsată reduce substanțial 
timpul de recoltare și, în conse
cință, pierderile. în cursul aces
tui an vor mai fi livrate încă 50 
de asemenea combine.
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nortitan. Sht pe deplin satisfăcut Mesajul tovarășului

încheierea vizitei in Mexic a ministrului 
apărării naționale al României

La încheierea vizitei oficiale în țara noastră, primul ministru ai 
Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Harold Wilson, a 
acordat ziarului „Scînteia" interviul pe care-l publicâm mal jos.

ÎNTREBARE : Cum apreciați 
desfășurarea vizitei dumnea
voastră in România, convorbiri
le cu președintele Nicolae 
Ceausescu și importanța acesto
ra pentru dezvoltarea relațiilor 
româno-britanice ?

trebui întreprins pentru valori
ficarea acestor posibilități 1

Nicolae Ceaușescu primit cu viu 
interes și deosebită satisfacție

RĂSPUNS : Ne aflăm la sfîrșitul 
vizitei, dar acest moment este, tot
odată, și un început. Cred că efortu
rile depuse de cele două guverne ale 
noastre au condus la efectuarea unui 
mare pas înainte in toate domeniile 
în care ne străduim să obținem re
zultate — în probleme culturale, 
economice, în comerț, tehnologie, 
acorduri privind folosirea pașnică a 
energiei nucleare, precum și în con
vorbirile noastre în probleme inter
naționale. Dar ceea ce atît președin
tele țării dv., cit și eu am subliniat 
foarte puternic în cursul convorbiri
lor a fost tocmai necesitatea ca toate 
aceste înțelegeri să fie urmărite cu 
vigoare pină la capăt.

între popoarele noastre au existat 
întotdeauna relații prietenești. Cred 
că o importantă contribuție la ceea 
ce consider că este un succes in 
această direcție au adus relațiile 
personale, calde, pe care președintele 
Nicolae Ceaușescu și cu mine le-am 
stabilit încă atunci cînd 1-a.m 
vizitat pe litoralul Mării Negre, 
pe timpul cînd nu eram prim-mi- 
nistru.

Și în cursul actualei întâlniri am 
fost preocupați în bună parte de pro
bleme ale relațiilor bilaterale, expri- 
mindu-ne dorința profundă de a le 
dezvolta. Cum am mai spus, o con
vorbire cu președintele țării dum
neavoastră reprezintă o îneîntare 
pentru oricine este interesat în pro
blemele mondiale — și aceasta dato
rită nu numai experienței sale, ci și 
modului său unic de a pătrunde pro
blemele mondiale.

RĂSPUNS : în ce privește la
tura economică, președintele Nicolae 
Ceaușescu și cu mine am fost de a- 
cord că potențialul țărilor noastre, 
posibilitățile in domeniul comerțului 
sint mult mai mari decit ceea ce am 
realizat noi pină acum. Purtăm cu 
toții o anumită răspundere față de 
aceasta, inclusiv comerciant» înșiși.

Am convenit — și acest lucru va 
fi anunțat mai tirziu — să alcătuim 
un program comun de acțiune, foarte 
eficient, care să permită accelerarea 
adoptării hotărîrilor în domeniul 
schimburilor comerciale reciproce, al 
exporturilor și importurilor în am
bele sensuri. Acest lucru ne va ajuta 
să nu pierdem momentele favorabile, i 
va permite ca acțiunile să se afle sub 
controlul personal al președintelui 
Nicolae Ceaușescu și al meu.

Există sectoare importante în care 
schimburile dintre țările noastre sînt 
tradiționale, dar cred că acestea pot 
fi mult lărgite. Agricultura este, de
sigur, importantă, dar și în industrie 
poporul român și poporul britanic 
s-au dovedit ingenioase, inventive. 
De aceea, dorim să întărim și să lăr
gim domeniile schimburilor reciproc 
avantajoase.

prezent comerțul nostru a crescut 
mult, iar exporturile britanice s-au 
îmbunătățit în așa măsură îneît, în 
prima jumătate a acestui an, defici
tul balanței noastre 
rămînea problema 
scăzut la o pătrime 
prezenta în aceeași 
lui trecut.

