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DECLARAȚIE COMUNĂ 
ROMÂNO-LAOTIANĂ

La Invitația Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român și a Guvernului Republicii So
cialiste România, o delegație de partid și guver
namentală laoțiană, condusă de tovarășul Kai- 
sone Phomvihane, secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Popular Revoluționar Lao
tian, prim-ministru al Guvernului Republicii De
mocrate Populare Laos, a făcut o vizită oficială 
de prietenie in Republica Socialistă România intre 
20 și 23 septembrie 1976.

Delegația de partid și guvernamentală laoțiană 
a vizitat obiective economice și social-culturale 
din .Capitală, orașul Ploiești și județul Brașov, 
s-a întilnit cu oameni ai muncii, cu activiști de 
partid și de stat. Pretutindeni, oaspeții laoțieni 
au fost primiți cu deosebită căldură și ospitali
tate, expresie a sentimentelor de sinceră priete
nie și solidaritate pe care poporul român Ie nu
trește față de poporul frate laoțian. Solii poporu
lui laoțian au exprimat calde aprecieri pentru 
aceste manifestări de prietenie și sincere mulțu
miri pentru ospitalitatea de care s-au bucurat în 
cursul vizitei,

In timpul șederii în România, între tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul Kaisone Phomvi
hane au avut loc convorbiri, la care au parti
cipat :

Din partea română — tovarășii Manea Mănescu, 
membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., prim-ministru al guvernului, Ștefan 
Voitec, membru al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de 
Stat, Paul Niculescu, membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., viceprim-ministru 
al guvernului. Dumitru Popescu, membru al Co
mitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului Culturii și Educa
ției Socialiste, George Macovescu, membru al C.C. 
al P.C.R.. ministrul afacerilor externe, Traian 
Dudaș, membru al C.C. al P.C.R., ministrul trans
porturilor și telecomunicațiilor, Nicolae Ionescu, 
membru al C.C. al P.C.R., ministru secretar de 
stat la Ministerul Comerțului Exterior și Coope
rării Economice Internaționale, Mircea Malița și 
Vasile Pungan, membri ai C.C. al P.C.R., consi
lieri ai președintelui republicii. Vasile Răuță, 
membru supleant al C.C; al P.C.R., vicepreședinte 
al Comitetului de Stat al Planificării, Tudor Zam
fira, ambasadorul Republicii Socialiste România 
în Republica Democrată Populară Laos, Marcel 
Dinu, director în Ministerul Afacerilor Externe.

Din partea laoțiană — tovarășii Sisovphone Lo- 
vansay,. membru al Biroului Politic al Comitetu-

lui Central al Partidului Popular Revoluționar 
Laoțian, vicepreședinte al Adunării Populare Su
preme a Laosuiui, Sanan Southichak, mem
bru al C.C. al P.P.R.L., ministrul comunicațiilor, 
lucrărilor publice și transportului, Sisana Sisane, 
membru supleant al C.C. al P.P.R.L., mi
nistrul informațiilor, propagandei, culturii și tu
rismului, Khamphay Boupha, secretar de stat al 
M.A.E., Khampheuane Tounalom, ambasadorul 
R.D.P. Laos în România, Khampheth Phengmuoni, 
membru al Comitetului național al planului, 
Soulima, șeful direcției financiare a armatei de 
eliberare a Laosuiui, Bouasy Chaleunsouk, mem
bru al Comitetului de documentare al C.C. al 
P.P.R.L., Sone Khamvanevongsa, șeful de ca
binet al ministrului informațiilor, propagandei, 
culturii și turismului, Nouxay Hxay, șeful de ca
binet al ministrului comunicațiilor, lucrărilor pu
blice și transportului, Soulivong Phrasithideti, șef 
de departament în M.A.E.,: Champheng Bounnapoi, 
șeful departamentului asistență și colaborare eco
nomică din Comitetul național al planului, Pon- 
mec Dalaloy, șeful de cabinet al ministrului să
nătății publice.

In cadrul întâlnirilor și convorbirilor oficiale, 
care s-au desfășurat într-o atmosferă cordială, de 
prietenie și înțelegere tovărășească, cele două 
părți s-au informat asupra situației interne din 
cele două țări și asupra preocupărilor actuale ale 
Partidului Comunist Român și Partidului Popu
lar Revoluționar Laoțian, ale popoarelor român 
și laoțian, au examinat posibilitățile și perspecti
vele de dezvoltare a relațiilor bilaterale între cele 
două partide și cele două țări și au efectuat un 
larg schimb de vederi cu privire la aspecte de im
portanță majoră ale situației internaționale.

Secretarul general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, a făcut o prezentare a acti
vității intense desfășurate de poporul român, sub 
conducerea Partidului Comunist Român, pentru 
transpunerea in viață a amplului program de 
edificare a societății socialiste multilateral dezvol
tate, trasat de cel de-al XI-lea Congres, pentru 
ridicarea intregii națiuni române pe noi trepte de 
civilizație și progres.

Secretarul general al C.C. al Partidului Popu
lar Revoluționar Laoțian, prim-ministru al guver
nului laoțian, a dat o inaltă apreciere realizărilor 
remarcabile dobîndite de poporul român, sub 
conducerea Partidului Comunist Român, a secreta
rului său general, Nicolae Ceaușescu, în opera de
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dezvoltare economică și socială, în procesul 
deplinirii cu 
de-al XI-lea 
Român.

Realizările 
progreseze continuu. Ca urmare a acestor înfăp
tuiri, România a devenit o țară dotată cu o in
dustrie modernă, o agricultură avansată, o cultură 
înfloritoare, eu o știință și o tehnică dezvoltate. 
Viața poporului se îmbunătățește pe zi ce trece. 
Aceste rezultate au contribuit la întărirea siste
mului socialist mondial, la consolidarea luptei 
pentru pace, independență națională și progres 
social. Ele au ridicat fără încetare prestigiul 
României pe arena internațională și au contribuit 
la a face tot mai cunoscut numele președintelui 
Nicolae Ceaușescu. Partidul Comunist Român, a- 
vînd în fruntea sa pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
este organizatorul și animatorul tuturor succese
lor obținute în edificarea țării. El a știut să dez
volte tradiția luptei eroice și de muncă asiduă a 
poporului român.

In numele poporului laoțian, delegația Laosuiui 
urează poporului român frate, sub conducerea 
Partidului Comunist Român, în frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, Succese și mai mari in reali
zarea sarcinilor stabilite de-xrel de-al XI-lea Con
gres al P.C.R. pentru construirea societății socia
liste multilateral dezvoltate și pentru mersul vic
torios spre comunism.

Secretarul general al partidului Popular Revo
luționar Laoțian, primul ministru al Guvernului 
Republicii Democrate Populare Laos, a informat 
despre victoria istorică pe care poporul laoțian a 
obținut-o in lupta sa dreaptă împotriva agresiunii 
imperialiste, triumful revoluției*"  național-demo- 
cratice pe tot cuprinsul țării, victorii care au dus 
Ia proclamarea, la 2 decembrie 1975, a Republicii 
Democrate Populare LaoS. Această victorie se 
datorește realizării unității intregii națiuni laoțiene 
sub conducerea Partidului Popular Revoluționar 
Laoțian, dîrzeniei, eroismului și spiritului de sa
crificiu ale întregului popor laoțian. Ea este, tot
odată, rezultatul solidarității dintre poporul lao
țian, poporul Vietnamului și poporul Kampuciei. 
precum și al puternicului sprijin șl ajutorului 
prețios acordate de țările socialiste, printre care 
și Republica Socialistă România, precum și de 
alte forțe progresiste și iubitoare -de pace din lu
mea întreagă.____ ' '* '
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Lucrările agricole de toamnă — 
stringerea recoltei acestui an si pre
gătirea celei viitoare — se intensi
fică de la o zi la alta. După cum 
se știe, comandamentul central pen
tru coordonarea lucrărilor agricole 
a stabilit o serie de măsuri prin apli
carea cărora urmează să fie intensi
ficate toate lucrările de sezon. Ce 
rezultate au fost obținute. în ce di
recții trebuie concentrate acum efor
turile oamenilor muncii de oe 
ogoare ?

Cu toate că în multe zone ale 
țării zilele bune de lucru în cîmp 
au fost întrerupte de ploi, 
majoritatea cooperativelor 
le și a întreprinderilor agricole de 
stat s-a muncit intens. Este urma
rea măsurilor organizatorice și poli
tice luate de organele și organizații
le de partid, de comandamentele lo
cale si conducerile întreprinderilor 
agricole de stat și ale cooperativelor 
agricole. Floarea-soarelui 
strînsă de pe 63 la sută din 

agricole din 12 
această 

rămas de strins

fețe. cooperativele 
județe încheind 
re. A mai

in
agrico-

i fost 
supra-

lucra- 
recol-

ta de pe circa 190 000 hectare, cu 
floarea-soarelui. situate in județele 
Timiș, Arad. Bihor, unde vegetația 
culturilor este mai întârziată. iar 
fasolea de pe 4 500 hectare — îndeo
sebi în județele Timiș. Sălaj și Cluj. 
Trebuie acționat ferm în vederea în
cheierii în timpul cel mai scurt a 
lucrărilor de recoltare la aceste cul
turi. în ultima săptămînâ a început 
stringerea porumbului. Important 
este ca din aceste zile să fie inten
sificat recoltatul acestei culturi, în
deosebi în județele situate in sudul 
țării și la hibrizii mai timpurii.

Pentru buna aprovizionare a popu
lației pe timpul iernii, o mare aten
ție trebuie acordată, în continuare, 
recoltării neîntîrziate si livrării în
tregii producții de legume, tinînd 
seama de cerințele pieței și capacita
tea de prelucrare a fabricilor de con
serve. Dacă in urmă cu citeva zile 
se punea problema eșalonării mai 
bune a recoltatului la roșii, acum 
trebuie luate măsuri în vederea im
pulsionării acestei lucrări, astfel incit 
fabricile de conserve să poată lucra 
la întreaga capacitate. Tot pe aceas-

Eoto : Nicu Ciorel
Semănatul griului la C.A.P. Osica de Sus, județul Olt

tă linie se înscrie organizarea temei
nică a acțiunii de recoltare, sortare, 
transport si depozitare a producției 
de cartofi. Pînă la 24 septembrie a 
fost strînsă recolta de cartofi de pe 
48 la sută din suprafețe. Trebuie 
grăbită această lucrare pentru a se 
putea organiza însilozarea cartofilor 
pentru iarnă.

Semănatul griului constituie o altă 
importantă lucrare agricolă de sezon. 
Pînă la această dată. în cooperati
vele agricole din județul Argeș au 
fost însămânțate 38 la sută din su
prafețele prevăzute. Vrancea — 22 
la sută, Buzău ’ ~‘1X
— 23 la sută. 
Cluj ■ ’
șani ■ 
există 
iar solul_ —.............
le județe suprafețele însămînțate 
sint mici, cu mult sub posibilități. 
Pentru a se pune baze temeinice vii
toarei recolte, așa cum s-a stabilit 
la ultima ședință a comandamentului 
central, este necesar ca specialiștii 
din agricultură, conducerile unități
lor agricole, mecanizatorii să inten
sifice semănatul griului, asigurînd 
pretutindeni lucrări de cea mai bună 
calitate.

Pe baza indicațiilor comandamen
tului central. în toate județele și co
munele. comandamentele locale au 
acționat mai ferm, rezolvând operativ 
multiplele probleme legate de desfă
șurarea campaniei agricole de toam
nă. întrunit lucrările agricole se a- 
glomerează cu fiecare zi. datoria co
mandamentelor locale este de a ac
ționa în continuare în vederea bunei 
organizări a muncii, întăririi ordinii 
și disciplinei în fiecare unitate agri
colă. în fiecare formație de muncă. 
De asemenea, ele trebuie să exercite 
un control riguros asupra modului 
în care se realizează sarcinile zilni
ce la recoltat si semănat, să intervină 
operativ atunci cind constată că pro
gramele de lucru nu se îndeplinesc.

Oamenii muncii din agricultură, toți 
locuitorii satelor sînt chemați ca în 
această perioadă de virf să mun
cească cu dăruire si responsabilitate 
pentru a strînge la timp și fără pier
deri roadele acestui an. pentru a pre
găti temeinic recolta viitoare.

i — 26
la sută. Galați

19 la
18 la 
mari

se '

— 24_____ _
Sălaj — 19 la ^sută, 
sută, ' ' ""

sută.
suprafețe ..... 

lucrează ușor, in une-

Gorj și Boto- 
Cu toate că 

pregătite.

CRONICA SĂPTĂMiNlh
Cel mai bun elogiu adus 

patriei - 
înfăptuirea hotărîrilor 
Congresului al XI-lea

Cimpulung a cunoscut, ca și celelalte orașe ale țârii, o puternică dezvoltare, in imagine : citeva din noile construcții Foto : S. Cristian

Numeroase și importante .eveni
mente au avut loc in viața politică, 
economică și socială a patriei, în 
răstimpul celor șapte zile care au ur- 

a 
al 
Și 
a-

mat ultimei cronici 
ziarului nostru, 
muncii 
miilor 
ceasta 
popor
Congresului al XI-lea al P.C.R., în 
fabrici, pe ogoare, în școli și insti
tute științifice un moment deosebit 
l-a constituit participarea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu la aniversarea 
a 1600 de ani de la prima atestare 
documentară a municipiului Buzău, 
vizita pe care a făcut-o într-o serie 
de mari ■ unități economice. In- 

pe linia cunoscutelor 
care reliefează stilul

săptămînale 
în tabloul vast 

constructive, al miilor 
de acțiuni întreprinse in 
perioadă de întregul nostru 
pentru realizarea hotărîrilor

scriindu-se 
manifestări 
propriu de lucru al secretarului ge
neral al partidului nostru — un 
neîntrerupt contact cu realitățile con
strucției socialiste, dialogul perma
nent. la fața locului, cu muncitori,

specialiști, cadre de conducere din 
aparatul de partid și de stat, inter
venția operativă, decisă pentru re
zolvarea problemelor in toată com
plexitatea' lor vizita a constituit 
un nou elogiu adus marilor tradiții 

’și virtuți ale poporului nostru, con
tribuției sale milenare la construirea 
unei civilizații superioare pe aceste 
meleaguri, efortului pe care națiu
nea noastră il desfășoară în prezent, 
sub conducerea comuniștilor, pentru 
ridicarea României în rindul celor 
mai dezvoltate țări ale lumii. Pre
zența secretarului general al parti
dului. încă de la primele ore de lucru 
ale zilei de joi, în mijlocul colecti
velor industriale, studierea împreună 
cil organele locale a activității pro
ductive au constituit cadrul unei fer
tile analize cu mii și mii de partici- 
panți. a stadiilor de îndeplinire de 
către oamenii muncii buzoieni a 
obiectivelor primului an al cincina
lului. perioadă în care județul lor 
urmează să cunoască o mare dezvol
tare. De altfel, așa cum spunea to
varășul Nicolae Ceaușescu la impre
sionanta adunare populară organi
zată în piața „Dacia", cea mai bună 
cinstire pe care poporul nostru o 
poate aduce trecutului său este aceea 
die a face totul pentru a asigura în
făptuirea neabătută a hotărilor Con
gresului al XI-lea al P.C.R. de în
florire multilaterală a României so- 
ci al is te. Realizarea planului cincinal

ie

cere. desigur. serioase eforturi 
din partea organizațiilor de partid, 
a tuturor 
de ce. a 
Ceaușescu. 
ga țară.
mai energic și organizat 
mai bună folosire a capacităților de 
producție, a spațiilor industriale, pen
tru reducerea cheltuielilor de fabri
cație, a consumurilor de materii pri
me și materiale, pentru îmbunătăți
rea substanțială a calității produse
lor. Tovarășul Ceaușescu a făcut 
apel la inițiativa hotărită din partea 
specialiștilor, a cadrelor de condu
cere. a tuturor comuniștilor pentru 
ca problemele care măi apar în pro
cesul. de producție să fie 
pe loc, să acționeze ferm

■ se pune capăt risipei de 
care: produce mari daune 
naționale.

„Trebuie — spunea
Nicolae Ceaușescu cu prilejul 
nării populare din municipiul Buzău 
— să se îpțeleagă bine de către fie
care muncitor, țăran, intelectual, de 
către fiecare cetățean al patriei că 
realizarea sarcinilor de dezvoltare a 
României șocialiste depinde de mun
ca fiecăruia, de felul cum vom ști să 
gospodărim eu chibzuință și .economie 
mijloacele de care dispunem în mo
mentul de față".

oamenilor muncii. Iată 
indicat tovarășul NieoJas 
și aici, ca și in întrea- 
trebuie să se acționeze 

pentru o

rezolvate 
pentru a 
materiale, 
economiei

tovarășul 
adu-

O mișcare teatrală 
înnobilată de suflul

marilor idei ale epocii

DUPĂ CONSFĂTUIREA DE LUCRU DE LA C.C. AL P.C.R

Proiectanții își examinează autocritic activitatea.

Prin soluții constructive 
moderne, o substanțială 
reducere a cheltuielilor 

materiale

Mai e nevoie să re
amintesc că marea 
poezie dramatică a fost 
întotdeauna o poezie a 
marilor idei și că un 
teatru care fuge de 
problemele esențiale e 
un teatru fără sens ?

Și totuși, multă vre
me, o superstiție este
tică dintre , cele mai 
păgubitoare s-a ridicat 
împotriva acelui reper
toriu și a acelor repre
zentații ce aduceau la 
lumina rampei între
bările 
ale existenței. Circula 
chiar o opinie pe cit de 
restrictivă pe atît de 
falsă despre teatrul de 
idei. După această pă
rere, teatrul de idei ar 
fi fost fie conflictul a- 
rid dintre două puncte 
de vedere,; fie drumul 
plictisitor al unui gind 
Intr-o conștiință. în 
orice caz o formă de 
artă întemeiată în pro
porție copleșitoare pe 
abstracție, ■ pe reflecția 
generala, pe speculația 
teoretică și unde fap
tele ar deține doar ros
tul avar de a isca in
triga, iar emoțiile n-ar 
depăși rangul 
rație săracă 
nimă.