Dar noi sî.ntem confruntați și cu 
marea problemă a inflației interne. 
Am luat inițiativa — pe care am dis
cutat-o cu colegii mei din guvern și 
cu sindicatele — de a aplica o poli
tică foarte severă, de a limita veni
turile, cu scopul de a reduce ritmul 
inflației, ceea ce a atras o largă a- 
probare în toată țara. Această poli
tică a fost acceptată de sindicate, la 
congresul T.U.C., iar sondajele de o- 
pinie publică au arătat un sprijin de 
80 la sută printre oamenii muncii din 
țară. Mai avem unele critici, unele 
probleme, dar procedăm pe baza 
unui consens național.

de plăti — deși 
petrolului — a 

din ceea ce re- 
perioadă a anu-

ÎNTREBARE : Cu ce impresii 
plecați din România si ce con
cluzii vă formați acum, la înche
ierea vizitei dv. ?

ÎNTREBARE : V-arn rupă să 
înfățișați liniile directoare ale 
noului program economic elabo
rat de guvernul 
vele pe care 
geți ?

dv. si obiecti- 
scontați să le atin-

ÎNTREBARE : Ce posibilități 
considerați că există pentru am
plificarea raporturilor de colabo
rare dintre România si Marea 
Britanie pe plan economic, po
litic si în alte domenii ? Ce ar

RĂSPUNS: Ca 
Marea Britanie a 
creșterea prețurilor pe piața mondia
lă, mai ales în ce privește petrolul. 
Si, desigur, tocmai această creștere a 
tuturor preturilor a fost aceea care a 
precipitat, după cum se putea preve
dea, cea mai serioasă depresiune 
economică mondială, din 1930 încoa
ce. Această depresiune a afectat pu
ternic Marea Britanie, balanța noas
tră de 
noastră 
rilor.

Sint

și alte multe țări, 
fost greu lovită de

plăți, precum și structura 
internă a costurilor și prețu-

bucuros să pot afirma că în

RĂSPUNS : în primul rind, aș dori 
să spun că pentru solia mea și pen
tru mine a fost o mare plăcere să 
putem vizita din nou România. Pro
babil că soția mea a avut ceva mai 
mult timp decit mine și a putut ve
dea ceva mai mult din acest frumos 
oraș, Buc'ureștiul.

Am fost profund impresionat de 
primirea și ospitalitatea de care 
ne-am bucurat din partea poporului 
român, a președintelui Nicolae 
Ceaușescu, a miniștrilor și a celor
lalte personalități cu care ne-am în- 
tilnit, Pe un plan mai general, cred 
că documentele pe care le-am sem
nat împreună astăzi vor constitui un 
punct de cotitură in istoria relațiilor 
dintre cele două țări ale noastre. Am 
căzut totuși de acord să nu stăm cu 
brațele încrucișate și să nu ne decla
răm satisfăcuți de ceea ce am reali
zat pină acum, căci nu ne aflăm la 
șfirșitul unei perioade de lucru, ci la 
începutul unei noi perioade, în care 
să îmbunătățim relațiile industriale, 
comerciale, diplomatice, culturale, 
științifice, nu numai intre țările, în
tre guvernele noastre, ci și între po
poarele noastre. Sint pe deplin satis- ■ 
făcut de rezultatele vizitei.

® Declarațiile secretarului general, Kurt Waldheim 
® Alegerea biroului adunării

NAȚIUNILE UNITE 18 (Agerpres). 
— Cu prilejul tradiționalei sale în
tâlniri cu diplomații acreditați la Na
țiunile Unite, secretarul general al 
O.N.U., Kurt Waldheim, s-a referit 
la sarcinile de bază ale celei de-a 
XXX-a sesiuni a Adunării Generale.

Kurt Waldheim s-a pronunțat pen
tru întreprinderea unor acțiuni hotă- 
rîte în direcția lichidării cursei înar
mărilor și a reducerii cheltuielilor 
militare, al căror total se apropie, in 
prezent, de 300 miliarde dolari anual.

Secretarul general a subliniat, din 
nou. necesitatea unei reglementări 
atotcuprinzătoare a situației com
plexe din Orientul Apropiat, fără de 
care instaurarea în zonă a unei păci 
durabile nu poate fi concepută, pre
cum și a problemei cipriote. De ase
menea, el a exprimat speranța că 
sesiunea extraordinară a Adunării 
Generale consacrată problemelor 
dezvoltării și cooperării economice 
internaționale, recent încheiată, 
contribui la crearea în lume a 
noi ordini 
seama de nevoile stringente ale 
lor în curs de dezvoltare.

va 
unei 

economice, care să tină 
țări-

Lucrările celei de-a doua zile a se
siunii au fost consacrate, in esență, 
unor probleme procedurale și orga
nizatorice. Adunarea Generală a 
procedat la alegerea președinților 
principalelor șapte comisii, a birou
lui adunării și a 
ședinți. 
zentanți 
manenți 
delegați 
Bangladesh,
Cuba, Mongolia, Mozambic, Norvegia, 
Peru, Senegal, Tunisia și Zair, pre
cum și președintele sesiunii — pri
mul ministru și ministru al afaceri
lor externe al Luxemburgului, Gas
ton Thorn. După formarea 
roul Adunării Generale s-a 
pentru a emite recomandări 
configurația finală a ordinii 
data încheierii sesiunii.

între altele, biroul s-a pronunțat 
pentru înscrierea pe agendă a pro
blemei admiterii în O.N.U. a Repu
blicii Democrate Vietnam și a Repu
blicii Vietnamului de Sud.

celor 17 vicepre-
Din birou fac parte repre- 
ai celor cinci membri per- 
ai Consiliului de Securitate, 
din partea statelor Bahrein, 

Barbados, Bulgaria,

sa. bi- 
întrunit 
privind 

de zi și

MOSCOVA 18 —■ Corespondentul 
Agerpres transmite: în cea de-a 
doua zi a celei de-a XII-a sesiuni a 
Consiliului Organizației da Solidari
tate a Popoarelor Afro-Asiatice 
(O.S.P.A.A.), participant» au audiat 
mesajele adresate reuniunii de șefi 
de state și de guverne.

Cu deosebit interes a fost primit 
amplul mesaj al președintelui Repu
blicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceausescu, participantii sub
liniind prin îndelungi aplauze satis
facția pentru poziția și activitatea 
României socialiste în interesul cau-

zei întăririi unității și solidarității for
țelor antiimperialiste de pretutindeni, a 
popoarelor din Africa și Asia în lupta 
lor pentru lichidarea definitivă a po
liticii colonialiste și neocolonialiste, 
de dominație și asuprire, pentru eli
berare națională, pentru cucerirea si 
consolidarea independentei naționale, 
a dreptului sacru Ia dezvoltarea li
beră, de sine stătătoare.

în continuarea lucrărilor. în ședin
țele plenare de joi au luat cuvintul 
conducătorii mai multor delegații 
prezente la sesiune.

CIUDAD DE MEXICO 18 (Ager
pres). — La 17 septembrie, general 
de armată Ion Ioniță, ministrul apă
rării naționale al Republicii Socia
liste România, a avut o întrevedere 
cu amiralul Luis Bravo Carrera, mi
nistrul marinei al Statelor Unite 
Mexicane. Cu acest prilej, cei doi 
miniștri au avut un larg schimb de 
vederi privind posibilitățile de dez
voltare a relațiilor româno-mexicane 
în probleme de interes reciproc.

în dimineața zilei de 18 septemJ 
brie, ministrul român al apărării na
ționale a părăsit Mexicul, îndreptin- 
du-se spre patrie.

La aeroportul internațional din 
Ciudad de Mexico el a fost salutat 
de reprezentanți din conducerea Mi
nisterului Apărării Naționale al Me
xicului, generali și ofițeri superiori, 
precum și de ambasadorul român în 
Mexic, Dumitru C. Mihail, și colone
lul Gheorghe Albu, atașat militar 
aero și naval.

Comunicaîul comun al „Juntei democraSice"

și „Convergentei democratice" din Spania

Un important pas pe calea unității de acțiune a comuniștilor, 
socialiștilor, tuturor forțelor democratice

„JUNTA DEMOCRATICA" este 
constituită din Partidul Comunist din 
Spania, Partidul Socialist Popular, 
monarhista liberali, membri ai Par
tidului Socialist Muncitoresc Spaniol 
(cu titlu personal), democrat-crestini 
și reprezentanți ai patronatului. La 
rindul său. „CONVERGENȚA DEMO
CRATICĂ" are la bază participarea 
Partidului Socialist Muncitoresc Spa
niol, a carlislilor, a democrat-crești- 
nilor de stingă si a altor organizații 
de stingă.

MADRID 18 (Agerpres). — Cele 
două coaliții reprezentind forțele 
democratice de opoziție din Spania
— „JUNTA DEMOCRATICA" și 
„CONVERGENȚA DEMOCRATICĂ"
— au dat publicității pentru prima 
oară, la Paris, un comunicat comun 
in care afirmă că obiectivul acțiunii 
lor constă în instaurarea în Spania, 
pe căi pașnice, a unui regim demo
cratic. Cele două grupări de opoziție 
se angajează „să desfășoare un efort 
unitar în vederea realizării de ur
gență a unei formațiuni de largă 
coaliție, organizată democratic și 
excluderi".