In numele 
prejudecăți s-a opus, 
ani de-a rîndul, o re
zistență acelei drama
turgii și acelor specta
cole urmărind să fie 
un cîmp al confruntă
rilor semnificative, al 
confruntărilor prin 
care se întrezăreau, se 
cuprindeau si se ințe-

tegeau, intr-un spirit 
critic și responsabil, 
mișcarea realității, cir
cumstanțele sociale, 
politice ale unor atitu
dini. Scrierile teoretice 
și piesele lui George 
Călinescu, Camil Pe
trescu, Lucian Blaga, 
Mihail Sebastian au 
dovedit, în cadrele li
teraturii noastre, for-

fundamentale

de figu- 
Și ano-

acestei

Cultura 
socialistă 

și educația 
politică — 

într-o unitate 
inseparabilă

ța de captivare și de 
expresie a teatrului de 
idei. Un teatru care 

■ înseamnă în ; primul 
rind o alegere a inte
rogațiilor, ciocnirilor și 
tipologiei în funcție de 
puterea lor de a sem
nifica și de a conjuga 
destinele individuale 
cu cele ale colectivi
tății. în orice caz 
trebuie să privim îna
poi cu mindrie întru- 
cit. acești scriitori s-au 
aflat în . avangarda 
unei mișcări artistice 
devenite dominanta 
culturii moderne. Și 
este un adeyăr că dru
mul dramaturgiei și 
scenei românești de 
astăzi spre problemele

cheie si spre eroii re
prezentativi ai con
temporaneității a fost 
înlesnit și pregătit de 
acele opere in care 
trăiește o inaltă și vi
brantă tensiune a gin- 
dirii arzînd la flacăra 
marilor răspunderi.

In ultimele trei de
cenii o seamă de vo
lume de 
piese și ■ 
tații au 
dovedit 
tistice si 
unui teatru 
din cîmpul 
minime, 
din peripețiile submi
nate fie de prea puți
nul. fie de prea mul
tul închipuirii, din i- 
deile mărginite si 
mărginașe. Este incon
testabil că unul dintre 
cele mai impresionan
te cîștiguri ale teatru
lui nostru e demon
strația convingătoare 
că arta nu-i un instru
ment prin care omul 
uită de sine, ci se re
găsește ; nu se pier
de în meandrele unor 
aventuri fără semni
ficație. ci se descope
ră in ceea ce are mai 
definitoriu, și 
forța de a-și 
existenta 
idealuri

: critică, de 
de reprezen- 
uledat si au 
foloasele ar- 
atractivitatea 

desprins 
emoțiilor . 

tihnitoare.

prin 
comuniste.

anume 
călăuzi 

înalte

POPESCU
artistic

Horea
director
al Teatrului Național 
din București

(Continuare 
în pag. a II-a)

acționează pentru înfăptuirea indicațiilor
secretarului general al partidului

în aceste zile, in ministere șl in cadrul altor 
organisme economice centrale, in institutele de 
proiectări se desfășoară o amplă activitate 
privind examinarea proiectelor obiectivelor de 
investiții în vederea adoptării de soluții ra
ționale, mai ieftine și mai eficiente. Pornind de 
la sarcinile trasate de tovarășul Nicolae

Ceaușescu la recenta Consfătuire de lucru de 
la C.C. al P.C.R., in centrul preocupărilor aces
tor instituții se situează evitarea supradimen
sionărilor, reducerea substanțială a cheltuieli
lor și consumurilor materiale, elaborarea proiec
telor la fața locului, pe șantiere, in funcție de

condițiile șl cerințele concrete ale fiecărui 
obiectiv ș.a. Cum se acționează practic pentru 
aducerea la îndeplinire a indicațiilor secreta
rului general al partidului ? La această între
bare răspund astăzi specialiști din două insti
tute de proiectare.

Vom face totul pentru 
consumurilor la fiecare

micșorarea

Recenta Consfătuire de lucru de la 
C.C. al P.C.R. reprezintă, fără în
doială, un moment de maximă im
portanță în eforturile .consacrate îm
bunătățirii radicale a ' activității de 
proiectare și realizare a construcții
lor industriale. Fundamentarea prrt- 
fund științifică a indicațiilor și ce
rințelor 
Nicolae 
contureze 
amplu și 
— pentru . .
de construcții și, in primul rind, pen
tru noi. proiectanții — care, pe mă
sura traducerii sale in viață, va de
termina in mod hotărit ridicarea Ia 
un nivel superior a muncii de con
cepție. creșterea generală a eficien
tei : economice a proiectelor și a in
vestițiilor.

Și in activitatea de elaborare, de 
către institutul nostru, a unor studii 
tehnico-economice și proiecte de . exe
cuție s-au făcut. o serie de greșeli ;

formulate de tovarășul 
Ceaușescu are menirea să 
cît se poate de limpede un 
unitar program de acțiune 
toți lucrătorii din sectorul

construcție
de supradimensionări ale 
de rezistență, exagerări 

piloților sau a altor

este vorba 
structurilor 
în folosirea 
tipuri de fundații grele și costisi
toare, necon'cofdanța intre tehnologii 
și construcții, suprafețe de teren in
suficient folosite, excese 
nice ș.a. Important este faptul 
toate aceste deficiente, cauzele 
au determinat apariția lor 
puse în discuția proiectanților și 
cialiștilor din institutul nostru, i 
lizate in spirit autocritic, cu maximă 
exigență și responsabilitate.

Ce măsuri și direcții de acțiune 
avem în vedere chiar din aceste zile? 
In primul rind, șefii de proiect. îm
preună cu colectiîvele pe care le 
coordonează, supun unei exigente 
analize proiectele de execuție. în plin 
proces de elaborate sau pentru lu
crările încă neîncepute. In faza ime
diat următoare, noile soluții preconi-

arhitecto-
l că 
care 
sint 
spe- 
ana-

(Continuare în pag. a II-a)

Cu răspundere politică și competență 
reanalizăm proiectele elaborate

In mod firesc, pentru îndeplinirea 
sarcinilor ce ne revin, primul pas fă
cut a constat în informarea amănun
țită. pe larg, a întregului colectiv de 
muncă al institutului asupra proble
melor dezbătute la recenta Consfă
tuire de lucru de la C.C. al P.C.R. și, 
mai ales, asupra indicațiilor precise, 
de marc valoare practică și teore
tică pentru domeniul nostru de acti
vitate. trasate de secretarul ge
neral al partidului. Conducerea 
Ministerului Agriculturii și In
dustriei Alimentare, specialiști și 
factori de răspundere din institut 
au evidențiat. în spirit critic și auto
critic. neajunsurile care au stat la 
baza elaborării insuficiente a unor 
documentații tehnico-economice. au 
subliniat limpede ce anume trebuie 
făcut pentru îmbunătățirea radicală 
si urgentă a muncii noastre, a 
calității si eficienței ec.onomice a 
proiectelor și, bineînțeles. în urma 
acestei ample și binevenite' analize, 
repet, desfășurată în prezența și cu

participarea activă a întregului co
lectiv, a 
gram de

N-am
am să

fost stabilit un amplu pro- 
acțiune imediată.
să intru 

amintesc: 
neeconomice care 
costului și calității 
ții, „rezerva" exagerată prevăzută de 
unii proiectanți nu numai iii devizul 
general, ci și în soluțiile Construc
tive supradimensionate, de' la fun
dații. pînă Ia acoperiș. Estei limpede 
că asemenea cazuri se datorează 
insuficientei exactități la efectuarea 
calculelor de rezistentă, lipsei de 
preocupare pentru economicitatea u- 
nor soluții adoptate, precum și tendin
ței de recuperare a unor întirzieri. 
acumulate pe parcursul procesului de 
elaborare a studiilor tehnico-econo
mice și proiectelor de execuție, in 
detrimentul unor soluții tehnologice 
și constructive riguroase, mai ratio
nale. mai ieftine.

in detalii, dar 
dintre practicile 

au grevat asupra 
unor documenta-

(Continuare în pag. a II-a)

Pe linia aceleiași preocupări per
manente a conducerii partidului și 
statului nostru pentru continua dez
voltare economico-socială a patriei 
s-a înscris în cursul actualei săptă- 
mîni Consfătuirea de lucru de la 
C.C. al P.C.R. consacrată activității 
in domeniul proiectării si construc
țiilor industriale. Organizată din 
inițiativa tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, consfătuirea a luat in dis
cuție unele probleme legate de mo
dul în care se aplică Directivele 
Congresului al XI-lea al partidului, 
prevederile legilor țării noastre cu 
privjre la proiectarea și realizarea 
construcțiilor industriale și cu altă 
destinație economică. Deosebit de 
prețioase s-au dovedit și cu acest 
prilej observațiile și indicațiile pe 
care Je-a formulat în cuvîntul său 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, care _
subliniind importanța activității de 
cercetare, proiectare și construcții — 
a cerut să se adopte măsuri rapide 
de îmbunătățire a activității din a- 

’ cest domeniu, pentru a fi’în pas cu 
realizările cele mai înaintate pe plan 
mondial și cu cele mai bune rezul
tate din tara noastră. Secretarul ge
neral al partidului a adus precizări 
privind răspunderea ce revine Con
siliului de Miniștri, ministerelor, ăl-

(Continuare în pag. a Ul-a)

In ziarul de azi
în planificarea concedii
lor nu trebuie să existe 
,,abonați" sau „ 
oade rezervate" ;
BRICILE NOASTRE : Vă 
informăm despre...
instanță în fața opiniei 
publice ; Sport; De pre

tutindeni

peri- 
RU-

Din
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In planificarea concediilor no trebuie 
să existe „abonați" sau „perioade rezervate"

Prin fondurile alocate, an de an. de Ia bugetul statului, precum 
și din fondurile sindicatelor, a sporit considerabil spațiul de cazare 
în stațiunile de odihnă si tratament. S-au ridicat hoteluri confortabile, 
noi și moderne baze de tratament. Sute de mii de oameni ai muncii 
își petrec anual concediul de odihnă sau își îngrijesc sănătatea în 
condiții optime. Multi dintre ei sint trimiși cu bilete primite prin 
sindicat. în ultimul timp, din fondurile sindicatelor s-au construit 7 
complexe sanatoriale moderne, în stațiuni dintre cele mai renumite, 
însumînd peste 4 000 de locuri. Anual, beneficiază de bilete la trata
ment și odihnă, primite prin sindicate, circa 570 000 de persoane, 
din care aproximativ 110 000 în complexele proprii ale sindicatelor.

De ani și ani nu mai miră pe ni
meni faptul că în holul elegant al 
vreunuia din hotelurile moderne de 
pe litoral se întilnesc mineri,
oțelari și textiliste, mecaniza
tori agricoli sau chimiști. O va
canță la mare — cîndva un lux pe 
care nu și-l puteau îngădui munci
torii și țăranii — a devenit, in anii 
puterii populare, un fapt obișnuit, 
firesc. Și e normal să fie astfel : 
primii îndreptățiți să se bucure, pe 
toată durata sezonului estival, de o- 
dihnă pe malul mării sint cei oare 
contribuie nemijlocit la crearea bu
nurilor materiale 
necesare societă
ții. Conform a- 
cestui principiu, 
statornicit de în
seși normele eti
cii și echității so
cialiste, comite
tele sindicale din întreprinderi acor
dă, cu prioritate, muncitorilor drep
tul de a beneficia de bilete dc odihnă 
și tratament, in toate lunile anului, 
inclusiv în cele de vîrf. Din păcate, 
mai există și cazuri în care unele co
mitete sindicale încalcă instrucțiunile 
Consiliului Central al U.G.S.R. cu 
privire la trimiterea angajaților la 
tratament balnear sau odihnă.

Dar, pentru a discuta lucrurile la 
obiect, să vedem mai înt-îi ce spun, 
aceste instrucțiuni. Din capul locului 
notăm prevederea expresă : „Fiecare 
sindicat va asigura pentru muncitori, 
pe tot parcursul anului, u.n număr 
de bilete, atît la tratament balnear, 
cit și la odihnă, echivalent cu pon
derea acestei categorii in numărul 
total de angajați existent în unitatea 
respectivă". Cu alte cuvinte, mun
citorii — care constituie majoritatea 
in orice întreprindere — trebuie să 
beneficieze, cu prioritate, de aceste 
bilete. Se mai precizează că desem
narea celor care urmează să plece 
la odihnă sau la tratament cu bilet 
de la sindicat se face de către grupa 
sindicală.

In raport cu această orientare, se 
pune firesc întrebarea : cum se pre
zintă realitatea in acest domeniu ? 
Din statisticile complexului U.G.S.R. 
Eforie Nord, de pildă, rezultă că, in 
perioada de debut a sezonului esti
val. adică în luna mai, proporția 
muncitorilor trimiși la odihnă este 
cea firească, adică ei constituie ma
joritatea covirșitoare a oaspeților. 
Dar... Dar. în luna iunie, procentul 
muncitorilor începe să scadă... în 
schimb crește numărul celor din alte 
categorii. Oscilațiile amintite nu se 
opresc aici. în lunile iulie și august 
se răstoarnă cu totul proporția. 
Un exemplu : in căsuțele apar- 
ținind . U.G.S.R. se aflau, în prima 
decadă a lunii august, 401 oas
peți. Cercetînd biletele de trimi
tere la odihnă, pe care le primise 
fiecare de la organizațiile sindicale 
respective, numai 121 dintre ele men
ționau profesia „muncitor". Pe cele

lalte 280 (!) era consemnat: alte cate
gorii". Ce înseamnă „alte categorii"? 
Am numărat nu mai puțin de 25 de 
contabili, contabili șefi și revizori 
contabili, 40 de funcționari, casieri 
ș.a. Majoritatea veniseră împreună 
cu familiile lor.

Am căutat să aflăm, din discuțiile 
cu muncitorii aflați la odihnă în 
acea perioadă, cum se petrec lucru
rile în unitățile din care provin. Ca
rol Carban, tehnician la Centrala in
dustrială — Brazi, Cițu Costică, 
muncitor, și Victoria Panait, maistru 
la fabrica de încălțăminte „Progre

O temă mereu actuală 
în preocupările comitetelor sindicale

sul" din București, ne-au încredințat 
că planificarea eșalonată a concedii
lor este valabilă pentru întreg per
sonalul întreprinderilor unde lucrea
ză. iar biletele de odihnă se reparti
zează numai după o analiză temei
nică in grupa sindicală a rezultate
lor în producție și în munca ob
ștească a celor care candidează la 
primirea lor.

Dar nu peste tot se petrec lucrurile 
cum trebuie. „La noi. în fabrică, 
muncitorii ău prioritate la biletele 
de concediu prin sindicat din luna 
septembrie pînă în luna mai. Vara 
este „rezervată", mai ales, persona
lului TESA. Dacă eu mă aflu acum 
aici, aceasta se datorește insistentei 
mele" — ne spunea Alexandrina 
Silivestru. muncitoare la „Chimica"- 
Mărășești.

Am reținut și faptul că pentru ob
ținerea biletului de trimitere la o- 
dihnă unii dintre interlocutori afir
mă că au făcut o cerere, deși in
strucțiunile prevăd cu totui altă pro
cedură. Și totuși, interlocutorii aveau 
dreptate. La Trustul de construcții 
— Brașov așa se petrec lucrurile ; 
trebuie să faci o cerere către preșe
dintele comitetului sindicatului pe 
trust ; înainte de a o depune, te duci 
cu ea la președintele comitetului 
sindical de secție pentru a-și pune... 
avizul favorabil. Aici, grupa sindi
cală. contrar instrucțiunilor Consiliu
lui Central al U.G.S.R.. nu are nici 
un cuvint de spus.

O altă „portiță" prin care se 
strecoară (ce-i drept, mai puțini) a- 
matori de concedii prelungite și a- 
vantajoase la mare, in sezon de vîrf, 
este aceea a biletelor de tratament. 
Există anumite boii pentru care 
soarele, căldura, nămolul .sipt țninu- 
nate remedii naturale. în țiecape an, 
comitetele sindicale primesc un nu
măr apreciabil de bilete de trata
ment. în strinsă colaborare cu medi
cii specialiști, ele sint puse la dispo
ziția acelora care au mai multă ne
voie de ele. în general, trimiterile 
la tratament se fac cu multă grijă,

cu simt de răspundere. De ele be
neficiază, intr-adevăr, cei bolnavi. 
Dar...

Nu pohte fi calificat altfel decît 
lipsă de răspundere, faptul că. în 
fiecare serie, sosesc și bărbați cu bi
lete de tratament la... ginecologie, e- 
vident parafate de un medic specia
list. La dermatologie, unde durata 
tratamentului este maximă — 23 de 
zile — după cum ne relata medicul 
specialist Mircea Pop — vin și „bol
navi" a căror boală este... imaginară. 
„Culmea a atins-o chiar un medic din 
Reșița, care venise împreună cu 
soția, ambii bine-mersi, dar cu bi
lete de tratament pentru o „gravă" 
boală de piele, pentru care se dau, 
în mod special, recomandări medi
cale numai în lunile de vîrf. în ca
zul de față, abuzul era evident : me
dicul își luase „partea leului" ocu- 
pind. pe nedrept, locul unui bolnav 
pentru care soarele înseamnă sănă
tate.

Fără îndoială, o mare răspundere 
în privința justei repartizări a bile

telor de tratament 
revine corpului 
medical — singu
rul în măsură să 
aprecieze cine este 
beneficiarul potri - 
■vit pentru fie
care loc existent. 

Dar. de împărțirea acestor bilete pe 
întreprinderi. în funcție de specifi
cul și cerințele respective, sint răs
punzătoare consiliile sindicale — ju
dețene, municipale, orășenești, pre
cum și fiecare comitet sindical de 
întreprindere în parte. Dreptul la 
odihnă îl au toți angajații, indife
rent de poziția lor în ierarhia admi
nistrativă. De trimiteri și bilete prin 
sindicat trebuie să beneficieze și ca
drele de conducere, în general toți 
cei trecuți la capitolul „alte catego
rii". Pentru că și ei sint tot oameni 
ai muncii și au și ei nevoie de odihnă 
și tratament în timpul verii.1 Pro
blema e să se respecte cu strictețe 
instrucțiunile U.G.S.R., normele eticii 
și echității socialiste.