Comunicatul precizează că 
două coaliții se pronunță pentru 
ganizarea unitară a viitoarelor 
nifestări de masă la nivelul întregii 
Spânii, care să cuprindă toate cla
sele sociale ce se opun dictaturii".

Semnificația deosebită a acestei ac
țiuni — considerată de observatori ca 
un prim pas în direcția unificării ce
lor două grupări — rezidă în faptul 
că rolul determinant în aceste mișcări 
este jucat de partidele comunist și 
socialist. Această inițiativă a fost pre
cedată. de altfel, de o serie de con
tacte între reprezentanți ai partide
lor din cadrul celor două grupări, 
întreprinse încă din luna iulie.

fără
cele 
„or- 
ma-

Convorbiri
greco-franceze

ORIENTUL APROPIAT
® Negocierile egipteano-israeliene de la Geneva se apropie de 

sfîrșit © Noi incidente grave la Beirut

ATENA 18 (Agerpres). — Cea de-a 
doua zi a vizitei oficiale efectuate 
în Grecia de președintele 
Valery Giscard d’Estaing a fost con
sacrată convorbirilor qu primul mi
nistru al guvernului elen. Constan
tin Caramanlis. Paralel, au desfășu
rat convorbiri miniștrii' de externe 
ai celor două țări, Jean Sauvpgnar- 
gues si. respectiv. Dimitrios Bitsios. 
Pe agenda convorbirilor au figurat 
cererea Greciei de aderare la Piața 
comună, viitorul statut al acestei 
țări în cadrul N.A.T.O. si problema 
cipriotă. Observatorii — amintind că 
guvernul de la Atena și-a reafirmat, 
recent la 
se retrage 
tegrată a 
consideră 
state, deși
diferite, sint similare.

francez

Bruxelles. hotărirea de a 
din structura militară in- 
pactului nord-atlantic — 
că pozițiile celor două 

pornesc de la motivații

Emirul statului Bahrein 
a primit pe ambasadorul 

României

Semnarea unor convenții

de cooperare în domeniul

industriei electrotehnice

GENEVA 18 (Agerpres). — După 
cele două ședințe ținute joi în ca
drul grupului de lucru militar de 
delegațiile egipteană și israeliană, 
care negociază la Geneva, asupra a- 
plicării prevederilor acordului- inte
rimar de dezangajare militară in 
Sinai, a fpst dat publicității un co
municat în care se spune că „aces
tea au înregistrat progrese asupra 
mai multor puncte și se apropie de 
încheierea activității lor“.

BEIRUT 18 (Agerpres). — Joi di
mineața s-a realizat un nou acord de 
încetare a focului, care urma să in
tre in vigoare cu începere de la ora 
16.

în pofida acestei hotărîri. situația 
din capitala Libanului s-a menținut 
încordată si in cursul după-amiezii, 
după ce, in cursul nopții precedente, 
orașul a fost teatrul unor puternice 
incidente 
răniți, cu 
imobile.

Agenția

tragă cu rachete, mortiere, mitraliere 
și arme automate.

O reuniune extraordinară a Consi
liului de Miniștri programată să aibă 
loc la prinz a fost aminată, deoarece 
primul ministru. Rashid Karame, și-a 
continuat, in acest timp, consultă
rile cu diversele grupări politice, 
pentru a încerca să creeze un „co
mitet de reconciliere națională". în 
absența lui Karame, o reuniune a 
guvernului a avut, totuși, loc sub 
conducerea președintelui republicii, 
Suleiman Frangieh. A fost decisă în
cetarea focului și crearea unei „co
misii mixte" însărcinate cu supra
vegherea aplicării acesteia.

armate, soldate cu morți si 
incendii și distrugeri de
France Presse, semnala 

că joi după-amiază. în cartierele 
cele mai agitate, a continuat să se

TUNIS 18 (Agerpres). — Președin
tele Tunisiei, Habib Bourguiba, l-a 
primit pe Faruk al Kaddumi, șeful 
Departamentului politic al Organiza
ției pentru Eliberarea Palestinei 
(O.E.P.), sosit la Tunis în fruntea 
unei delegații palestinene pentru a 
examina cu oficialitățile tării-gazdă 
aspecte ale relațiilor bilaterale, mu
tațiile. intervenite în situația din 
Orientul Apropiat.

DRES►PONDIDNȚÎI nost:RI:
GENEVA

„Sfatul înțelepților" 

despre imperativul instaurării 

unei noi ordini economics

PARIS

Un barometru ai recesiunii

MANAMA 18 (Agerpres). — Emi
rul statului Bahrein, șeicul Issa Bin 
Salman Al-Khalifa. a primit, la 17 
septembrie, pe ambasadorul român 
în Kuweit, Constantin Căruntu, care 
i-a transmis un mesaj din par
tea președintelui Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Emirul Bahreinului a adresat, la 
rindul său, cele mai bune urări de 
sănătate și prietenie președintelui 
României, de succese tot mai mari 
poporului român în opera de dezvol
tare a țării.

în aceeași zi. ambasadorul român 
a avut întrevederi cu ministrul afa
cerilor externe, șeicul Mohamed Bin 
Mubarak Al-Khalifa. și alte persoa
ne oficiale din Bahrein.

MOSCOVA 18 — Corespondentul 
Agerpres transmite : în cadrul Or
ganizației internaționale de colabo
rare economică și tehnico-științifică 
în domeniul industriei electrotehnice 
„Interelectro", la Moscova au fost 
semnate opt convenții de specializa
re și cooperare multilaterală in fa
bricația de produse și utilaje elec
trotehnice de către reprezentanții 
ministerelor de resort din Bulgaria, 
Cehoslovacia, R.D. Germșnă, Polo
nia, România, Ungaria și U.R.S.S. 
Convențiile amintite sint menite să 
contribuie la o mai der^.nă satisfa
cere a necesarului țărilor participan
te în produse și utilaje electrotehnice.

PORTUGALIA Continuarea eforturLVr
pentru constituirea noului guvern

• Mitinguri și demonstrații ale oamenilor muncii in sprijinul 
formării unui cabinet care să asigure adîncirea procesului 

democratic
LISABONA 18 (Agerpres). — La 

Lisabona au fost reluate, joi, con
sultările președintelui Costa Gomes 
si ale premierului desemnat. Jose 
Pinheiro de Azevedo, cu delegațiile. 
Partidului Comunist. Partidului So
cialist si Partidului Popular Demo
cratic. partide care au căzut de a- 
cord, după cum s-a anunțat, să par
ticipe la formarea celui de-al șase
lea guvern provizoriu. Potrivit rela
tărilor presei portugheze, contactele 
și discuțiile cu reprezentanții prin
cipalelor partide politice progresiste 
ar putea să se prelungească, dato
rită persistentei unor deosebiri de 
vederi, atît în legătură cu reparti
zarea portofoliilor ministeriale, cit și 
cu privire la politica și direcțiile de 
acțiune ale guvernului ce urmează 
să fie format.

Paralel cu continuarea eforturilor 
pentru constituirea noului guvern, se 
desfășoară procesul de desemnare de 
către adunările celor trei arme a re
prezentanților lor în viitorul Consi
liu al Revoluției, care se va compu
ne din 19 membri. Vorbind despre 
adunarea din cadrul marinei, amira
lul Rosa Coutinho — desemnat să 
facă parte din Consiliul Revoluției 
— a apreciat că reuniunea repre-

zentanților marinei s-a desfășurat 
într-o atmosferă de unitate, dind ex
presie sprijinului deplin al ofițeri
lor din forțele maritime militare fată 
de Mișcarea Forțelor Armate și re
voluția portugheză.

Potrivit relatărilor presei. în ulti
mele zile 
Portugalia 
tinguri și 
lor muncii 
jinul fată 
stituirea neîntârziată a unui nou gu
vern care să contribuie Ia depășirea 
crizei politice din tară, pentru con
tinuarea procesului de transformări 
democratice, a naționalizărilor și în
făptuirii consecvente a reformei a- 
grare, pentru unitatea forțelor pro
gresiste în lupta pentru adîncirea 
procesului democratic și consolidarea 
cuceririlor revoluției.

in diferite localități din 
au avut loc adunări, mi- 
demonstratii ale oameni- 
în care s-a exprimat spri- 
de eforturile pentru con-

MEXIC

Reducerea decalajelor — preocupare
majoră a statelor africane

DAKAR 18 (Agerpres). — Secre
tarul executiv al Comisiei economi
ce a O.N.U. pentru Africa, M. Ade- 
deji, a prezidat, la Dakar, o reuniu- 

■ne
administrație al Institutului 
de dezvoltare economică și 
care. în cadrul reuniunii 
examinate probleme legate 
luția economiei statelor africane, di
ficultățile întâmpinate de aceste țări 
in dezvoltarea lor economică și pro
bleme ale planificării economiei na
ționale.

extraordinară a Consiliului de 
african 
planifi- 
au fost 
de evo-

Referindu-se, în cadrul unei con
ferințe de presă, la principalele pro
bleme economice internaționale, M. 
Adedeii s-a pronunțat în favoarea 
unor măsuri urgente care să reducă 
decalajele existente între nivelul ță
rilor în curs de dezvoltare si cel al 
statelor industrializate, pentru in
staurarea unei noi ordini economice 
internaționale, aplicarea rezoluțiilor 
ultimelor sesiuni extraordinare ale 
Adunării Generale a O.N.U.