în cele de mai sus am consemnat 
doar cîteva fapte in intenția de a 
pune în fața comitetelor sindicale o 
temă de meditație, de analiză asu
pra propriilor metode de lucru în 
acest domeniu. Ceea ce trebuie să 
fie limpede pentru oricine este fap
tul că in planificarea concediilor nu 
există perioade „rezervate" nici pen
tru muncitori, dar nici pentru alte 
categorii de angajați. Iar beneficiul 
acordării unui bilet de odihnă sau 
tratament prin sindicat nu trebuie 
legat decît de nevoia imperioasă de 
tratament, decît de meritele în mun
că. în activitatea obștească si nu de 
alte criterii contrare normelor eticii 
și echității socialiste statornicite in 
orînduirea noastră.

Rodica SERBAM

0 mișcare teatrală înnobilată 
de suflul marilor idei ale epocii
(Urmare din pag. I)

Evident, ascensiunea 
•cestui teatru, tălmă
cind ceea ce este acut 
și complex în viata 
actuală a omului și u- 
manității și impulsio- 
nind valorile unei su
perioare existente so
ciale și spirituale — 
arta la care cheamă 
viguros și „Progra
mul de măsuri" re
cent publicat — se a- 
sqciază unui proces re
voluționar. Afirmările 
victorioase ale teatru
lui de idei trebuie 
puse în legătură cu o 
amplă mișcare socială, 
cu necesitatea clarifi
cării pozițiilor, a mo
tivării opțiunilor, a a- 
sumării responsabili
tăților. precum si cu 
angrenarea tot mai ac
tivă a maselor în gîn- 
direa prezentului si in 
proiectarea viitorului, 
fenomen însoțit, de 
schimbarea radicală a 
compoziției publicului.

Despre toate acestea 
s-a vorbit adesea si 

j pe larg. Dar mai ra- 
j reori s-a insistat asu- 
I pra faptului că. pc mi

rară ce teatrul de idei

a urcat în stima spec
tatorilor si pe măsură 
ce anumite concepte 
s-au transformat in 
viata de fiecare zi. a- 
ceastă formă de artă 
si-a diversificat si îm
bogățit mijloacele. 
Așa, de pildă, atît 
dramaturgii, cit și 
oamenii scenei au 
reliefat nu numai că 
ideile sint pasiuni, dar 
și că pasiunile au 
uneori virulența carac
terizărilor morale sau 
coeficientul de sinteză 
al unor idei. Tot așa 
cum au dovedit că a- 
naliza anumitor stări 
de suflet (cum ar fi 
nemulțumirea. dorul 
de a înfăptui, aspira
ția personalității de a 
se realiză în și prin 
societate) pot deveni 
modalități de a înfă
țișa unele din proble
mele centrale ale 
timpului nostru, ana
liza lucrînd ca factor 
îl teatrului de idei.

Coborind în adinci- 
mea unor sentimente 
pină la stratul semni
ficației generale des
coperim nu numai o 
dată o realitate pro
fund emoționantă :

idei majore — ideile 
politicii partidului nos
tru. ale omeniei inte
grate umanismului re
voluționar — sînt în
corporate afectiv, no
țiuni teoretice s-au 
sensibilizat, fac parte 
integrantă din expe
riența a milioane de 
oameni, nu mai sint 
„abstracțiuni", ci forțe 
activînd dinlăuntrul 
lor. Acest fapt — ca
racteristic unui timp 
ca acest prezent socia
list al României, timp 
solicitînd omului în
țelegerea unui Ansam
blu de fenomene și 
cunoașterea de sine în 
totalitatea ei, timp 
cînd Ideologia și isto
ria fac parte din bio
grafia fiecăruia — 
deschide noi perspec
tive teatrului de idei, 
dindu-i posibilitatea 
de a se valorifica pe 
un registru mai întins 
și pe o treaptă mai 
înaltă. în pragul — și 
pe parcursul — fiecă
rei stagiuni teatrale, 
conștiința acestei rea
lități spirituale con
stituie un factor care 
luminează și poten
țează actul creației.

programul i
8.40 Tot înainte ! '
9.35 Film serial pentru Copii: Blîndul 

Ben.
10,00 Viata satului.
11.40 Bucuriile muzicii.
12.30 De strajă patriei.
13.00 Telex.
13,05 Album duminical.

14,00 — Fotbal: F.C. Argeș — F.C.M. 
Galati.

15.50 Film serial : Din tainele mărilor. 
Episodul XII — Pianeta acvatică.

17.40 Drum dc glorii.
19,00 Micul ecran pentru cei mici : „Bun 

venit la școală !“.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Baladă pentru acest pămint — 

Gîndurlle Stolnicului.
20.20 Film artistic : „Mari ecranizări, 

mari interpreți” — „Anna Kare
nina”. Premieră pe țară. Produc
ție a studiourilor engleze.

22.10 24 de ore.
PROGRAMUL II

10,00—11,45 Matineu simfonic.
20,00 — Eroi îndrăgiți de copil : Heidi.
20,23 Ora melomanului.
21.25 Legendă și poezie.
21.35 Seiecțluni din emisiunile de di

vertisment.
LUNI 27 SEPTEMBRIE 

PROGRAMUL 1
16.00 Teleșcoală.
16.30 Emisiune în limba maghiară.
19,00 Teleglob : Atena.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20.00 Emisiune de versuri șl cîntece pa

triotice și revoluționare.
20.20 cel mal bun continuă.
21.10 Să trăim și să muncim în chip 

comunist — Lumina de pe Mureș.
21,35 IN DEZBATEREA OPINIEI PU

BLICE.
21.50 Toamnă optimistă. Program de 

muzică ușoară.
22.10 24 de ore.

PROGRAMUL II
17.00 Telex.
17,03 Cîntece și jocuri populare.
17.30 Marele și micul ecran în pas cu 

viața...
19.00 Cîntece pentru prieteni.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20.00 Film serial pentru copil.
20.25 Din nou despre preferințele dv.
21.15 Telex.
21.20 Pe teme economice.
21,45 Telerama.

Casa de culturd din orașul Sf. Gheorghe
Foto : E. Dichiseanu

„Sâptomîna
Ca în fiecare an,, și în această 

toamnă — între 25 și 31 octombrie — 
se organizează „Săptămina econo
miei". In vederea acestei manifes
tări tradiționale, ieri.'a avut loc o 
ședință a Comisiei centrale pentru 
sprijinirea acțiunii de economisire, la 
care au participat membri ai con
ducerii unor ministere, instituții cen
trale și organizații, obștești, repre
zentanți ai presei. Cu acest prilej, 
tovarășul Mircea Pop.ovici. președin
tele consiliului de administrație al 
Casei de Economii și Consemnațiuni,

economiei"
a prezentat principalele manifestări 
prevăzute in programul „Săptăminii 
economiei". în incheiere. a luat cu- 
vîntul tovarășul Florea Dumitrescu, 
ministrul finanțelor, care a subliniat 
că. în condițiile creșterii bunăstării 
populației, ale măsurilor întreprinse în 
vederea măririi retribuției tuturor 
categoriilor de oameni ai muncii, 
procesul de economisire la C.E.C. cu
noaște o dezvoltare continuă. în pre
zent. numărul libretelor de economii 
este de circa 12 milioane, cu 5,2 mi
lioane mai multe decît in 1970.

• HUNEDOARA- Clubul „Side- 
rurgistul" din Hunedoara găzduiește, 
în aceste zile, expoziția municipală 
a gazetelor de perete și satirice, a 
caricaturii și epigramei în spriji
nul educației socialiste — etapă 
premergătoare finalei concursului 
județean organizat pentru lucrăto
rii din întreprinderi și instituții, 
pentru elevi care, prin arma scri
sului și a satirei, . desfășoară o 
vastă activitate educațională în 
rindul colectivelor lor. In cadrul 
expoziției sînt prezente, cu arti
cole, caricaturi, epigrame, colecti
vele de redacție ale gazetelor din 
numeroase sectoare ale Combina
tului siderurgic Hunedoara — 
furnale, oțelării, laminoare — de 
pe șantierele I.C.S. Hunedoara, de 
la școlile generale nr. 7, 10, Liceul 
nr. 2, de la subredacția „Tot îna
inte" a Casei municipale a pionie
rilor. • COVASNA. La Teatrul 
maghiar de stat din Sfintu-Gheor- 
ghe a avut loc . prerrjiera piesei 
„Csongor es Tunde" de Vbrosmarty 
Mihaly, în regia lui Volgyesi An- 
draș. In rolurile titulare — Balint 
Peter și Dalnoki Zsoka. La biblioteca 
județeană, profesorii universitari 
Bodor Andraș și Irnreh Istvan, au
torii volumelor „Studii de istorie 
a naționalităților conlocuitoare din 
România și a înfrățirii lor cu na
țiunea română" și „Cronologie is
torică", apărute recent Ia pditura 
„Kriterion", s-au întîlnit cu citi
torii. In sala de marmură a casei 
de cultură a sindicatelor expune 
interesante lucrări artistul foto
graf KemShft Vince. ViLCEA. In 
patrimoniul Muzeului județean din 
Rimnicu-Vilcea au fost incluse, re
cent, noi documente, distincții mi
litare și obiecte personale aparți- 
nind unor participanți la luptele 
purtate cu aproape un secol in 
urmă, pentru cucerirea indepen
dentei de stat a României. Printre 
acestea se numără o colecție de 
desene semnate de Nicolae Grigo- 
rescu și Ioan Georgescu, infățișind

scene din încleștarea eroică dintre 
ostașii români și armatele otomane, 
cărți și periodice apărute în pe
rioada războiului de independență, 
cererea de a pleca voluntar pe 
front a pictorului de origine elve
țiană Henri Frenk, stabilit în țara 
noastră, ordinele românești „Steaua 
României" și „Trecerea _ Dunării", 
medalia rusească „Sfîntul Sta
nislav" și sabia sublocotenentului 
vîlcean Ioan Leculescu. ceasul 
dăruit de un ofițer turc rănit pe 
cîmpul de luptă soldatului vilcean 
Ion Anghel pentru că acesta ii 
transportase la ambulanța româ
nă, unde i s-au acordat îngrijirile 
medicale necesare. ALBA. Elevi 
din acest- județ au participat, în 
ultimele zile, în număr mare, la 
acțiunile prilejuite de „Săptămina 
Crucii Roșii". S-au organizat astfel 
activități de instruire a pionierilor 
membri ai cercurilor „Micii sani
tari". • ARAD. Timp de trei zile, 
localitatea Buteni a îmbrăcat straie 
de sărbătoare cu prilejul primei 
întîlniri a fiilor satului. Cei peste 
500 de invitați au putut cunoaște, 
pe viu, tot ceea ce consătenii lor 
au făurit de-a lungul ultimilor ani 
pentru bunăstarea lor, pentru în
frumusețarea continuă a comunei. 
Programul celor trei zije a cu
prins : programe artistice susținute 
de formațiile școlare și ansamblul 
folcloric al căminului cultural, ex
poziții de artă populară, de artă 
plastică și cea intitulată „Dezvol
tarea și modernizarea comunei 
Buteni in cincinalul 1978—1980", 
excuSsiT: iC; îpiftr ajti r i m i 1 e comun ei, ■ 
atractive întreceri sportive, o se
siune de referate și comunicări 
științifice, pe teme ca : „Buteni — 
vatră dacică", „Buteni — istorie și 
tnadifie în activitatea comunistă", 
„Aspecte etnopsihologice oglindite 
în creațiile folclorice ale Buteni- 
lor“ și altele.

Corespondenții „Scînteii"

■ naaeao^BBB
De la Ministerul

Educației și Invățămintului
După cum informează Ministerul 

Educației și) Invățămintului. în pe
rioada 3—6 octombrie se organizează 
un nou concurs de admitere în treap
ta a Il-a de liceu, pentru ocuparea 
locurilor libere de la liceele indus
triale si agroindustriale. înscrierile 
se fac la secretariatele liceelor pînă 
in ziua de 2 octombrie inclusiv. In
formații suplimentare privind liceele 
la care se organizează concurs de 
admitere, numărul de locuri, probe
le de concurs și altele se pot ob
ține de la inspectoratele școlare ju
dețene.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 27, 

28 și 29 septembrie. în țară : Vreme în 
general frumoasă în jumătatea de sud 
a ț£rii, unde cerul va fi variabil. în ju
mătatea de nord vremea va fi ușor in
stabilă, iar cerul va prezenta înnorări 
persistente și, local, va ploua. Vînt mo
derat. Temperatura va, înregistra o 
ușoară scădere mai ales în nordul țării. 
Minimele vor fi cuprinșo între 2 și 12 
grade, mai coborîte în depresiuni, iar 
maximele între 12 și 22 de grade, lo
cal mai ridicate la începutul interva
lului. Pe alocuri se va produce ceață.

VĂ INFORMĂM DESPRE...
Stimularea materială a studenților

pentru rezultatele obținute în activitatea 
de integrare a învătămîntului 

cu producția si cercetarea științifică
Anul universitar 1976—1977. care marchează în noul cincinal începutul 

muncii. pentru pregătirea cadrelor de specialiști, cu o calificare tot mai 
înaltă, pentru toate domeniile vieții economice și sociale, a debutat sub 
semnul unor importante măsuri — unele dintre ele și de ordin legislativ 
menite să contribuie la îmbunătățirea radicală a procesului instructiv- 
educativ. prin legarea mai strir.să a invățămintului cu producția si cerce
tarea științifică, pentru stimularea capacității de creație științifică și teh
nică a tineretului studios. De altfel. în acest sens, sub îndrumarea nemij
locită a conducerii de partid si de stat s-a acționat și s-au înregistrat pro
grese însemnate si pină acum.

După cum sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul gene
ral a-1 partidului. în cuvintarea 
rostită cu prilejul inaugurării festive 
a noului an universitar .... în toate
institutele de învătămint superior. în 
tot învățămîntul avem rezultate bune 
in legarea mai strinsă a învătămîn
tului cu cercetarea și producția. Tot 
ceea ce s-a realizat în acest dome
niu demonstrează că linia stabilită 
de congres este pe deplin justă. De 
altfel, trebuie să spunem că aceasta 
este o preocupare și o orientare nu 
numai în România socialistă, ci în 
toată lumea. Exigentele producției, 
ale dezvoltării economico-sociale, 
impun, ca o necesitate legică, pregă
tirea unor specialiști și muncitori cu 
înaltă calificare profesională si știin
țifică — or. numai legarea strânsă a 
invățămintului cu cercetarea și pro
ducția asigură crearea unor aseme
nea cadre".

In lumina acestor sarcini subliniate 
de secretarul general al partidului vă 
prezentăm două importante măsuri 
de ordin legislativ menite să ducă 
la integrarea mai rapidă a învăță- 
mîntului cu producția și cercetarea 
științifică.

Prin. Decret al Consiliului de Stat 
s-au reglementat înființarea, organi
zarea și funcționarea unităților de 
producție, cercetare, proiectare și 
servicii pentru integrarea invățămin- 
tului superior cu producția și cerce
tarea științifică. Acest act normativ 
adoptat în februarie se va aplica ex
perimental în anul universitar 
1976—1977. Prevederile sale se aplică 
învătămîntului superior tehnic, eco
nomic și, după caz, invățămintului 
universitar, invățămintului superior 
pedagogic și artistic. Potrivit aces
tui decret se înființează și organi
zează unități de producție, cercetare, 
proiectare, cercetare-proiectare. co
merciale și servicii care — în func
ție de complexitatea, volumul, profi
lul și specificuLactivității. dar și de 
efectivele de studenți și cadre an
trenate în acțiunea de integrare — 
vor fi subordonate după caz minis
terelor și celorlalte organe centrale 
de profil, centralelor industriale', în
treprinderilor, organizațiilor de cer
cetare-proiectare. cit și instituțiilor 
de învătămint superior.

Unitățile subordonate direct minis
terelor sau centralelor industriale 
vor fi organizate pe principiul ges
tiunii economice proprii și vor avea 
personalitate juridică, spre deose
bire de cele subordonate întreprin- 

.’derilor Și eăfe “vor face parte dih 
structura acestora. La fel cum cele 
cu un volum restrîns de activitate 
vor face parte din structura institu
țiilor de învătămint superior, fiind 
organizate pe principiul autofinan
țării. Deci, tot fără personalitate 
juridică.

In decret sînt reglementate parti
ciparea directă a cadrelor didactice 
și a studenților la activitatea de 
producție, cercetare, proiectare și

servicii. Iar separat, răspunderile pe 
care le au rectorii, prorectorii, de
canii și șefii de catedră in condu
cerea. administrarea și executarea 
lucrărilor. Mai ales că in cadrul 
acestor activități. în unitățile res
pective se vor realiza, cu prioritate, 
produse, repere, subansamble și 
aparatură cu performanțe ridicate, 
care în prezent se procură din 
import.

Totodată, se prevăd măsurile 
necesare pentru asigurarea bazei 
tehnico-materiale. stabilirea si. apro
barea indicatorilor de plan — eco
nomici și financiari — aprovizio
narea cu materii prime și materiale.

Decretul se referă și la desfășu
rarea practicii studenților, precizînd 
că aceasta se efectuează.' de regulă, 
în cadrul unităților organizate con
form prevederilor sale și, oricum, in 
condiții de producție. Drepturile 
cuvenite studenților în perioada de 
practică sînt insă cele stabilite dc 
reglementările legale în vigoare. 
Echipamentul de protecție li »e 
acordă gratuit.

De asemenea, sînt reglementate 
modul de utilizare a veniturilor re
alizate în unitățile respective și mă
surile de stimulare a celor care par
ticipă efectiv la realizare^ lucrărilor 
de producție, cercetare, proiectare și 
servicii. In această din urmă direc
ție. recent, prin Hotărîre a Consi
liului de Miniștri s-au aprobat și 
Normele metodologice privind sti
mularea studenților pentru rezulta
tele obținute in activitatea de inte
grare a învătămîntului superior cu 
producția și cercetarea științifică.

Potrivit lor, studenții pot fi sti
mulați cu pină la 20 la sută din 
manopera realizată. Fondul de sti
mulare se constituie la instituția de 
învătămint superior — indiferent de 
subordonarea unității în care stu
denții iși desfășoară activitatea pro
ductivă — iar cota parte care revine 
fiecărui student o stabilesc condu
cătorul formației de lucru și cadrul 
didactic care a îndrumat activitatea.

Plata efectivă a stimulentelor cu
venite studenților se face prin insti
tuția de invățămînt superior, după 
aprobarea de către rectorul sau pro
rectorul, care este ordonator de 
credite.

De notat că sumele încasate de 
studenți drept stimulente în activi
tatea de integrare cu producția și 
cercetarea științifică nu afectează 
"drepturile de- bdrsă. nu se iau în:‘ 
calcul la stabilirea drepturilor la
alocația de stat pentru copii și nu 
sînt impozabile.

Dat fiind caracterul experimental 
al Normelor în anul universitar 
1976—1977 — Ministerul Educației și 
Învătămîntului. Ministerul Muncii și 
Ministerul Finanțelor vor putea so
luționa orice situații concrete ne
prevăzute. apărute în această pe
rioadă, bineînțeles cu respectarea 
dispozițiilor legale în vigoare.

Florin CIOBANESCU

Proiectanții își examinează activitatea
Cu răspundere politică și competență 

reanalizăm proiectele elaborate
(Urmare din pag. I)

Ceea ce ni se cere acum este să 
acționăm imediat, cu răspundere po
litică și competență profesională, 
pentru traducerea în viață a sarci
nilor stabilite de secretarul general 
al partidului. în această ordine de 
idei, s-a trecut imediat la reexami
narea tuturor soluțiilor adoptate, în
locuirea unora, acolo unde este cazul, 
cu altele moderne, mai ieftine, re
nunțarea la o serie de clădiri și lu
crări care nu sînt neapărat necesare, 
înlăturarea fundațiilor costisitoare, a 
exagerărilor arhitectonice. îmbunătă
țirea condițiilor de iluminare natu
rală a halelor productive — acțiuni 
ce vor duce la reducerea volumului 
lucrărilor de construcții-montaj. Pe 
același plan situăm și proble
ma reconsiderării normativelor de 
proiectare și adaptării acestora
ia specificul activității desfășu
rate in unitățile din agricultură 
și industria alimentară, urmărind 
simplificarea soluțiilor de fundare a 
construcțiilor, creșterea gradului de 
ocupare a suprafețelor afectate noi
lor obiective și capacități, reducerea 
înălțimii clădirilor.

Tocmai in acest scop au fost con
stituite colective de proiectanți din 
institut care au și plecat pe șantiere, 
pentru a analiza și îmbunătăți, sub 
multiple aspecte, soluțiile construc
tive adoptate inițial. Precizez că 
acolo, la fața locului, proiectanții 
noștri vor colabora îndeaproape și in 
permanență cu constructorii și spe
cialiștii din Ministerul Construcțiilor 
Industriale.

O altă importantă direcție de ac
țiune inițiată, tot in aceste zile, vi
zează analiza critică a tehnologiilor 
propuse pentru noile obiective de 
investiții, înlocuirea lor cu altele 
moderne, superioare, care să permi
tă realizarea unor construcții ușoa
re. ieftine. La această acțiune parti
cipă colective largi de tehnologi, pro- 
iectanți. specialiști din centrale și 
minister, iar munca lor este coordo
nată de un cadru de conducere al 
ministerului, urmărind ca. în final, 
noile soluții tehnologice să fie încă 
o dată supuse examinării aprofundate 
și controlului riguros din partea mi
nisterului nostru.

Inq. Petre CHIVULESCU
șef de secție la I.S.C.P.A.I.A.

Pentru micșorarea 
consumurilor 

la fiecare construcție
(Urmare din pag. I)
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Bunăvoința... 
penală

— Zău, meștere, fă-mi și mie atîta servi
ciu... Nu trebuie decît un pic de bunăvo
ință și totul s-a aranjat...

...Ce a urmat, n-a fost altceva decît gre
șeala unor oameni, altminteri destoinici 
în meseria lor. de a crede că un prestigiu 
și o bună comportare în general se pot 
împăca „în particular" și cu o abdicare 
mai „nevăzută" de la principialitate. Așa 
se face că. avind de executat (pentru în
chirierea locuinței cu suprapreț) o pe
deapsă cu închisoarea — transformată prin 
clemența legii în prestarea de muncă co- 
recțională — Gheorghe Zainea. muncitor 
la întreprinderea „Republica", a găsit „în
țelegere" la maistrul Constantin Miron și... 
a început a figura prezent in două locuri 
în același timp. Adică și ia locul unde 
trebuia să ispășească sancțiunea și la ve
chiul loc de muncă, unde, prin „bunăvo
ința" maistrului amintit și a altor colegi, a 
figurat cînd în concediu de odihnă, cînd 
în concediu medical, pînă s-a scurs toată 
perioada celor patru luni cit a durat pe
deapsa. încasînd. în același timp, două re

tribuții, din două locuri diferite de 
muncă...

— Onorată instanță, regretăm faptele.. 
Am vrut doar să-1. ajutăm să nu piardă 
sporul și vechimea în unitate. .

Pentru asemenea ajutor, legea are însă 
termeni preciși. iar faptele sint tratate ca 
atare. Acum, atît Gh. Zainea,. cit. și mai
strul C. Miron au la ce cugeta. Abdicarea 
de la corectitudine, fie și numai ..în par
ticular". nu poate dăinui. O clipă de slă
biciune. de ajutor rău înțeles, iată, știrbesc 
prestigiul ciștigat în multi ani de muncă.

„Clinic, normal", 
dar... ilegal

Profitînd de neglijența unor funcționari.
Gheorghe Mincu. șofer la Spitaluî nr. 2 
C.F.R., a sustras o ștampilă din camera de 
gardă a Spitalului nr. 1 C.F.R.-București. 
Apoi și-a confecționat o parafă de medic 
dintr-o gumă și s-a apucat să dea „con
sultații" unor angajați de pe la diverse 
unități alimentare din preajma Gării d» 
Nord. Bineînțeles, „pacienții" știau că nu 
e medic și nici el nu se pretindea așa 
ceva ; pretindea doar că are atîta influ

ență pe lingă medici, incit aceștia îi în
credințează și parafa și ștampila. în 
schimbul unui pahar de vin sau al unui 
pachet de țigări „mai finuțe", Gh. Mincu 
aplica pe carnetele de sănătate ale amin- 
tiților „pacienți“ parafa confecționată și 
ștampila sustrasă. „scutindu-i“ să se mai 
prezinte la periodicele controale medicale 
obligatorii.

— Onorată instanță, doar treceam „cli
nic normal" și puneam ștampila. Ei erau 
sănătoși oricum, așa că m-am gindit că nu 
fac nimic rău...

„Clinic normal" dar... ilegal. Or fi fost 
„pacienții" sănătoși, dar la „consultația" 
judecătorească s-a dovedit că faptele lui 
Gheorghe Mincu sint nesănătoase. Așa că, 
intru vindecare, i s-a prescris tratamentul 
prevăzut de lege pentru fals și trafic de 
influență. Ar mai fi de știut un singur 
lucru : cum a fost tratată neglijenta func
ționarilor care au lăsat la indemîna oricui 
ștampila spitalului ? Așteptăm lămuririle 
cuvenite de la conducerea. Spitalului 1 
C.F.R.

Reproșuri...
S-au cunoscut în Cișmigiu rntr-un 

amurg de iulie. El se întorcea de la gară

(își condusese soția și nepoții care plecau 
la mare) ; ea fusese la un film (și ieșise 
puțin la aer). El. plin de pedanterie și- 
reumatisme. cu părul nins — la 58 de ani: 
ea. subțirică, năltuță. cu păr șaten si 
ochii de peruzea — doar 23 de ani... S-au 
plimbat un timp, tăcuți, pe malul lacului. 
Mai îndrăzneață, ea a spart tăcerea ciri
pind suav :

— Mă cheamă Anda...
— Pe mine Marian...
Apoi el. simțindu-se subit tinăr și... bur

lac. plin de galanterie, a invitat-o la res
taurantul de peste drum, ia o cafea. Ea, 
acum plină de sfiiciune, a acceptat, dar cu 
condiția să nu stea mult. Tirziu. spre mie
zul nopții, el a oprit un taxi și a invitat-o 
acasă, s-asculte împreună muzică. Apoi...

Apoi s-au reîntîlnit în fața instanței. El 
i-a reproșat, cu vehemență, mercantilis
mul (un ceas de mină, citeva cămăși și... 
o cravată) ; în apărare, ea l-a reproșat... 
lipsa de generozitate și de discreție...

Epilogul a fost neplăcut pentru amîn- 
doi : el s-a ales cu jena firească a buni
cului aflat intr-o atare delicată postură ; 
ea. cu o condamnare de un an pentru 
furt... Aviz și altor amatori.

Din caietul 
grefierului

„Recunosc că am luat bani și alte obiec
te din dulapul reclamantului. Nu sint de 
acord cu învinuirea de furt, pentru că eu 
am luat acele bunuri din dorința de a nu 
le fura alții, deoarece dulapul nu se încuia 
Cu cheia...".

(Din apărarea lui Ioniță Ion. comuna 
Agapia, județul Neamț, condamnat la 
3 ani închisoare, pentru furt).

„Înțeleg învinuirea ce mi se aduce, dar 
nu mai știu dacă eu am comis aceste 
fapte, intrucit la data respectivă eram in
tr-o sinceră stare de ebrietate, ceea ce Și 
explică faptul că l-am muscat pe tovară
șul milițian de pantaloni. Lucru' s-a in- 
timplat fără intenție, eu vrind să mă spri
jin ca să nu-mi pierd echilibru’, ceea ce 
probabil că m-am proptit de dumnealui si 
am nimerit cu dinții în pantaloni...".

(Din declarația inculpatului Eugen 
Popovici. comuna Agnita, județul Si
biu. condamnat la un an și șase luni 
pentru ultraj).

Dinu POPESCU 
Emil MARINACHE

zate vor face obiectul unui cuprin
zător examen din partea unui co
mandament, cuprinzînd șefii de sec
ții și coordonatorii de. platformă.

Dintre categoriile de lucrări in
cluse în cadrul acestei acțiuni men
ționez, înainte de toate, soluțiile teh
nologice, accentul principal fiind pus 
pe reducerea dotării cu poduri ru
lante și utilaje auxiliare și limitarea 
acestora la strictul necesar. Vom 
elimina podurile de montaj, electro- 
palanele folosite pînă acum la ser
virea podurilor rulante și, desigur, 
urmărim să amplasăm cit mai multe 
echipamente tehnologice in aer liber. 
Totodată, sint reconsiderate soluțiile 
de închidere și acoperișurile halelor 
sau clădirilor utilizate pină acum. 
De asemenea, vom renunța la sta- 
țiile de transbordare, in punctele de 
intersecție. Și concepția privind pro
iectarea traseelor electrice și energe
tice va fi îmbunătățită ; în viitor, 
acestea nu vor mai fi îngropate in 
pămint, ci „pozate" aerian. Am lă
sat la urmă problema fundațiilor ți, 
în special, aceea a fundațiilor pe pi- 
loți, care constituie subiectul unei 
ample și foarte exigente analize.

Toate aceste măsuri constituie doar 
începutul unei vaste acțiuni de îm
bunătățire fundamentală a activității 
proiectanților noștri. în perioada 
imediat următoare vom analiza mo
dul de organizare și funcționare a 
tuturor compartimentelor institutu
lui. vom aplica acele măsuri capa
bile să imprime muncii de concepție 
o mai înaltă responsabilitate, eficien
ță superioară, in spiritul sarcinilor 
subliniate de secretarul general al 
partidului.

Vreau însă să arăt că eforturile 
proiectanților vor fi încununate 
de succes prin întărirea colabo
rării cu beneficiarii de investi
ții și constructorii. De ce spun 
acest lucru ? Pentru că, de pildă, 
eliminarea exagerărilor în folosirea 
piloților impune execuția corectă a 
tuturor prevederilor din proiecte și, 
mai ales, a scurgerilor de apă, în 
scopul evitării infiltrațiilor și degra
dării terenului. La rîndul lor. bene
ficiarii trebuie să asigure întreține
rea exemplară a instalațiilor ampla
sate in aer liber, cum sint, bunăoară, 
exhaustoarele pentru fabricile de 
aglomerare și stațiile de racorduri 
electrice, pentru a evita depunerile 
de praf și, ulterior, defectarea aces
tora.

Inq. Constantin DOBRESCU 
șef de secție tehnologie 
la IPROMET
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In acest context, în numele po
porului laoțian, al Partidului Popu
lar Revoluționar Laoțian, al Guver
nului Republicii Democrate Populare 
Laos, șeful delegației de partid și 
guvernamentale laoțiene a exprimat 
secretarului general al Partidului 
Comunist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, guvernului și poporului 
frate român cele mai sincere mul
țumiri pentru sprijinul politic, di
plomatic și material acordat cu con
secvență Partidului Popular Revolu
ționar Laoțian și poporului laoțian 
in lupta împotriva imperialiștilor a- 
gresori și reacționarilor în slujba 
lor, pentru înfăptuirea idealurilor 
sale de libertate și independență.

Delegația a informai asupra ulti
melor evoluții ale situației din Laos, 
asupra realizărilor obținute în vin
decarea rănilor provocate de război 
și in redresarea economică a țării, 
asupra sarcinilor care stau în fața 
poporului laoțian în noua etapă de 
reconstrucție și edificare a unui Laos 
pașnic, independent, democratic, 
unificat și prosper și de progres so
cial.

Secretarul general al Partidului Co
munist Român, președintele Republi
cii Socialiste România. Nicolae 
Ceaușescu, în numele P.C.R. și al 
întregului popor român, a salutat 
din nou, cu căldură, victoria istorică 
obținută de poporul laoțian împotri
va imperialismului, pentru înfăp
tuirea năzuințelor sale naționale de 
unitate, democrație și prosperitate. 
Această victorie, care a încununat 
lupta dirză, plină de sacrificii, pur
tată de poporul frate laoțian timp de 
30 de ani, sub conducerea avangărzii 
sale marxist-leniniste, Partidul Popu
lar Revoluționar Laoțian, a deschis 
o eră nouă în istoria sa și con
stituie un exemplu grăitor care de
monstrează că atunci cind un popor 
este hotărit să-și apere cu dirzenie 
unitatea și independența națională 
nu există forță în lume care să-l 
împiedice să-și realizeze aspirațiile 
sale legitime. Marea victorie realiza
tă de poporul laoțian, sub conducerea 
Partidului Popular Revoluționar Lao
țian, în frunte cu tovarășul Kaisone 
Phomvihane, constituie o contribuție 
prețioasă la lupta popoarelor contra 
imperialismului, colonialismului și 
neocolonialismului. pentru pace, inde
pendență națională, democrație și so
cialism.

Secretarul general al Partidului 
Comunist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, a urat de
plin succes Partidului Popular Re
voluționar Laoțian, poporului laoțian 
în vasta operă de reconstrucție eco
nomică și socială a țării.

Secretarul general al P.C.R., pre- 
edintele Republicii Socialiste Româ
na, Nicolae Ceaușescu, și secretarul 
general al C.C. al P.P.R.L., primul 
ministru al Guvernului R.D.P. Laos, 
au exprimat convingerea că, in noile 
condiții, bunele relații de prietenie, 
solidaritate și colaborare dintre 
P.C.R. și P.P.R.L., dintre Republica 
Socialistă România și Republica De
mocrată Populară Laos, dintre po
poarele frățești român și laoțian vor 
cunoaște o dezvoltare și mai puterni
că, pe multiple planuri, în interesul 
reciproc, al cauzei unității forțelor 
antiimperialiste, al păcii și cooperă
rii internaționale.

In acest scop, au fost semnate pri
mele acorduri interguvernamentale 
dintre România și Laos : Acord co
mercial, Acord de cooperare eco
nomică și tehnico-științifică, Proto
col cu privire la unele acțiuni con
crete de cooperare economică, Acord 
de colaborare în domeniile învăță- 
miniului, științei și culturii.

Șefii celor două delegații au căzut 
de acord ca forurile competente din 
cele două țări să studieze căile și 
mijloacele corespunzătoare pentru 
dezvoltarea și diversificarea relații
lor dintre Republica Socialistă Româ- 

ia și Republica Democrată Popu- 
.ară Laos în domeniile politic, 
economic, tehnico-științific și cul
tural și pentru dezvoltarea cadru
lui juridic inițiat in cursul vizitei 
delegației laoțiene în România. Șefii 
celor două delegații au scos în evi
dență că o importanță deosebită o 
prezintă hotărirea cu privire la în
ființarea Comisiei mixte interguver
namentale de cooperare economică 
româno-laoțiană. chemată să identi
fice căile și mijloacele de dezvoltare 
și diversificare a legăturilor econo
mice dintre cele două țări, pe baze 
reciproc avantajoase. In urma con
vorbirilor, tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Kaisone Phomvihane au apreciat 
că există reale posibilități de dez
voltare a raporturilor de cooperare 
economică dintre cele două țări in 
domeniile explorărilor și exploatări
lor miniere, petroliere, industrializă
rii lemnului, agriculturii și al pregă
tirii de cadre. Pentru a marca im
portanța crescîndă a relațiilor de 
prietenie și cooperare româno-lao- 
țiene, s-a convenit deschiderea de 
misiuni diplomatice și acreditarea de 
ambasadori rezidenți la București și 
Vientiane.