în vederea consolidării 
independenței

și suveranității naționale
CIUDAD DE MEXICO 18 (Ager

pres). — în cadrul unei declarații 
făcute presei mexicane, ministrul 
relațiilor externe al Mexicului, Emi
lio Rabasa, a afirmat că guvernul 
este hotărît să continue eforturile 
pentru consolidarea independenței 
economice a țării și exercitarea ple
nară a suveranității naționale în toa
te sectoarele în vederea satisfacerii 
aspirațiilor și intereselor poporului 
mexican. în context, Emilio Rabasa 
a evidențiat că președintele Luis 
Echeverria urmează să prezinte, 
pînă la sfîrșitul lunii, un proiect de 
lege privind modificarea consti'tuției, 
în sensul stabilirii limitei „apelor 
patrimoniale" ale țării la 200 mila 
marine.

e de presă

Afirmarea tot mai 
viguroasă a concep
tului unei noi ordini 
economice internațio
nale — imperativ ma
jor al lumii de azi — 
are rezonantă si în 
rîndul oamenilor de 
știință preocupați de 
găsirea unor soluții 
corespunzătoare pro
blemelor care con
fruntă omenirea. Edi
ficator in această pri
vință este raportul 
intitulat „Review of 
the international or
der", elaborat de un 
grup de savanti din 
diferite țări și care 
urmează a fi publicat 
în primăvara anului 
1976. Concluziile pre
liminare ale raportu
lui au fost enunțate 
în ultimul număr al 
revistei „Forumul dez
voltării". editată de 
Centrul de informație 
economică și socială 
al O.N.U. de la Ge
neva. Intenția mărtu
risită a autorilor ra
portului este de a 
contribui la definirea, 
concretizarea și deta
lierea conceptului de 
nouă ordine econo
mică internațională.

Ideea directoare a 
transformării econo

miei mondiale — su
bliniază savantul o- 
landez Jan Tinber
gen. laureat al Pre
miului Nobel, care a 
coordonat activitatea 
de redactare a stu
diului — este micșo
rarea cțecalaielor e- 
xistente între nivelul 
de dezvoltare econo
mică al diferitelor 
țări și grupuri de țări, 
inclusiv a decalaju
lui dintre standardul 
de viată din țările 
puternic industriali
zate (in care trăiește 
o zecime din popu
lația globului) si cel 
din țările în curs de 
dezvoltare — decalaj 
care în prezent este 
de 13 la 1.

Pentru lichidarea a- 
cestor discrepante fla
grante. raportul pre
conizează o serie de 
modalități de acțiune 
în domenii de impor
tantă deosebită. De 
pildă, se sugerează o 
reformă a sistemului 
monetar internațio
nal care „să aducă 
anumite ameliorări 
imediate perspective
lor economice inter
naționale". Totodată, 
se recomandă dezvol
tarea producției ali

mentare mondiale, 
prin sporirea produc
tivității agricole, fo
losirea intr-o măsură 
tot mai mare a știin
ței și tehnologiei 
moderne în scopul ac
celerării progresului 
economic al țărilor in 
curs de dezvoltare.

„Este evident — a- 
preciază mai departe 
autorii studiului — 
că propunerile de 
transformare radicală 
a actualei situații din 
economia mondială 
vizează, deopotrivă, 
dezarmarea, industria
lizarea. reglementa
rea activităților com
paniilor multinațio
nale. Iar aceasta ne
cesită o voință poli
tică mai fermă ca 
niciodată din partea 
tuturor statelor".

Prin ideile și pro
punerile concrete a- 
vansate. „sfatul înțe
lepților". cum a fost 
denumit documentul 
menționat, se înscrie 
ca o contribuție utilă 
a oamenilor de ști
ință la promovarea 
cauzei făuririi unei 
lumi mai bune și 
mai drepte.
Cornelîu VLAD

Dacă pînă acum 
automobilul era doar 
eroul principal al 
„Faptului divers" — 
ca autor al tragediilor 
rutiere cu sute de vic
time săptăminal — de 
Ia o vreme încoace el 
a acaparat într-o mă
sură tot mai mare ru
bricile economice ale 
ziarelor occidentale. 
Pentru că. dintr-un 
simbol al vitezei si di
namismului. automo
bilul s-a transformat 
acum într-o imagine a 
crizei economice gene
rale.