Secretarul general al P.C.R. și se
cretarul general al C.C. al P.P.R.L. 
și-au exprimat satisfacția în legătură 
cu raporturile de solidaritate mili
tantă stabilite intre cele două partide 
și consolidate în procesul luptei pen
tru victoria finală a poporului lao
țian. Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul Kaisone Phomvihane au 
exprimat dorința comună a celor 
două partide de a lărgi și intensi
fica raporturile de strinsă prietenie 
dintre ele, pe baza principiilor inde
pendenței și autonomiei depline in 
politica internă și externă, respectu
lui reciproc al intereselor, neameste
cului in treburile interne și alegerii 
libere a căilor de dezvoltare, precum 
și răspunderii fiecărui partid in fața 
propriului său popor. In acest scop, 
cei doi conducători de partid au 
căzut de acord să fie promovat 
schimbul de informații și de expe
riență, precum și contactele directe 
între delegații de partid, ale organi
zațiilor sindicale, de tineret și de fe
mei, ceea ce va conduce la o mai 
bună cunoaștere reciprocă, în inte
resul ambelor partide, țări și po
poare.

In ceea ce privește situația interna
țională, cele două părți au salutat cu 
satisfacție profundele schimbări care 
au loc în lume, în favoarea forțelor 
păcii, independenței naționale, demo
crației și socialismului, afirmarea tot 
mai intensă a voinței popoarelor de 
a dispune liber de propria lor soartă. 
Ele au reafirmat rolul tot mai im
portant pe care-1 au toate țările so
cialiste în aceste schimbări și pu
ternica influență a socialismului în 
evoluția lumii contemporane, ceea 
ce constituie un sprijin și o mare 
încurajare în lupta popoarelor pen
tru independență, libertate și un vii
tor mai bun.

Mișcarea de eliberare națională a 
luat rapid amploare și dobîndește în 
fiecare zi noi victorii. Cele două 
părți au subliniat rolul important al 
mișcărilor de eliberare națională, al 
țărilor nealiniate, al țărilor în curs 
de dezvoltare în viața internațională. 
In cadrul acestui amplu proces re
voluționar din lume, lupta clasei 
muncitoare, a celorlalte forțe demo
cratice și progresiste din țările ca
pitaliste este tot mai puternică. A- 
cești factori constituie forțe capabile 
să efectueze noi schimbări profunde 
și pozitive în lume și vor permite 
țărilor cu sisteme economice și so
ciale diferite să-și intensifice rela
țiile pe baza principiilor coexistenței 
pașnice. In contextul actual al situa
ției internaționale, cele două părți 
consideră necesar să se intensifice 
vigilența revoluționară împotriva do
minației, împotriva manevrelor im
perialismului, colonialismului și 
neocolonialismului, îndreptate contra 
independenței și libertății popoare
lor.

Cele două părți au evidențiat ne
cesitatea primordială de a așeza la 
baza relațiilor dintre toate statele 
principiile respectării stricte a inde
pendenței și suveranității naționale, 
egalității în drepturi, neamestecului 
în treburile interne și avantajului 
reciproc, al renunțării Ia folosirea 
forței sau la amenințarea cu folo
sirea ei.

Considerînd că mișcarea de neali
niere s-a afirmat ca un factor im
portant de pace, cu influențe pozi
tive asupra reglementării unor pro
bleme internaționale actuale, pre- 

-—șeJinlele Nicolae -Ceaușescu și pri
mul ministru Kaisone Phomvihane 
au subliniat că cea de-a V-a Con
ferință la nivel înalt a țărilor neali
niate de la Colombo se înscrie ca un 
eveniment de o mare semnificație 
în viața internațională, împotriva 
imperialismului, colonialismului și 
neocolonialismului, pentru afirmarea 
drepturilor popoarelor de a-și decide 
propriul destin și pentru o nouă or
dine economică internațională.

Pe planul relațiilor economice in
ternaționale, cele două părți consi
deră că procesul lichidării subdezvol
tării și al promovării progresului 
economic și social al tuturor țărilor, 
îndeosebi al celor cel mai mult afec
tate în acest domeniu, a intrat într-o 
fază foarte acută. Ca atare, România 
și Laosul, ca țări în curs de dezvol
tare, consideră ca fiind imperios ne
cesară adoptarea, cit mai curind po
sibil, a unei serii de măsuri cuprin
zătoare, practice și eficiente, pentru 
instaurarea unei noi ordini economi
ce internaționale, potrivit principii
lor egalității, dreptății și echității, 
în interesul fiecărui stat și al fiecă
rui popor, al cauzei păcii, securității 
și prosperității generale.

Proclamarea Republicii Democrate 
Populare Laos, a Kampuciei Demo
crate, înfăptuirea reunificării Viet
namului creează noi condiții favora
bile pentru dezvoltarea liberă și 
independentă a popoarelor din* * aces
te trei țări, pentru consolidarea păcii 
in regiune și in întreaga lume.

feminin — Menis (60,02 m). 1 500 m 
feminin — Mărâșescu (4T5”1), sări
tura cu prăjina — Ligor (5 m).

• Ilie Năstase. prezent la turneul 
de la Los Angeles, l-a întrecut în 
optimile de finală (7—6, 6—2) pe 
portoricanul Charlie Pasarell. In 
„sferturi", Năstase îl întilneste pe 
Stockton. Alte rezultate din tenis ; 
în „Cupa Davis". Italia conduce cu 
2—1 în fata Australiei (cîștigînd pro
ba de dublu) ; Austria—Finlanda 
2—0, Olanda—Israel 2—0, Monaco— 
Portugalia 3—0. Polonia—Norvegia 
2—0.

• La campionatele balcanice de 
yachting, ce au loc la Varna, la clasa 
„optimist" conduce turcul Namig 
Betler. urmat de compatriotul său 
Erhan Uzun si românul Cristian Ta- 
bacu.

Cele două părți salută sincer vic
toria deplină, istorică și de însem
nătate internațională obținută de 
eroicul popor vietnamez în lupta sa 
împotriva imperialismului, pentru 
independență și libertate și sînt con
vinse că, sub conducerea Partidului 

celor ce Muncesc din Vietnam, po
porul vietnamez va obține noi victo
rii în misiunea sa de asigurare a 
progresului rapid și dinamic al țării 
și de înaintare fermă pe calea socia
lismului. Părțile sprijină admiterea 
Republicii Socialiste Vietnam la 
O.N.U.

Cele două părți salută, de aseme
nea. marea victorie a eroicului popor 
kampucian, care a învins imperialis
mul și a eliberat complet țara, creînd 
Kampueia Democrată, și urează sin
cer acestui popor noi victorii în edi
ficarea unei Kampucii independente, 
democratice, cu respectarea integri
tății sale teritoriale.

Cele două părți au reafirmat spri
jinul țărilor lor față de inițiativele 
și eforturile Republicii Populare De
mocrate Coreene vizînd reunificarea 
pașnică și independentă a Coreei, 
fără nici un amestec din afară.

Examinarea problemelor europene 
a oferit ocazia președintelui Republi
cii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu. să prezinte rezultatele 
Conferinței pentru securitate și coo
perare în Europa, scoțînd în eviden
ță că aceasta constituie o etapă im
portantă în procesul de edificare a 
unei Europe care să permită dezvol
tarea liberă a fiecărui stat de pe 
continent, prin respectarea riguroasă 
a principiilor și prevederilor Actului 
final.

Cele două părți salută victoria po
porului angolez și reafirmă deplina 
lor solidaritate și întregul lor spri
jin la consolidarea independenței și 
construcției economice a Angolei, sub 
conducerea M.P.L.A. Cele două părți 
susțin, in același timp, admiterea 
Republicii Populare Angola la O.N.U.

De asemenea, cele două părți sa
lută independența Mozamhicului. 
Guineei-Bissau, Insulelor Capului 
Verde și Sao Tome și Principe.

Cele două părți au condamnat po
litica de discriminare rasială și a- 
partheid promovată de regimurile 
rasiste de la Pretoria și Salisbury, 
orice forme de manifestare a acestei 
politici retrograde, inclusiv recentele 
represalii sîngeroase ale regimului 
sud-african împotriva populației de 
euloare. Ele au reafirmat hotărirea 
țărilor lor de a sprijini activ lupta 
justă a mișcărilor de eliberare națio
nală din Rhodesia și Namibia, pre
cum și din alte teritorii care se mai 
află sub dominația colonială.

Referindu-se la situația din Orien
tul Mijlociu, care continuă să preo
cupe comunitatea internațională prin 
gravitatea sa, cele două părți s-au 
pronunțat pentru realizarea unei 
păci juste și durabile, bazată pe re
tragerea Israelului din teritoriile a- 
rabe ocupate după 1967. pe recunoaș
terea drepturilor naționale legitime 
ale poporului palestinean. inclusiv, 
dreptul său Ia autodeterminare și la 
crearea unui stat palestinean inde
pendent, precum și pe necesitatea de 
a garanta existența și securitatea 
tuturor statelor din regiune.

Cele două părți sprijină aspirațiile 
omenirii pentru adoptarea de măsuri 
eficace menite să conducă la înce
tarea cursei înarmărilor și pentru 
înfăptuirea dezarmării generale, in
clusiv dezarmarea nucleară.

Cele două părți au subliniat nece
sitatea adoptării de măsuri corespun
zătoare care să asigure participarea 
mai concretă a O.N.U. la reglemen
tarea problemelor majore cu care este,

Comunist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, șl secretarul ge
neral al C.C. al Partidului Popu
lar Revoluționar Laoțian și-au 
exprimat convingerea că vizita ofi
cială de prietenie in România a 
delegației de partid și guvernamen
tale laoțiene se înscrie ca un eveni
ment de seamă in cronica raporturi
lor bilaterale dintre cele două țări și 
va contribui la întărirea prieteniei 
frățești dintre popoarele român și 
laoțian, la dezvoltarea colaborării 
dintre cele două state și partide.

Secretarul general al C.C. al Parti
dului Popular Revoluționar Laoțian, 
prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Democrate Populare Laos, 
Kaisone Phomvihane, a mulțumit 
cordial, în numele delegației oficia
le, precum și al său personal, secre
tarului general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, guvernului și 
poporului român, pentru primirea 
călduroasă și ospitalitatea deosebită 
ce le-au fost rezervate în Republica 
Socialistă România, ca semn al sti
mei și prieteniei ce leagă cele două 
țări și popoare.

Secretarul general al C.C. al 
P.P.R.L., prim-ministru al Guvernului 
R.D.P. Laos, Kaisone Phomvihane. 
a adresat secretarului general al 
P.C.R., președintele Republicii Socia
liste România, Nicolae Ceaușescu, in
vitația de a efectua o vizită oficială 
și de prietenie in Republica Demo
crată Populară Laos. Invitația a fost 
acceptată cu plăcere, urmind ca data 
vizitei să fie stabilită, ulterior, pe 
cale diplomatică.
București, 23 septembrie 1976.

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Vă exprim cordiale mulțumiri pentru salutul tovărășesc și felicitările fră
țești adresate cu prilejul împlinirii a 60 de ani de la naștere.

îmi exprim încrederea că relațiilte frățești de prietenie și colaborare din
tre partidele și țările noastre se vor dezvolta și adinei în continuare spre 
binele popoarelor noastre, în interesul păcii și socialismului.

Vă urez multă sănătate si mari succese in activitatea dumneavoastră în
dreptată spre înflorirea și dezvoltarea multilaterală a României socialiste. 

Cu salut frățesc,
J. TEDENBAL

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Vă mulțumesc pentru amabilul dumneavoastră mesaj de felicitare cu 
ocazia realegerii mele în funcția de președinte al Republicii Arabe Egipt, 
precum și pentru alesele sentimente exprimate la adresa persoanei mele și 
a poporului egiptean. Transmit cele mai bune urări de sănătate si fericire 
pentru Excelența Voastră, de progres și prosperitate pentru poporul român 
prieten sub înțeleaptă dumneavoastră conducere.

ANWAR EL SADAT

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Recunoscători'pentru amabilul mesaj al Excelenței Voastre, transmis cu 
ocazia Zilei naționale a Republicii, vă adresăm, la rîndul nostru, sincere urări 
pentru dezvoltarea fructuoasă a relațiilor de prietenie și cooperare care leagă 
Republica Socialistă România și Republica San Marino, precum și sentimentele 
noastre de înaltă stimă.

CLELIO GALASSI
MARINO VENTURINI

Căpitani regenți ai Republicii San Marino

Cronica zilei
Vizita delegației militare a Armatei populare chineze 

de eliberare
Tovarășii Gheorgție Oprea, mem

bru al Comitetului : Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R.. viceprim-ministru 
al guvernului, și gerjeral-colonel Ion 
Coman. membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.. ministrul abărării naționale, 
au primit, sîmbătă dimineața, dele
gația militară a Armatei populare 
chineze de eliberare. condusă de 
Cian Si-cin. locțiitorul comandantu
lui trupelor din Nankin, care a efec

Sosirea unei delegații 
economice din Kampueia. 
Simbătă după-amiază a sosit în Ca
pitală o delegație economică kam- 
puciană alcătuită din Mey Prang, 
președintele Comitetului pentru co
municații. Chey Suon, președintele 
Comitetului pentru agricultură, și 
Cheng An, președintele Comitetului 
pentru industrie.

Pe aeroportul Otopeni oaspeții au 
fost salutați de Nicolae Ionescu, mi
nistru secretar de stat la Ministerul 
Comerțului Exterior și Cooperării 
Economice Internaționale, Constantin 
Iftodi. șeful Departamentului indus
triei alimentare din Ministerul Agri
culturii și Industriei Alimentare, 
funcționari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe, alte persoane 
oficiale.

A fost prezent Ngo Tajng Tykea. 
însărcinatul cu afaceri ăd-interim al.. 
Kampuciei Democratice la Bucu
rești.

Semnarea unei înțelegeri 
româno-franceze în dome
niul învâțămîntului superior, 
în cadrul schimburilor culturale din
tre România și Franța, sîmbătă a 
fost semnată in capitală o înțele
gere de. colaborare intre Universita
tea din București și Universitatea 
din Provence, care prevede acorda
rea de burse de specializare, oferă 
posibilitatea unui schimb reciproc de 
studenți. cercetători și cadre didac
tice. stabilind, de asemenea, cadrul 
pentru inforrriărea reciprocă prin in
termediul cărților,' revistelor si al 
altor publicații. Semnatarii înțelegerii,' 
George Ciucu. rectorul Universității 
bucureștene, și Jean Claude Bouvier, 
vicepreședintele Universității din 
Provence, au subliniat, in alocuțiu
nile rostite cu acest prilej importan
ța înțelegerii convenite, menită să 
ducă la extinderea relațiilor de co
laborare româno-franceze în dome
niul învățămîntului superior, la mai 
buna cunoaștere a fondului de valori 
spirituale ale celor două popoare.

★
Cu ocazia Zilei tiaționale a Repu

blicii Arabe Yemen. George Maco- 
vescu. ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, a 
transmis o telegramă de felicitare 
ministrului afacerilor externe al Re
publicii Arabe Yemen, Abdallah Al- 
Asnaj.

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste- România. George 

tuat o vizită de prietenie in tara 
noastră.

La primire au participat Li Tin- 
ciuan. ambasadorul Republicii Popu
lare Chineze la București, și Li lun
ci. atașatul militar, aero și naval.

în cadrul convorbirii care a avut 
loc cu acest prilej, desfășurată într-o 
atmosferă caldă, tovărășească, au fost 
subliniate prietenia și colaborarea 
trainică statornicite între poporul ro
mân și poporul chinez. între arma
tele celor două țări.

Macovescu. a primit o telegramă de 
mulțumire ' pentru felicitările adre
sate ministrului afacerilor externe 
al Japoniei, Zentaro Kosaka. cu oca
zia numirii sale în această funcție.

Simbătă a sosit în Capitală aca
demicianul grec Grigorios Kasima- 
tis. împreună cu soția, care, la invi
tația Consiliului Național al F.U.S., 
face o vizită în țara noastră.

în Capitală s-au încheiat 
sîmbătă lucrările seminaru
lui internațional „Metodo
logii noi în studierea orga
nizațiilor internaționale". 
Această reuniune, organizată de A- 
cademia de științe sociale și politice, 
Lțniverșițatea......București și Federația 
mondială pentru studierea viitorului, 
s-a bucurat de participarea prestigioa
să a unor specialiști din U.R.S.S.. Fi- 
lipine. Suedia. Norvegia, România, 
precum . și din partea UNESCO. 
P.N.U.D. și a Centrului European 
pentru învățămînt Superior al 
UNESCO.

125 de ani de la înființa
rea portului fluvial din Dro- 
beta Turnu-Severin. Ieri după' 
amiază, în sala clubului „Patria" a 
avut loc o adunare festivă prilejuită 
de împlinirea a 125 de ani de la în
ființarea portului fluvial din Dro- 
beta Turnu-Severin. Unitate cu vechi 
tradiții de luptă și de muncă, portul 
fluvial din această parte a țării a 
cunoscut în anii socialismului o con
tinuă dezvoltare, integrîndu-se pe 
deplin în ansamblul economiei ju
dețului aflat în plină înflorire.

Participanții Ia adunarea festivă 
au adresat într-o atmosferă de en
tuziasm o telegramă C.C. al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, în 
care se spune între altele : Noi,
muncitorii și navigatorii, ne expri
măm încă o dată atașamentul față de 
politica partidului și statului nostru, 
și vă asigurăm pe dumneavoastră, 
mult iubite și stimate tovarășe secre
tar general al partidului, că nu vom 
precupeți priceperea și puterea noas
tră de muncă, pentru a da viață mă
rețelor obiective din vastul program 
de edificare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism, stabilit de 
Congresul al XI-lea al P.C.R. (Vir- 
giliu Tătaru).

Primul ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România, tovarășul 
Manea Mănescu, a primit in cursul 
zilei de simbătă pe Abdullah Su
leiman Al-Khodeir. ambasadorul Re
publicii Irak la București, la cererea 
acestuia.

Plecarea prințului Moulay Abdallah
Simbătă a părăsit Capitala prințul 

Moulay Abdallah. fratele regelui 
Hassan al II-lea al Marocului. îm
preună cu prințesa Lamia, care, la 
invitația tovarășului Emil Bobu. vi
cepreședinte al Consiliului de Stat, 
a făcut o vizită de prietenie în tara 
noastră.

La plecare, pe aeroportul Otopeni.Încheierea lucrărilor celei de-a X-a Conferințe regionale a F. A. 0. pentru Europa
Sîmbătă s-au încheiat lucrările ce

lei de-a X-a Conferințe regionale 
pentru Europa a Organizației Națiu
nilor Unite pentru Alimentație și 
Agricultură — F.A.O. — organizată la 
București la invitația Guvernului Re
publicii Socialiste România de F.A.O. 
în colaborare cu Comisia Economică 
O.N.U. pentru Europa.

Timp de o săplămină cei 150 de 
delegați din țările europene membre 
ale F.A.O.. precum și observatori din 
alte țări și ai unor organizații inter
naționale au dezbătut probleme de o 
deosebită actualitate, dintre care dez
voltarea agriculturii, mai ales în ță
rile în curs de dezvoltare, și conlu
crarea în acest domeniu în lumina 
Actului final al Conferinței pentru 
securitate și cooperare în Europa 
au constituit obiectivele principale. 
Prin caracterul constructiv al dezba
terilor și concluziilor, conferința a 
constituit un moment semnificativ pe 
linia creșterii continue a rolului și 
contribuției F.A.O. la dezvoltarea

Autoturismul „ARO-240“ medaliat cu aur 
la Tîrgul internațional de la Zagreb

Un nou succes de prestigiu a fost 
repurtat recent de autoturismul ro
mânesc de teren „Aro-240", . con
struit de întreprinderea mecanică 
„Muscelul" din Cîmpulung, la o im
portantă confruntare internațională. 
Pentru performanțele sale tehnico- 
functionale — intre care puterea, vi
teza. linia constructivă, confortul — 
autoturismului „ARO-240" i s-a con
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FOTBAL : în divizia A
Patru meciuri ieri, alte cinci astăzi

Din motive cunoscute amatorilor 
de fotbal (participa.rea peste puține 
zile a echipeltâ- htastre în wtutuU 
primei manșe a cupelor europenp), 
etapa a VTI-a a diviziei A a avut 
programate ieri patru partide, cele
lalte cinci urmind a se disputa as
tăzi. conform planificării inițiale.

Trei dintre meciurile de ieri s-au 
desfășurat în Capitală. Pe stadionul 
„23 August". în deschiderea cupla
jului s-au întîlnit Progresul și A.S.A. 
Tg. Mureș. Oaspeții au cîștigat greu, 
după un joc de mare luptă (1—0. gol 
marcat în repriza secundă). In con
tinuare. Sportul studențesc a obținut, 
de asemenea, un succes la limită în 
fata formației Politehnica Timișoara, 
singurul gol fiind marcat în prima 
repriză. Pe terenul propriu din bule
vardul Ghencea, Steaua a înregistrat 
scorul zilei: 3—1 (după ce a condus la

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• Reuniunea finală a campionate

lor internaționale de judo ale Româ
niei are loc astăzi de la ora 10 in 
sala Floreasca din Capitală. După 
cum am mai anunțat, competiția reu
nește tineri sportivi din 12 țări. Iată 
primele rezultate : categ. 63 kg — 
Nicolae Constantin (România) învin
ge pe Bartales (Olanda) : Kindlh 
(R.F.G.) cîștmă în fața lui Predovici 
(Iugoslavia) categ. 70 kg — Veret 
(Franța) învinge prin ipon pe Levi- 
dar (Iugoslavia) ; categ. 80 kg — 
Toma Mihalache (România) întrece 
prin superioritate tehnică pe Broz 
(Cehoslovacia) ; categ. 93 kg — Moch 
(R.D.G.). întrece prin ipon pe Radu 
Daniel (România).

• Pe stadionul „Republicii". în cea 
de-a doua etapă a „Cupei României" 
la atletism : 100 m plat masculin — 
Sușelescu (10”2), aruncarea discului

La convorbirea care a avut loc cu 
acest prilej. desfășurată într-o 
atmosferă cordială, a participat Cor
nel Pacoste, adjunct al ministrului 
afacerilor externe.

se aflau tovarășii Emil Bobu. Su- 
zana Gadea. ministrul educației, și ( 
învățămintului. Cornel Pacoste, ad
junct al ministrului afacerilor exter
ne. precum și Ovidiu Popescu, am
basadorul României în Maroc.

Au fost prezenți Maâti Jorio. am
basadorul Marocului la București, și 
membri ai ambasadei.

cooperării intereuropene în domeniul 
agriculturii. Conferința a relevat ne
cesitatea ca acțiunile ce se vor între
prinde să fie concepute astfel incit 
să poată contribui la dezvoltarea 
colaborării cu țările din alte regiuni 
ale lumii, îndeosebi cu cele în cură 
de dezvoltare

în încheierea lucrărilor a luat cu- 
vîntul președintele conferinței. An
gelo Miculescu. viceprim-ministru al 
guvernului, ministrul agriculturii și 
industriei alimentare al Republicii 
Socialiste România.

In numele participanților la con
ferință, reprezentantul regional F.A.O. 
pentru Europa. G. E. Bildesheim. 
precum și șefii unor delegații au 
adresat cuvinte de caldă mulțumire 
Guvernului Republicii Socialiste Ro
mânia pentru condițiile asigurate 
bunei desfășurări a conferinței, pen
tru posibilitățile oferite de a cunoaș
te realizările obținute de tara noas
tră în dezvoltarea agriculturii.

ferit „Medalia de aur" la Tîrgul In
ternațional de la Zagreb — R.S.F. 
Iugoslavia.

De menționat că. în general, dato
rită caracteristicilor lor tehnice su
perioare, automobilele purtînd marca 
,,ARO“ sînt in prezent cunoscute in 
peste 50 de țări, unde sînt exportate 
în circa 45 de variante, adecvate con
dițiilor specifice, de climă și relief.

pauză cu 3—0) în dauna echipei 
F.C.M. Reșița. în fine, dinamoviștii 

ce au’ evoluat în deplasare, la 
Hunedaara rr, și-.au,QW>rat poziția 
lideri âl clasamentului. înlrecindu-și 
adversarii cu 2—0 (ambele goluri 
fiind marcate în prima repriză).

In urma acestor rezultate, clasa
mentul divizionarelor A are în frunte 
aceleași trei echipe, in ordine : Di
namo (12 p). Sportul studențesc
(11 p) și Steaua (9 p).

Pentru astăzi deci, celelalte cinci 
meciuri ale etapei, toate in tară, de 
la ora 15,30. adică la Pitești (F. C. 
Argeș — F. C. M. Galați). Arad 
(U.T.A. — Jiul). Iași (Politehnica — 
S. C. Bacău, veritabil derbi al Mol
dovei), Craiova (Universitatea — Ra
pid) și Qradea (F. C. Bihor — F. C. 
Constanta). Toate acestea vizează și 
pot influenta în primul rînd pozițiile 
de mijloc ale clasamentului.

(Urmare din pag. I)
tor organe de stat in asigurarea unor 
soluții optime pentru toate noile 
obiective economice care se constru
iesc în țara noastră, indicind să se 
ia măsuri imediate de revedere a 
tuturor proiectelor construcțiilor in
dustriale, inclusiv a celor aflate în 
execuție, spre a fi adoptate soluții 
cît mai simple, care să evite supra
dimensionările, consumurile mari de 
materiale, să conducă Ia o scădere 
a ponderii clădirilor în costul con
strucțiilor industriale. în spiritul 
realist bine cunoscut al secre
tarului general al partidului noș- 
tru, a fost trasată sarcina de a se 
combate cu fermitate orice fel de 
exagerări arhitectonice, a fost for
mulat un amplu program de măsuri 
organizatorice privind diversificarea 
producției de materiale de construc
ție. dezvoltarea contribuției cerce
tării, mai buna organizare a siste
mului de cointeresare a specialiștilor 
la realizarea unor proiecte ieftine, 
de calitate, antrenarea instituțiilor de 
învățămînt, îmbunătățirea și organi
zarea controlului, folosirea mai ra
țională și eficientă a bazei tehnice și 
materiale existente în sectorul con
strucțiilor din economia noastră.

Prind viață măsurile 
privind formarea 

omului nou
Săptămîna pe care o consemnăm 

a marcat și un important moment în 
amplul proces condus de partid pe 
linia dezvoltării conștiinței socialiste 
a maselor : a fost dată publicității 
sinteza Programului de măsuri pen
tru aplicarea hotăririlor Congresului 
al XI-lea al partidului și ale Con
gresului educației politice și al cul

turii socialiste, în domeniul muncii 
ideologice, politice și cultural-educa
tive. Tot in această săptămînă a în
ceput dezbaterea publică pe marginea 
respectivului document, fapt care 
vine să confirme încă o dată consec
vența cu care partidul nostrp aplică 
principiul permanentei consultări a 
maselor în problemele cele mai im
portante ale politicii sale. Primele 
ecouri reproduse în paginile „Scîn- 
teii“ atestă larga audiență de care 
se bucură in rindul întregului nostru 
popor grija partidului pentru for
marea unui om nou, cu o conștiință 
înaintată, militant neobosit pentru 
îndeplinirea Programului partidului, 
pentru victoria construcției socialiste 
și comuniste în patria noastră și in 
întreaga lume. Intr-adevăr, scopul 
principal al măsurilor propuse de 
conducerea partidului, așa cum se re
levă în document, este intensificarea 
activității de dezvoltare a conștiinței 
socialiste și de formare a omului nou, 
stimularea participării creatoare a 
tuturor oamenilor muncii — români, 
maghiari, germani și de alte națio
nalități — la viața ideologică, politică 
și culturală, pentru făurirea societății 
socialiste multilateral dezvoltate.

Primele informații care ne sosesc 
la redacție vorbesc despre faptul că, 
în toată țara, organele și organizații
le de partid acționează, deja în spiri
tul măsurilor propuse de conducerea 
partidului pentru mai buna conducere 
și desfășurare a întregii activități 
politico-educative.

Pentru belșugul 
caselor noastre

Incepind din această săptămînă, un 
întreg șir de acțiuni finale pentru 
stringerea recoltei 1976 și pregătirea 
celei viitoare a început în toate satele 
țării. „Sînt posibilități — spunea to
varășul Nicolae Ceaușescu la marea 

adunare populară de la Buzău — ca 
recolta pe acest an să fie cu mult su
perioară celei a anului 1975, asigu- 
rindu-se astfel condiții bune pentru 
aprovizionarea oamenilor muncii, 
sporindu-se contribuția agriculturii 
la dezvoltarea generală a patriei 
noastre". Pentru aceasta se cere însă 
acționat cu toată energia, cu toate 
forțele, în așa fel îneît nici un bob 
să nu rămînă pe cîmp, pentru ca

CRONICA SĂPTĂMÎNll-i
ritmul la însămînțări și calitatea lu
crărilor să ne asigure o recoltă supe
rioară în anul viitor.

0 politică externă 
consecventă 

și principială — 
permanent confirmată 

de fapte
Caracterul statornic, profund prin

cipial al politicii externe a partidului 
și statului nostru — în a cărei fău
rire și promovare rolul hotărîtor și 
meritul principal revin secreta
rului general al partidului, pre
ședintele Republicii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — este permanent confir

mat și întărit de fapte. Iar săptă- 
mîna care se încheie este și ea deo
sebit de concludentă în acest sens.

Consemnăm ca unul din eveni
mentele de semnificație majoră in 
agenda activității' internaționale a 
României socialiste din acest inter
val de timp convorbirile dintre 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și tova
rășul Kaisone Phomvihane, secretar 
general al Comitetului Central al

Partidului Popular Revoluționar Lao
țian, prim-ministru al Guvernului 
Republicii Democrate Populare Laos, 
care s-a aflat într-o vizită oficială 
de prietenie în țara noastră. Dialogul 
la nivel înalt, întîlnirile cu oameni 
ai muncii din Capitală și din alte 
localități ale țării, desfășurate în 
ambianța de caldă prietenie și soli
daritate ce caracterizează relațiile 
româno-Iaoțiene. au dat expresie do
rinței, reciproc împărtășite, de a în
tări conlucrarea frățească dintre par
tidele și popoarele celor două țări. 
Rezultatele vizitei sînt sintetizate în 
Declarația comună — care se pu
blică în numărul de astăzi al zia
rului — în documentele privind co
laborarea economică, tehnico-științi- 
fică, in domeniul culturii și învăță
mîntului. Prietenia și solidaritatea 
româno-laoțiană, care și-au găsit 
grăitoare materializări In sprijinul 
acordat de România socialistă po
porului laoțian în anii grei ai luptei 

pentru apărarea dreptului său sacru 
la libertate și independență, capătă 
astfel un nou cîmp de afirmare in 
noile condiții. Clădite pe temelii 
trainice, pe principii noi. democra
tice, relațiile dintre România și Laos 
beneficiază astăzi de auspicii din cele 
mai favorabile pentru o continuă 
dezvoltare, atit în opera de edifi
care — în condiții concrete, specifice 
— a orînduirii socialiste, cit și în 

lupta împotriva politicii imperialis
te. colonialiste și neocolonialiste, 
pentru cauza libertății și progresu
lui tuturor popoarelor.

Preocuparea constantă a României 
socialiste pentru dezvoltarea largă a 
relațiilor cu toate statele și popoarele 
lumii iși găsește ilustrare și prin 
contactele și întîlnirile care au figu
rat pe agenda politică a acestei săp- 
tămîni. Primirea la tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a unor miniștri, a repre
zentanților unor partide și mișcări 
de eliberare, organizații obștești sau 
organizații internaționale, a unor 
personalități marcante din diverse țări 
ale lumii, ca și prezența unor dele
gații de partid și guvernamentale ale 
țării noastre în Algeria, Mali, Gui- 
neea-Bissau, reprezintă nu numai 
mărturii ale bunelor relații ale parti
dului și statului nostru cu țările, 
partidele sau organizațiile respec
tive, ci și confirmări ale hotărîrii 
României socialiste de a-și aduce 

contribuția la rezolvarea marilor 
probleme ale actualității internațio
nale.

Sesiunea 0. IV. U. sub 
semnul așteptărilor 

îndreptățite 
ale popoarelor

Obiectivul conjugării eforturilor 
tuturor statelor, ale tuturor forțelor 
progresiste pentru soluționarea. în 
interesul tuturor popoarelor, a pro
blemelor care confruntă omenirea de 
azi domină, prin caracterul său im
perativ. si dezbaterile. inaugurate 
marți, la înalta tribună a Organiza
ției Națiunilor Unite Cea de-a 31-a 
sesiune a Adunării Generale a O.N.U. 
îsi desfășoară lucrările într-un mo
ment de profunde transformări re
voluționare. în care se afirmă cu tot 
mai multă hotărire voința popoare
lor de a lichida politica imperialistă 
și colonialistă, orice forme de domi
nație și asuorire. de a asigura trium
ful unei politici noi. bazate pe ega
litate. pe respectarea independentei 
si suveranității fiecărui stat, a drep
tului fiecărui popor de a fi stăpin 
pe bogățiile sale, de a-și organiza 
viata potrivit năzuințelor și intere
selor sale. Acest curent, de o deose
bită amplitudine, se reflectă pregnant 
in insăsi tematica celor peste 120 de 
puncte de pe agenda sesiunii, care 
se subsumează marilor probleme 
ale lumii contemporane.

în consens cu întreaga sa politică 
externă. România socialistă este și 
Ia această sesiune un participant 
activ, fiind animată de dorința de a 
contribui, prin multiple propuneri 
constructive, la degajarea soluțiilor 
așteptate de popoare. Semnificativ în 
acest sens este și faptul că numele 

tării noastre figurează pe listele ini
țiatorilor sau coautorilor a circa zece 
din cele mai importante probleme de 
pe ordinea de zi a sesiunii. Profund 
atașată telurilor înscrise în Carta 
Națiunilor Unite. România a militat 
si militează cu consecventă pentru 
sporirea rolului și eficientei O.N.U. — 
cel mai larg și reprezentativ for in
ternațional de dezbateri — acestei 
cerințe răspunzîndu-i eforturile sale 
perseverente pentru întărirea orga
nizației.

Interesul cu care sînt urmărite lu
crările sesiunii O.N.U. de popoarele 
de pe toate meridianele globului re
flectă dorința acestora ca noua sesiu
ne a O.N.U. să se soldeze cu hotărîri 
și măsuri de natură să ducă la în
seninarea orizontului internațional, 
corespunzător aspirațiilor lor de 
pace, justiție ți progres.

Probleme de stringentă actualita
te s-au aflat în atenția altor două 
importante reuniuni internaționale — 
Conferința de la Ciudad de Mexico 
a Grupului celor 77. la care România 
a participat pentru prima dată In 
mod oficial, ca membru cu drepturi 
depline al acestui important grup, ce 
reunește peste o sută de state ale 
lumii, si Conferința regională a 
F.A.O. pentru Europa, ale cărei lu
crări s-au desfășurat la București. 
Atit Programul de măsuri adoptat de 
Grupul celor 77 — apreciat ca un 
nas istoric, prin importanta hotărî- 
rilor sale, de întărire a solidarității 
si unității de acțiune a țărilor în 
curs de dezvoltare — cit și dezbate
rile în problemele agriculturii și ali
mentației, din cadrul Conferinței re
gionale a F.AO. an pus puternic în 
evidentă, ca o condiție sine Qua non 
a soluționării problemelor economice 
complexe ale lumii de azi. necesi
tatea restructurării sistemului rela
țiilor economice dintre state, prin 
instaurarea unei noi ordini politice 
si economice mondiale.

Eugen FLORESCU 
Dumitru ȚINU
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AGENDA DE LUCRU A SESIUNII NAȚIUNILOR UNITE ATESTĂ

Imperativul consolidării păcii, al făuririi
unei lumi a dreptății și progresului

• România - participantă activă la lucrările forumului mondial • Luni 
încep dezbaterile de politică generală. ® Și-au anunțat participarea 
12 șefi de stat, 4 vicepremieri și peste 100 miniștri de externe

NAȚIUNILE UNITE 25. — Corespondentul nostru transmite : Adu
narea Generală a O.N.U.. aprobînd, vineri seară, ordinea de zi a celei de-a 
XXXI-a sesiuni ordinare, a trecut la repartizarea celor 122 de puncte 
dezbaterilor plenarei sau comitetelor adunării.