Desigur, n-au lipsit 
tncercările de adapta
re : dezvoltarea game
lor de cilindree mică 
și mijlocie, extinderea 
motoarelor utilizînd 
benzină ordinară sau 
motorină au mers pe 
linia economiilor de 
carburanți. Dar indus
tria auto s-a resimțit 
nu numai de pe urma 
penuriei energetice și 
a creșterii preturilor 
produselor petroliere, 
ci și de pe urma 
scumpirii altor ma
terii prime. Ca urma
re. în mai puțin de 
doi ani. prețul auto
mobilelor franceze a 
sporit cu peste 30 la 
sută, vînzarea auto

vehiculelor scăztnd 
brusc. în primul se
mestru al acestui an 
s-au înmatriculat în 
Franța cu 14,7 la sută 
mai puține mașini de
cit în aceeași perioa
dă a anului trecut, iar 
producția s-a redus cu 
peste 10 la sută. Fe
nomenul nu e carac
teristic doar Franței, 
ci și celorlalte state 
din Piața comună. 
Producția s-a dimi
nuat in R. F. Germa
nia (eu 12 la sută), în 
Italia (cu 32,5 la sută) 
în primele cinci luni 
ale anului. Pe de altă 
parte, marea firmă 
vest-germană „Volks
wagen" și-a redus in
vestițiile cu 46 la sută.

în Franța, ramura 
automobilului (pro
ducție. întreținere, 
servicii. carburanți 
etc.) asigură existen
ta a aproape două 
milioane de persoane. 
Este de aceea de în
țeles îngrijorarea pro
vocată în opinia pu
blică de reducerea ac
tivității în această ra
mură. Șomajul, mai 
ales temporar, a cu
prins mii și mii de 
muncitori în diverse 
perioade ale anului, 
iar fenomenul riscă să

se agraveze, întrucît 
semnele unui rede- 
rparaj n-au apărut 
încă. Dimpotrivă, con
form unor declarații o- 
ficiale recente, crește
rea generală a șoma
jului va afecta în 
cursul toamnei un 
milion de oameni. A- 
ceastă evoluție gravă 
a fost confirmată de 
statisticile Comisiei 
de la Bruxelles a Pie
ței comune. Potrivit a- 
cestora. in ultimele 12 
luni creșterea șomaju
lui a înregistrat un 
ritm de 216 la sută în 
Danemarca, 111 la sută 
— în R. F, Germania, 
95 la sută — în Fran
ța etc.

Așadar. Industria 
automobilului nu con
stituie, de fapt, decit 
un barometru al in
temperiilor economice 
și sociale din această 
toamnă, care se anun
ță. în toate țările Pie
ței comune, ca un a- 
notimp foarte dificil, 
marcat de concedieri 
și falimente si. în con
secință. de noi și am
ple mișcări revendica
tive ale milioanelor de 
șomeri.

Paul 
DIACONESCU

0 delegație de partid și 
guvernamentală din R. D. 
VietiHOTn, condusă da Le Duan, 
prim-secretar al C.C. al Partidului 
celor ce Muncesc din Vietnam, va 
face, in curind. o vizită oficială în 
R.P. Chineză, la invitația Comite
tului Central al P.C. Chinez și gu
vernului R.P. Chineza — anunță a- 
gentia V.N.A.

Președintele Consiliului 
de Stat al R. P. Bulgaria, 
Todor Jivkov, l-a primit, la 18 sep
tembrie, pe Robert Ingersoll, subse
cretar de stat al S.U.A. în timpul con
vorbirii au fost discutate probleme 
legate de stadiul relațiilor bilaterala 
în domeniile industriei, agriculturii, 
științei, tehnicii, culturii — anunță 
agenția BTA.

Negocieri americano-
sptmiole. La Washington s-a în
cheiat cea de-a zecea rundă de ne
gocieri americano-spaniole privind 
statutul bazelor militare ale S.U.A. 
de pe teritoriul Spaniei. Tratatul in 
vigoare va expira la 25 septembrie. 
Pentru continuarea examinării pro
blemelor rămase în suspensie a fost 
creat un grup mixt de lucru, care 
își va desfășura lucrările la Washing
ton.