Plenarei i-au fost transmise spre 
examinare 39 de puncte, între care 
„Transpunerea în viață a Declara
ției asupra acordării independentei 
țărilor și popoarelor coloniale". „Po
litica de apartheid a guvernului din 
Africa de Sud", „Problema palesti- 
neană". „Situația din Orientul Mij
lociu", „Problema Namibiei", „Pro
blema cipriotă". Hotărînd ca a- 
ceste chestiuni să fie dezbătute 
în plenară — unde statele membre 
sint, de regulă, reprezentate la nive
lul șefilor de delegații, adică al mi
niștrilor de externe sau ambasadori
lor — Adunarea Generală a apreciat 
însemnătatea lor deosebită și influ
ența lor directă asupra păcii și secu
rității diverselor zone ale lumii în
tregi.

Principalului organism al Adună
rii Generale — Comitetul nr. 1 — 
pentru problemele politice și de 
securitate — i-au fost repartizate 21 
de puncte ale agendei. între care 
cele referitoare la dezarmarea gene
rală și totală, dezarmarea nucleară, 
crearea de zone denuclearizate în 
diverse regiuni ale lumii (Africa, 
America Latină, Oceanul Indian, O- 
rientul Mijlociu și Asia de Sud), in
terzicerea armelor chimice și bacte
riologice. aplicarea Declarației asupra 
întăririi securității internaționale.

Pe agenda comitetului se află 
înscrise, de asemenea, două 
puncte care au la origine iniția
tive românești. Este vorba des
pre „Adoptarea de măsuri efec
tive pentru transpunerea în 
viață a scopurilor și obiectivelor 
deceniului dezarmării" — pro
clamat de O.N.U. la inițiativa 
țării noastre, și de „Creșterea 
rolului O.N.U. în domeniul de
zarmării".

Simpla enumerare a punctelor or
dinii de zi a Comitetului pentru pro
blemele politice și de securitate și 
compararea ei cu cea a sesiunii pre
cedente evidențiază, pe de o parte, 
imobilismul negocierilor de dezarma
re și lipsa unor progrese semnifica
tive in acest domeniu, iar pe de altă 
parte — perseverența majorității co- 
virșitoare a statelor lumii in efortu
rile neobosite de a determina scoa
terea negocierilor de dezarmare din 
impas și efectuarea unor pași spre 
edificarea unei lumi fără arme și 
războaie.

Comitetul nr. 2 al Adunării Ge
nerale — pentru problemele econo
mice și financiare — va dezbate 14 
puncte. între care se detașează, prin 
importanta sa deosebită în eforturile 
de așezare a raporturilor economice 
și comerciale interstatale pe baze

Pentru completarea destinderii politice 
cu masuri concrete de dezarmare

noi. problema vizînd „Revizuirea 
strategiei internaționale a dezvoltării 
pentru cel de-al doilea deceniu al 
O.N.U. pentru dezvoltare". în lumina 
Programului de acțiune privind in
staurarea unei noi ordini economice 
internaționale.

între cele 17 probleme remise 
de Adunarea Generală Comite- 

' tului nr. 3 — pentru problemele 
umanitare, sociale și culturale 
— se află și punctul românesc 
intitulat „Politici și programe 
referitoare la tineret". O.N.U. 
continuă, astfel, urmărirea di
verselor probleme derivind 
direct din „Declarația cu privire 
la promovarea in rîndurile tine
retului a idealurilor de pace, 
respect reciproc și înțelegere 
între popoare" adoptată de Na
țiunile Unite în 1965, din iniția
tiva României.

între punctele principale ale agen
dei acestui comitet se mai află, de 
asemenea, cele vizind drepturile o- 
mului, lupta împotriva discriminări
lor, însemnătatea universală a reali
zării dreptului popoarelor la auto
determinare ș.a.

în Comitetul nr. 4 — pentru pro
blemele teritoriilor neautonome — 
vor fi dezbătute. în principal, ches
tiuni referitoare la represiunile sîn- 
geroase din Africa de Sud, la situa
ția din Rhodesia și din Namibia, la 
activitățile economice străine și alte 
interese care împiedică transpunerea 
în viață a Declarației asupra acordă
rii independenței țărilor 
lor coloniale.

Comitetelor numărul 5 
yin. potrivit atribuțiilor
tiunile bugetare si. respectiv, ches
tiunile juridice.

Unul dintre punctele esențiale 
ale agendei Comitetului juridic 
este „Raportul Comitetului spe
cial asupra Cartei Națiunilor 
Unite și creșterii rolului orga
nizației", punct care încorpo-' 
rează inițiativa românească vi
zînd sporirea eficienței organi
zației în domeniul- vast al ra
porturilor politice și economice 
internaționale.

După repartizarea problemelor 
agendei pe comitete, Adunarea Ge
nerală a hotărit, între altele, ca 
dezbaterile de politică generală din 
plenară — la care și-au anunțat 
participarea 12 șefi de stat. 4 vice
premieri și peste 100 miniștri de ex
terne — să înceapă luni, 27 septem
brie, și să se încheie joi, 14 octom
brie. Spsțunea O.N.U. urmează să-și 
termine lucrările la 21 decembrie. '

și popoare-

si 6 le re- 
lor. ches-

Noile acorduri româno-algeriene deschid 
perspective favorabile dezvoltării colaborării 

prietenești dintre cele două țări 
Declarația ministrului comerțului al Algeriei

ALGER. — Referindu-se la recen
tele convorbiri româno-algeriene, 
prilejuite de lucrările celei de a 
treia sesiuni a Comisiei mixte pen
tru dezvoltarea relațiilor comerciale 
și a cooperării economice, științifice 

•și tehnice, ministrul algerian al co
merțului, Layachi Yaker, a declarat 
corespondentului Agerpres că aceste 
convorbiri au fost extrem de pozi
tive și încununate de succes. „O do
vedesc documentele semnate cu 
această ocazie și, îndeosebi, hotărîrea 
noastră comună de â spori volumul 
schimburilor comerciale bilaterale, a 
spus el. Acordul comercial pe ter
men lung încheiat cu acest prilej ne 
va permite o utilizare mult mqi 
largă a complementarităților existen
te în economiile naționale ale țărilor 
noastre prietene. Am hotărît. de ase

menea, să dezvoltăm și să diversi
ficăm colaborarea economică, mai 
ales in domeniul științific și tehnic. 
Toate acestea au fost făcute în ca
drul directivelor și orientărilor date, 
la cel mai inalt nivel, de președin
ții Houari Boumediene și Nicolae 
Ceaușescu.

Doresc să menționez, de asemenea, 
că cooperarea algeriano-română se 
desfășoară cu același succes și pe 
plan internațional, țările noastre ac- 
ționînd eficace împotriva imperialis
mului. colonialismului și reactiunii, 
pentru instaurarea unei noi ordini 
economice si politice în lume, po
trivit principiilor mișcării țărilor 
nealiniate, la acțiunile căreia, așa 
după cum este știut, participă și 
România".

Congresul P. C. din Danemarca
Tovarășul Knud Jespersen reales președinte 

al partidului
COPENHAGA 25 (Agerpres). — 

Delegații la cel de-al XXV-lea Con
gres al Partidului Comunist din Da
nemarca, ale cărui lucrări se desfă
șoară la Copenhaga, au ales, simbă- 
tă. noul Comitet Central al partidu
lui. format din 47 de membri. Pre
ședinte al partidului a fost reales. în 
unanimitate, tovarășul Knud Jesper- 
sen.

ședinței. Ib Norlund, 
Biroului Politic, secretar 
P.C. din Danemarca, a

în cadrul 
membru al 
al C.C. al 
făcut un bilanț al discuțiilor asupra
proiectului noului program al parti
dului. care, timp de un an. va fi 
examinat de organizațiile de bază și 
masele largi de oameni ai muncii.

ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII

ARABE YEMEN
Excelenței Sale Locotenent-colonel

IBRAHIM MOHAMMED AL-HAMDI
Președintele Consiliului Comandamentului al Republicii Arabe Yemen 

SANAA
Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Arabe Yemen îmi este deosebit 

de plăcut să vă adresez sincere felicitări și cele mai bune urări de sănătate 
și fericire personală, de bunăstare și pace poporului yemenit prieten.

îmi exprim convingerea că bunele relații dintre Republica Socialistă 
România și Republica Arabă Yemen se vor dezvolta continuu în folosul celor 
două țări și popoare, al cauzei înțelegerii și colaborării internaționale.cauzei înțelegerii și colaborării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

HELSINKI 25 (Agerpres). — Lu
crările Conferinței internaționale de 
la Helsinki pentru încetarea cursei 
înarmărilor, pentru dezarmare și 
destindere — la care participă re
prezentanți ai opiniei publice din 90 
de țări, inclusiv din România — au 
continuat, sîmbătă, în cadrul unor 
mese rotunde organizate pe teme 
specifice aflate pe ordinea de zi. La 
discuțiile din cadrul acestor mese 
rotunde au luat parte un mare număr 
de parlamentari, activiști sindicali, 
reprezentanți ai organizațiilor de 
femei, tineret și studenți, oameni de 
știință, personalități culturale și ar
tistice, cadre didactice, ziariști. Par- 
ticipanții la dezbateri au relevat ne
cesitatea continuării eforturilor pen
tru consolidarea și adincirea proce-

sului de destindere din viața inter
națională. S-a subliniat necesitatea 
stăvilirii competiției înarmărilor, pe 
calea unor măsuri concrete de de
zarmare, în primul rînd.în domeniul 
nuclear.

între altele, au fost relevate im
portanța și actualitatea unor măsuri 
de înghețare si reducere a bugetelor 
militare — măsuri care, după cum se 
știe, sînt 
creț de _ , .______ _
România în Comitetul pentru dezar
mare de 
apreciindu-se că 
tora ar contribui la 
cursei înarmărilor, la eliberarea 
unor fonduri necesare pentru dezvol- . 
tare economică și la diminuarea pe
ricolului de război.

cuprinse in programul con- 
dezarmare prezentat de

la Geneva și la O.N.U. — 
înfăptuirea aces- 

dezamorsarea 
la

EVOLUȚII ÎN PROBLEMA RHODESIANĂ
Rezerve exprimate de 
politice africane față

către reprezentanți ai organizațiilor 
de planul privind soluționarea crizei 
constituționale

Comuniștii italieni acționează pentru realizarea 
unei ample convergențe democratice, 

pentru însănătoșirea țării
Un articol al tovarășului Luigi Longo

ROMA. — Alegerile parlamentare de la 20 iunie au evidențiat „cel 
puțin două chestiuni clare, de importanță istorică : sfirșitul perioadei 
așa-numite de poziție centrală a democrat-creștinilor si criza, poate 
incurabilă, a teoriei potrivit căreia era necesară o distincție între gru
parea majoritară și opoziție, teorie prin care se încearcă o justificare 

scrie președintele. Partidului Comu- 
art.icol apărut in revista „Rinascita". 
muniștii pot determina nu numai o- 
rientările generale, dar și deciziile 
practice ale guvernului". Președintele 
P.C.I. subliniază apoi necesitatea 
dezvoltării inițiativelor de masă ale 
partidului comunist, a realizării ce
lor mai ample convergente între for
țele politice democratice si pe 
plan social si cultural, necesitatea 
menținerii nealterate a P.C.I. „ca 
mare forță populară, partid de gu- 
vernămînt și de opoziție în același 
timp". „Conștienti de dificultățile 
prezentului — arată în încheierea ar
ticolului Luigi Longo — acționăm 
pentru realizarea unei politici de în
sănătoșire a țării și de reforme, ba
zată pe ceea ce se poate face acum, 
dar act|onăm și pentru a face posi
bile miirte lUcriirile care pâr ăslâzi 
imposibile".

a discriminării anticomuniste" — 
nist Italian, Luigi Longo, intr-un

„Acum — arată Luigi Longo 
— ne aflăm pe un teren nou. care 
oferă spațiu pentru avansări ulteri
oare și care face foarte dificilă o re
întoarcere la vechiul echilibru". După 
ce menționează că și în interiorul 
Partidului democrat-creștin există 
„voci raționale", care consideră in
dispensabilă reînnodarea firului pro
cesului unitar prevăzut de Constitu
ție. si faptul că in legătură cu „inevi
tabilitatea înțelegerii cu comuniștii" 
președintele Partidului republican, 
Ugo La Malfa, a adoptat o poziție 
pozitivă, președintele P.C.I. arată că 
noua situație creată își găsește ex
presie în componenta noului 
ment. ales la 20 iunie, si în 
actualul guvern monocolor.

în continuare. Luigi Longo 
Că „pț-iginalitațea și noutatea 
ției prezente se află in faptul

parla- 
însuși

relevă 
situa- 

că co-

în zia-Așa după cum s-a anunțat_____
rul nostru de ieri, șeful administra
ției de la Salisbury. Ian Smith, a 
pronunțat vineri seara un discurs în. 
care a declarat că acceptă planul a- 
mericano-englez pentru reglementa
rea crizei constituționale din Rho
desia. Smith a dat detalii privind 
modul cum vede posibilitatea trans
ferului puterii în decurs de doi ani 
către populația africană majoritară.

Agențiile de presă au transmis 
sîmbătă primele reacții la discursul 
lui Smith. Gruparea din interior a 
Consiliului Național African (C.N.A.) 
acceptă „în mod condiționat" actua
lul plan de reglementare a situației 
din Rhodesia — a anunțat, vineri 
seara, la Salisbury, Joshua Nkomo, 
lider al C.N.A. — transmit agențiile 
de presă. Este de dorit — a subliniat 
liderul C.N.A. — ca termenul de doi 
ani avansat în vederea transferării 
puterii în Rhodesia populației majo
ritare africane să fie redus la un an.

Joshua Nkomo a declarat în ca
drul unei 
duminică. 
Consiliului 
reuni ia Bulawayo pentru a examina 
planul avansat de secretarul de stat 
al S.U.A. în vederea soluționării pro
blemei constituționale a Rhodesiei, 
plan acceptat de guvernul minoritar 
al lui Ian Smith.

Pe de altă parte, un purtător de 
cuvînt din cadrul C.N.A., care apar
ține de gruparea condusă de A. 
Muzorewa. a subliniat : „Propunerile 
sint încă departe de cererile noas
tre", relevînd că C.N.A. 
atenție problema.

Din Lusaka, A.F.P. 
președintele Zambiei. 
consideră orice comentariu ..prema
tur". Agențiile de presă relevă că in 
unele capitale africane se studiază 
cu atenție propunerile privind rezol
varea problemei constituționale 
desiene.

Dacă cercurile ultrarasiste 
Rhodesia consideră discursul 
Smith ,.o trădare a încrederii 
lor". Ia Londra, un comunicat al Mi
nisterului Afacerilor Externe, apro-

bat de premierul James Callaghan, 
arată că guvernul englez întimpină 
cu satisfacție actualul plan de regle
mentare a situației din Rhodesia și 
califică drept o victorie a realismu
lui acceptarea „caracterului inevita
bil al principiului instaurării la pu
tere a majorității".

La rindul său. Partidul Conserva
tor britanic și-a exprimat „satisfac
ția prudentă" față de acceptarea de 
către guvernul rhodesian a propune
rilor anglo-americane. Un purtător 
de cuvînt a opinat că „criza rhode- 
siană este departe de a fi încheiată. 
Trebuie rezolvate incă numeroase 
probleme grave".

în numele Partidului Comunist din 
Marea Britanie, Jack Woddis, mem
bru al Comitetului Politic, a apre- 

' ciat că planul constituie '„un instru
ment neocolonialist".

agențiile ele presă
Premiera! Consiliului de 

Stat al R. P. Chineze, Hua 
Kuo-fen, a avut, la 24 septembrie, o 
convorbire cu David Coore, viceprim- 
ministru și ministru de finanțe al 
Jamaicăi, și cu membrii delegației 
guvernamentale jamaicane, aflați in 
vizită la Pekin — anunță agenția 
China Nouă.

în Lîbtsn, PrimuI ministru, 
Rashid Karame, a prezentat, sîmbătă, 
demisia guvernului său. El a fost în
sărcinat de președintele Elias Sarkis 
cu rezolvarea problemelor curente.

conferințe de presă că, 
conducerea din interior a

Național African se va

AFRICA DE SUD

va studia cu

transmite că 
K. Kaunda,

rho-

din 
lui 

albi-

ACȚIUNI DE INTIMIDARE 
A POPULAȚIEI DE CULOARE

JOHANNESBURG 25 (Agerpres). — 
„Armata ar putea fi solicitată să in
tervină dacă manifestațiile populației 
africane vor continua" — a declarat, 
vineri seara. Connie Mulder, minis
trul de interne în guvernul rasist de 
la Pretoria, la o reuniune a parti
dului de guvernămînt. transmite a- 
genția France Presse. „Pînă în pre
zent — a spus el cinic — poliția s-a 
purtat cu mănuși in privința mani
festațiilor". subliniind că „guvernul 
are în vedere să adopte măsuri mai 
dure" în scopul reprimării acestora.

Agențiile de presă reamintesc că, 
de la declanșarea manifestațiilor 
antirasiale si a politicii de apartheid, 
intervenția brutală a politiei s-â sol
dat cu aproape 400 de morti în rin- 
durile participanților la manifestații 
și cu arestarea cîtorva mii de per
soane.

© „CARTA CULTU
RALĂ" A AFRICII. Mi
niștrii africani însărcinați cu 
problemele de artă și cultură, 
reuniți la Addis Abeba, au ela
borat o „Cartă culturală" a 
Africii. Documentul face parte 
dintr-o serie de trei lucrări
consacrate Africii, primele două
fiind Carta politică și. respec
tiv, Carta economică a conti
nentului. Scopul Cartei cultura
le este favorizarea renașterii
culturilor naționale ale țărilor 
africane și a dezvoltării coope
rării interafricane în vederea
lichidării moștenirii 
perioada trecutului 
Documentul prevede.

grele din 
colonial, 
între al

tele, formarea de experți cul
turali. protejarea valorilor cul
turale și perfecționarea activi
tății instituțiilor africane care 
se ocupă de propagarea artei și 
literaturii pe continent.

© HIRTIE DIN FRUN
ZE DE CURMAL. Oamenii 
de știință irakieni au reușit să 
pună la punct un procedeu de 
fabricare a hîrtiei din frunze 
de curmal. La o întreprindere 
din Basra au fost produse pri
mele 100 tone de pastă din 
care se obțin diferite tipuri de 
hîrtie de bună calitate. Pre
ședintele întreprinderii de stat 
irakiene pentru industria chimi
că a declarat că procedeul va 
contribui Ia sporirea considera
bilă a producției de materii pri
me care conțin celuloză și sint 
folosite, în mod curent, la fa
bricarea hîrtiei.

• VINURILE DE BOR
DEAUX SI APETITURILE 
MONOPOLURILOR. Una 
din cele mai mari podgorii din 
regiunea Bordeaux, Châțeau 
Maraux, a devenit disponibilă 
pentru vînzare, din cauza difi
cultăților financiare. Oferta fir

transmit

Comunicatul comun an- 
goxszo-congolez privind vizita 

Populară 
pre-

efectuată în Republica 
Angola de Marien N’Gouabi, 
ședințele Republicii Populare Con
go. și convorbirile purtate cu 
ședințele țării-gazdă, Agostinho Neto, 
arată că tratatul de prietenie și coo
perare semnat cu acest prilej va 
sluji ca bază pentru promovarea co
laborării dintre cele două părți. Co
municatul relevă solidaritatea celor 
două țări cu lupta dreaptă a po
poarelor din Rhodesia,. Namibia si 
Republica Sud-Africană pentru in- 
făptuirea aspirațiilor lor legitime.

pre-

Situația din Tailanda. 
Regele Bhumibol al Tailandei a sem
nat un decret prin care Seni Pramoj 
este reconfirmat ca prim-ministrU al 
țării, fiind angajate consultări în ve
derea formării noului cabinet. Pe de 
altă parte, la Bangkok și în alte lo
calități ale Tailandei continuă de
monstrațiile împotriva reîntoarcerii 
în țară a fostului dictator militar 
Thanom Kittikachorn.

dului laburist a depus jurămîntul la 
24 septembrie. în fruntea guvernu
lui se află Dom Mintoff. care deține, 
in același timp, funcțiile de ministru 
al afacerilor externe și pentru rela
țiile cu Commonwealthul și de mi
nistru de interne.

Numărul șomerilor din 
Japonia se ridica> în prezent, la 
990 000 (2,12 la sută din forța de mun
că), fiind cea mai ridicată cifră 
ultimii 17 ani.

din

Acțiuni revendicativa în 
Spania. ®Pania> Îndeosebi in 
provincia bască Vizcaya, au fost 
initiate noi forme de protest ale oa
menilor muncii, vizînd satisfacerea u- 
nor revendicări de ordin politic și 
economic. în biserica San Anton, din 
Bilbao, 500 persoane au început o 
grevă a foamei. La Sestao. alte cîte- 
va sute de persoane, reunite într-o 
biserică, au redactat un document so- 
licitind decretarea unei amnistii ge
nerale și totale. Acțiuni de acest fel 
au mai avut loc în orașele Algorta, 
Basauri și Durango.

Statele Unite și R. F. 
Germania au
care permite 
mane să consulte documentele gu
vernului american ©supra activități
lor și plăților ilegale efectuate în 
străinătate de către societatea 
„Lockheed" sau filialele sale. în 
vederea unei anchete. S.U.A. au 
semnat acorduri similare cu alte 11 
state. .

semnat un acord
autorităților vest-ger-

După secetă — inundații. 
Precipitațiile abundente căzute in ul
timele zile în sud-vestul Angliei, 
după o îndelungată perioadă de se
cetă. au provocat mari pagube ma
teriale. distrugînd sau inundînd nu
meroase case, precum și întinse su
prafețe de culturi de toamnă. în o- 
rășelul de pescari Polperro. din 
trictul South Cornwall, nivelul 
a atins 1,20 m. fiind' omorită o 
soană.

dis- 
apei 
per-

for-Noul cabinet maltez
mat după victoria in alegeri a parti-

Salonul de mobilă de la
Milano — editia 3 VI_a — 3 
inaugurat ieri. întreprinderea română 
de comerț exterior „Tehnoforest- 
export" este prezentă cu un 
stand in care sînt expuse o 
gamă de garnituri de mobilă 
cutate la Blaj, Sibiu, Arad.

fost

bogat 
largă 
exe-

mei franceze de coniac Remy- 
Martin a fost supralicitată de 
mai multe trusturi străine — 
din R.F.G., Anglia și S.U.A. 
Concurentul american, Natio
nal Distillers’ Chemical Corp., 
mizează cel mai mult pe achi
ziționarea podgoriei falimentare. 
Forurile guvernamentale fran
ceze au avertizat împotriva u- 
nor asemenea tranzacții, care ar 
deschide calea spre folosirea a- 
buzivă a numelui Bordeaux 
pentru etichetarea altor vinuri. 
Proprietarii podgoriei, receptivi 
la acest avertisment, au propus 
o soluție : sprijin din finanțele 
publice.

© COMPETIJIA BU
MERANGULUI. Un Srup 
de specialiști din Australia, pa
tria de origine a bumerangului, 
a încredințat unui ordinator mi
siunea de a calcula forma op
timă a redutabilei arme, creată 
cu mii de ani în urmă de vînă- 
torii aborigeni. Mașina electro

Se împlinesc astăzi 
14 ani de la procla
marea Republicii Ara
be Yemen, eveniment 
de răscruce în istoria 
acestui stat din sud- 
vestul Peninsulei Ara
bia. încununînd lupta 
îndelungată a poporu
lui yemenit împotriva 
regimului feudal 
imamilor, actul de 
26 septembrie 1962 
constituit punctul 
pornire pentru un 
de transformări 
viata social-economică 
a Yemenului.

După proclamarea 
primei Constituții a 
tării, noul regim re
publican a pus in a- 
plicare programe eco
nomice în vederea 
valorificării în interes 
propriu a resurselor 
existente. A fost în
ființată compania na
țională pentru exploa
tarea petrolului 
deșertul Tihar. 
harta economică a

al 
la 
a 

de 
sir
în

din 
Pe 
tă-

rii au apărut obiecti
ve de prelucrare a re
zervelor naturale : fa
brici de ciment si alu
miniu. conserve, 
dicamente.
Principala ramură a 
economiei,
tura, a înregistrat, de 
asemenea, succese pe 
linia modernizării, ex
tinderii suprafețelor 
cultivate, a creșterii 
și diversificării pro
ducției. în cea mai 
fertilă zonă a Yeme
nului au fost amena
jate sisteme de iriga
ții. iar pe fostele la
tifundii expropriate au 
fost create primele 
gospodării agricole ex
perimentale 
cultivarea 
bumbacului, 
și creșterea 
lpr. Căi de comunica
ție. așezăminte 
cultură, spitale 
completat infrastruc
tura tării. O atenție 
deosebită s-a acordat

me- 
pielărie.

agricul-

pentru 
griului, 

legumelor 
animale-

de 
au

lichidării neștiinței de 
carte, dezvoltării învă- 
țămîntului și creării 
de cadre pentru dife
ritele sectoare ale e- 
conomiei naționale.

în spiritul politicii 
sale consecvente de 
prietenie și solidarita
te cu popoarele ara- 

eforturile lor 
lichidarea ra

in urmă 
economic.

și

be. cu 
pentru 
minerii 
progres
România dezvoltă cu
R. A. Yemen legături 
de colaborare bazate 
pe stimă și respect re
ciproc. România furni
zează Republicii Ara
be Yemen utilaj și a- 
sistență tehnică în ve
derea exploatării re
surselor subsolului. 
Intensificarea relații
lor româno-yemenite 
în folosul ambelor 

, noastre țări și popoare 
constituie în același 
timp o contribuție la 
cauza păcii si înțele
gerii in lume.

delegației II.T.C. și U.A.S.C.R.

Simbătă s-a înapoiat in Capitală 
delegația U.T.C.-U.A.S.C.R., condusă 
de tovarășul Nicu Ceaușescu, mem
bru al Biroului C.C. al U.T.C., care a 
efectuat o vizită în Marea Britanie 
și Republica. Irlanda.

în continuarea vizitei în Republica 
Irlanda, delegația s-a întîlnit cu 
Paul Delaney, președintele Mișcării 
Tineretului „Connolly", cu care pri
lej s-a realizat un schimb de opinii 
în legătură cu posibilitățile de dezvol
tare a legăturilor de prietenie și co
laborare. Delegația U.T.C.-U.A.S.C.R. 
a continuat convorbirile cu conduce
rea Uniunii Studenților din Repu
blica Irlanda. Au fost abordate as
pecte ale dezvoltării, pe mai depar
te, a relațiilor de cooperare dintre or
ganizațiile studențești din cele două 
țări. , .

în aceeași zi, delegația a avut con
vorbiri, la sediul Uniunii Sindicate
lor Muncitorilor din Irlanda, cu De
nis Larkin, secretarul general al 
uniunii.

în ultima parte a vizitei, delegația 
U.T.C.-U.A.S.C.R. a avut convorbiri 
cu Barry Desmond, deputat, organi
zator al grupului parlamentar al 
Partidului laburist. și Michael 
Norris, președintele Comitetului pen
tru educație al partidului. Delegația 
s-a întîlnit, de asemenea, cu Ben 
Briscoe, deputat, membru al condu
cerii Partidului Fianna Fail.

La sosirea în țară, pe aeroportul 
București-Otopeni. delegația a fost 
salutată de membri ai Biroului C.C. 
al U.T.C., ai Comitetului Executiv al 
Consiliului U.A.S.C.R., de cadre ale 

„...tlXCL. șiU-Ă.S.C,R.

uzinele 
si „Ta- 
intilnit

Tntîlnirea prietenească dintre reprezentanți 
ai tineretului român și ai tineretului cehoslovac
PRAGA 25 (Agerpres). — Sîmbătă 

s-a încheiat întîlnirea prietenească 
dintre reprezentanți ai tineretului ro
mân și ai tineretului cehoslovac, care 
a avut loc in R. S. Cehoslovacă.

Programul ultimelor zile a oferit 
participanților posibilitatea de a con
tinua schimbul de informații și ex
periență pe probleme privind preo
cupările actuale ale organizațiilor de 
tineret din cele două țări.

Delegația U.T.C. a vizitat 
„29 August" din Partizanske 
tra" din Banovce, unde s-a
cu reprezentanți ai Uniunii Socialiste 
a Tineretului, cu tineri cehoslovaci. 
Gazdele au prezentat o serie1 de as
pecte din activitatea pe care o desfă
șoară pentru antrenarea tinerilor la 
rezolvarea sarcinilor economice, la 
introducerea progresului tehnic. La 
rindul lor. membrii delegației ro
mâne au înfățișat preocupările or
ganizațiilor U.T.C. pentru educarea 
comunistă, revoluționară a tinerei 
generații, pentru înfăptuirea Progra
mului P.C.R. de edificare a societății 
socialiste multilateral dezvoltate si 
înaintare a României spre comunism, 
a sarcinilor cincinalului 1976—1980.

în cadrul programului întilnirii, de
legațiile de tineret din România *i  
Cehoslovacia au depus coroane de 
flori la Monumentul ostașilor români 
căzuți pentru eliberarea Cehoslova
ciei de la Zvolen și la Monumentul 
Insurecției naționale slovace de la 
Banska-Bystrica.

La clubul uzinelor „29 August" din 
orașul Partizanske s-a desfășurat mi
tingul de prietenie dintre tineretul 
român și tineretul cehoslovac, la care 
au luat cuvintul Jan Kreidl, secretar 
al C.C. al U.S.T.. și Mihai Hirjău, 
secretar al C.C. al U.T.C.

în cadrul mitingului a fost subli
niată semnificația întilnirii priete
nești pentru dezvoltarea și extinderea 
pe. mai departe a relațiilor de priete
nie și colaborare dintre U.T.C. fi 
U.S.T., dintre tinerii celor două țări.

Uniunii Tineretului Vietnamez
Prezențe românești peste hotare

R. F. Germania
în orașul-land Bremen s-a 

deschis „Săptămâna româneas
că". consacrată mai bunei cu
noașteri a tării noastre in R.F.G. 
tn cadrul manifestării sint orga
nizate expoziții de produse ale 
industriei românești, conferin
țe și simpozioane, expoziții de 
artă. La ceremonia inaugurală 
au luat parte Hans Koschnik, 
primarul orașului Bremen, 
cepreședinte al Partidului So
cial-Democrat din R.F.G., și am
basadorul României la Bonn. Ion 
Mor eg a.

vi-

Austria
La Graz, capitala landului 

austriac Styria, a început săp- 
tămina dedicată ..artei cinema
tografice românești". Manifesta
rea a fost deschisă de ambasa
dorul României la Viena. Du
mitru Aninoiu. La spectacolul de 
gală, in cadrul căruia a fost pre
zentat filmul artistic „Pădurea 
pierdută", au participat prima
rul orașului Graz, dr. Alexander 
Goetz, oameni de cultură și artă, 
ziariști, reprezentanți ai corpu
lui consular din localitate, un 
numeros public.

din Nordul si Sudul Vietna- 
in orașul Ho Și Min au 
lucrările Conferinței națio- 

Uniunii Tineretului Vietna-

HANOI 25 (Agerpres). — După re
centa reuniflcare a organizațiilor de 
tineret 
mului. 
început 
nale a 
mez.

Președintele Republicii Socialiste 
Vietnam. Ton Duc Thang, a adre
sat participanților o scrisoare de fe
licitare. în care a evocat eroismul 
tineretului țării în lupta desfășura
tă sub conducerea Partidului Celor 
ce Muncesc din Vietnam împotriva 
colonialismului și imperialismului, 
pentru salvarea națională și a subli
niat rolul ce revine tineretului viet
namez in patria sa reunificată, care 
avansează rapid și ferm pe calea so
cialismului.

nică a răspuns prompt, indicînd 
forma ideală și materialul ne
cesar confecționării celui mai 
bun bumerang. Pe baza acestor 
indicații au fost realizate și su
puse probelor cîteva exemplare, 
în 99 dintr-o sută de cazuri, ele 
s-au întors la punctul de por
nire. La proba supremă. de 
doborire a vînatului, mai precis 
s-a dovedit modestul bumerang 
realizat după modelele tradi
ționale. E drept, bumerangul a- 
borigenilor nu a revenit exact 
în mîna aruncătorului. în 
schimb, el s-a dovedit o armă 
de vînătoare excelentă, dobo- 
rind cu precizie păsările in 
zbor luate drept țintă.

• SATE RADIALE. In- 
dienii crao. care ocupă zona de 
pe cursul inferior al riului To

cantins din Brazilia, își con
struiesc satele în formă de roa
tă. Locuințele sint distribuite la 
distanțe relativ egale, de unde 
pornesc „razele" drumurilor 
spre o piață centrală a satului, 
între nenumăratele raze ale 
cercului pe care-1 descrie planul 
așezării, pe terenurile complet 
libere, se află zone de verdeață. 
Astfel sistematizat, satul are a- 
varitajul de a oferi tuturor lo
cuitorilor aceeași poziție față 
de ‘centru. Crao obișnuiesc să-și 
strămute satele cu regularitate, 
la interval de 20 de ani Dar, 
de fiecare dată, ei reconstruiesc 
așezarea după tradiție.

© VERDICTUL ÎN 
PROCESUL PATRICIEI 
HEARST. Cazul Patriciei

Hearst, fiica magnatului presei 
americane Randolph Hearst, 
dispărută în februarie 1974 și 
care avea să-și facă apariția ca 
membră a unei bande ce a or
ganizat în același an un atac 
armat asupra unei bănci din 
San Francisco, a fost lămurit de 
un tribunal american. Arestată 
la 18 septembrie 1975, a fost 
deferită justiției.' Procesul s-a 
transformat intr-un adevărat 
„duel" între acuzare și apărare, 
care a mizat pe afirmația că ea 
a „acționat sub presiune" și sub 
„influența drogurilor". Comple
tul de judecată nu a luat în 
considerare aceste argumente și 
a condamnat-o la 7 ani închi
soare pentru atac armat asupra 
unei bănci și la 2 ani — pentru 
port ilegal de armă. Cele două 
pedepse se contopesc.

• UN SCHELET DE 
3 MILIOANE DE ANI

constituie principala piesă de 
atracție a unei expoziții antro
pologice deschisă recent la Nisa. 
Scheletul a fost descoperit 
în urmă cu doi ani, în 
regiunea Hadar din Etiopia, 
de către o expediție franco-a- 
mericană, care l-a botezat 
„Lucie". Analizele au arătat că 
este vorba despre scheletul unei 
femei de tipul australopitecuș, 
care a atins vîrsta de aproxi
mativ 22 de ani. Ea a avut o 
înălțime de 1,25 metri și, după 
cît se pare, nu a depășit în 
greutate 20 de kg.

• SUBMARIN DE 
SALVARE. în Suedia se con
struiește un nou tip de subma
rin. care urmează să fie utili
zat în operațiuni de salvare, 
pentru verificarea instalațiilor 
platformelor de foraj, a con
ductelor submarine. El va avea 
o lungime de 13,5 metri și o

greutate de 49 tone. Durata 
maximă de submersiune va fi 
de 40 de ore. Submarinul va 
putea cobori la 460 metri a- 
dîncime, avînd la bord 25 de 
persoane.

• MEMORIILE MAR- 
LENEI DIETRICH urmează 
să apară într-o editură din 
Frankfurt pe Main (R.F.G.). 
Celebra actriță a cucerit simpa
tia milioanelor de oameni de pe. 
meridianele globului nu numai 
prin aparițiile ei pe ecran, ci 
și datorită curajului cu care s-a 
situat de partea adversarilor 
regimului nazist, fiind decorată 
pentru lupta sa cu Legiunea de 
Onoare a Franței. „Viața mea 
a fost descrisă în repetate rîn- 
duri — declară ea într-un anunț 
editorial — dar aproape totul 
este fals. Acum mă străduiesc 
să rectific multe afirmații des
pre mine".
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