Producția industrială a
Iugoslaviei a crescut, în primele
opt luni ale acestui an. cu 6,3 la 
sută in comparație cu perioada co
respunzătoare a anului precedent, 
relevă datele preliminare comuni
cate de Institutul de statistică din 
Belgrad. Ritmul cel mai înalt de 
creștere, de 14 Ia sută, a fost înre
gistrat in industria metalurgică.

Dezbaterile din Parla
mentul olandez privind acorda- 
rea independentei Surinamului (fosta 
Guyana olandeză) vor începe la 21 
octombrie — a anuntat președinta 
forului legislativ. Anne Vondeling. 
Ele urmează sa se încheie înainte 
de 25 noiembrie — data stabilită 
pentru acordarea independentei fos
tei colonii olandeze din America de 
Sud. Atît Surinamul, cit si Arhipe
lagul Antilelor Olandeze au. în pre
zent. statutul de state semiauto- 
nome. făcînd parte din regatul O- 
landei. guvernul de la Haga girînd 
problemele de politică externă și 
ale apărării.

La sediul Ambasadei Româ
niei din Tokio a avut loc, joi, ce
remonia conferirii ordinului 
,,Tudor Vladimirescu" clasa a 
Il-a președintelui Comitetului 
economic Japonia - România, 
Masashi Isano. Distincția a fost 
înminată de ambasadorul țării 
noastre în Japonia.

?n cadrul unei declarații 
făcute presei mexicane. Raul Cas
tro, prim-vi.ceprim-ministru si mi
nistrul forțelor armate al Cubei, a 
arătat — referindu-se la perspecti
vele relațiilor dintre Cuba și S.U.A. 
— că un prim pas spre masa nego
cierilor îl constituie necesitatea ri
dicării complete a blocadei econo
mice impuse Cubei de Statele Unite, 
în ceea ce privește baza navală de 
la Guantanamo, ocupată de S.UA, 
Raul Castro a subliniat că guvernul 
cubanez aspiră să recupereze acest 
teritoriu prin mijloace pașnice, di
plomatice.

Balanța de plăți a State
lor Unite a înregistrat în cursul 
celui de-al doilea trimestru al aces
tui an un excedent de 1,611 miliarde 
dolari. Se menționează că acesta 
este primul surplus din ultimele 12 
luni, datorat, in primul rind. îmbu
nătățirii situației balanței comer
ciale, încheiată cu un excedent de 
3,345 miliarde dolari — de aproape 
2 ori mai mare decit în primul se
mestru al anului.

La Cairo a avut loc sub pre_ 
sedintia șefului statului egiptean, 
An war El Sadat, prima reuniune a

I '<y 
Consiliului Suprem pentru util; Ța 
energiei nucleare. Consiliul a exami- 
nat studiile efectuate de agenția de 
stat pentru energia atomică. Au fost 
supuse dezbaterii unele din proiec
tele viitoare ale acestui organism, 
între care construirea unei centrale 
nucleare care va servi. între altele, 
la desalinizarea apei de mare. '

Un nou satelit artificial 
al Pămîntului de tip „Me
teor" a fost lansat în u.R.s.s. 
După cum relatează agenția T.A.S.S., 
sarcina principală a satelitului! con
stă in culegerea de informații me
teorologice. Datele obținute de apa
ratele instalate la bordul satelitului 
sint transmise Centrului hidrometeo- 
rologic al U.R.S.S. în vederea prelu
crării și utilizării lor.

„Concorde" pe rute Pa
ris-Washington. Ministrul fran
cez al transporturilor. Marcel Ca- 
vaille. a anuntat că autoritățile a- 
mericane au aprobat efectuarea de 
către avioanele „Concorde" a două 
zboruri săptăminale pe ruta Paris- 
Washington. Ele nu s-au pronunțat 
însă asupra curselor în direcția 
New York. Ministrul francez a pre
cizat că zborurile Paris-Washington 
vor începe la 1 aprilie 1976.

Val de arestări în R.SJL
Comitetul special al O.N.U. pentru 
apartheid a anuntat că a primit in
formații privind declanșarea unui 
nou val de arestări în rîndul popu
lației de culoare din Republica Sud- 
Africană. Rapoartele primite erată 
că numai în ultimele zile au fost a- 
runcate în închisoare peste 60 ds 
persoane, printre care tineri sub 20 
de ani.

La Ottawa au !ncePut convor
birile între ministrul de externe al 
Canadei, Allan MacEachen, și Milos 
Minici. vicepreședinte al Consiliului 
Executiv Federal, secretar federal 
pentru afacerile externe al R.S.F. 
Iugoslavia, care întreprinde o vizi
tă oficială in Canada.
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