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VIZITA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU 
IN KAMPUCHIA DEMOCRATA

Dialogul la cel mai înalt nivel a pus în evidență însemnătatea dezvoltării relațiilor 
româno-kampuchiene pentru cele două țări și popoare, pentru cauza 

independenței și colaborării egale în drepturi între toate națiunile

Convorbirile oficiale între tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășul Pol Pot

Duminică, 28 mai, au început la 
Pnom Penh convorbirile oficiale intre 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, și tovarășul Pol Pot, 
secretarul Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Kampuchia, 
prim-ministru al Guvernului Kam
puchiei Democrate.

La convorbiri iau parte, din partea 
română, tovarășa Elena Ceaușescu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al Comitetului Central al Par
tidului Comunist Român, tovarășii 
Cornel Burtică, membru al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., viceprim-ministru al guver
nului, ministrul comerțului exterior 
și cooperării economice internațio
nale, Dumitru Popescu, membru al 
Comitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., Ștefan Andrei,

Snlemnitatea semnării Tratatului de prietenie si colaborare 
intre Republica Socialistă România si Kampuchia Democrată

Luni. 29 mai, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, și to
varășul Pol Pot, secretarul Comite
tului Central al Partidului Comunist 
din Kampuchia, prim-ministru al Gu
vernului Kampuchiei Democrate, au 
semnat Tratatul de prietenie și co
laborare intre Republica Socialistă 
România și Kampuchia Democrată.

Conducătorii de partid si de stat ai 
celor două țări au adoptat, totodată, 
un Comunicat comun.

La solemnitate au participat tovarășa 
Elena Ceaușescu. membru al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., precum si tovarășii Cornel 
Burtică, membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., vice
prim-ministru al guvernului, minis
trul comerțului exterior și cooperării

în onoarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, și a 
tovarășei Elena Ceaușescu, duminică, 
28 mai, a fost oferit un banchet ofi
cial de către tovarășul Pol Pot, se
cretarul Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Kampuchia, 
prim-ministru al Guvernului Kam
puchiei Democrate.

La banchet au participat tovarășii 
Cornel Burtică, membru al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., viceprim-ministru al guver
nului, ministrul comerțului exterior 
și cooperării economice internațio
nale, Dumitru Popescu, membru al

Toastul tovarășului 
Pol Pot

«
Stimate și dragă tovarășe secretar 

general Nicolae Ceaușescu,
Stimată și dragă tovarășă Elena 

Ceaușescu,
Dragi tovarăși români,
Tovarăși, Excelențe și prieteni,
Astăzi, la invitația Comitetului 

Central al Partidului Comunist din 
Kampuchia și a Guvernului Kampu
chiei Democrate, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, și de
legația de partid și de stat română 
pe care o conduce au început o vizi
tă oficială de prietenie in Kampuchia 
Democrată.

Este un eveniment istoric în rela
țiile dihtre cele două țări ale noas
tre și o mărturie strălucită care con
firmă situația excelentă a relațiilor 
de prietenie dintre cele două parti
de, cele două popoare și cele două 
țări ale noastre — Kampuchia și 
România. Delegația de partid și de 
stat română care a venit in țara 
noastră aduce poporului nostru sen
timentele de prietenie și vești des
pre victoriile strălucite ale poporului 
român.

în numele Partidului Comunist din 
Kampuchia, al poporului și Guver
nului Kampuchiei Democrate, adre
săm cu cea mai mare plăcere tova
rășului secretar general Nicolae 
Ceaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu 

membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., mi
nistrul afacerilor externe, Vasile Mu- 
șat, secretar al C.C. al P.C.R., Vasile 
Pupgan, membru al C.C. al P.C.R., 
ministru la Președinția Republicii So
cialiste România, șeful grupului de 
consilieri ai președintelui republicii. 
Marin Enache, secretar personal al 
președintelui republicii, Valeriu A- 
damescu, însărcinat cu afaceri a.i. al 
României în Kampuchia Democrată,

Din partea kampuchiană : Khieu 
Samphan, președintele Prezidiului de 
Stat al Kampuchiei Democrate, Ieng 
Sary, membru al Comitetului Per
manent al C.C, al P.C.K., viceprim- 
ministru, ministru pentru afacerile 
externe, Vom Veth, membru al Co
mitetului Permanent al C.C. al 
P.C.K., viceprim-ministru, ministru 
al economiei naționale, Ieng Thiriih, 
ministru pentru problemele sociale, 

economice internaționale. Dumitru 
Popescu, membru al Comitetului Po
litic ExeOutiv. secretar al C.C. al 
P.C.R., Ștefan Andrei, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R.. ministrul afa
cerilor externe. Vasile Musat. secre
tar al C.C. al P.C.R.. Vasile Pungan, 
membru al C.C. al P.C.R.. ministru 
la Președinția Republicii Socialiste 
România, șef al grupului de consi
lieri ai președintelui republicii. A 
fost de față Valeriu Adamescu. însăr
cinat cu afaceri ad-interim al Româ
niei în Kampuchia Democrată.

Erau prezenti tovarășii Khieu 
Samphan. președintele Prezidiului de 
Stat al Kampuchiei Democrate. Nuon 
Chea, adjunct al secretarului Comi
tetului Central' al P.C.K., președin
tele Comitetului Permanent al Adu
nării Reprezentanților Poporului,

Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., Ștefan Andrei, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., mi
nistrul afacerilor externe, Vasile Mu- 
șat, secretar al C.C. al P.C.R., Vasile 
Pungan, membru al C.C. al P.C.R., 
ministru Ia Președinția Republicii 
Socialiste România, șef al grupului 
de consilieri ai președintelui repu
blicii, alte persoane oficiale care îl 
însoțesc pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în vizita întreprinsă in 
Kampuchia Democrată. -

Au luat parte Khieu Samphan, 
președintele Prezidiului de Stat al 
Kampuchiei Democrate, Nuon Chea, 
adjunct al secretarului Comitetului 

și tuturor celorlalți tovarăși români 
urările noastre de bun venit, îm
preună cu cele mai călduroase și 
profunde sentimente de prietenie.

Tovarăși și prieteni,
Poporul român, strins unit în jurul 

Partidului Comunist Român, avind 
ca eminent conducător pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a dezvoltat glo
rioasa sa tradiție revoluționară și a 
repurtat victorii succesive in lupta 
sa dirză pentru apărarea și salvgar
darea independenței, suveranității și 
integrității teritoriale a tării sale. 
Republica Socialistă România, inde
pendentă și suverană, merge cu curaj 
inainte. Așa cum o atestă deja înde
lungata istorie a României, acest 
fapt confirmă din nou că lupta pen
tru independență și suveranitate a 
națiunii și poporului român este o 
luptă mereu victorioasă. în îndepli
nirea sarcinilor construcției socia
liste, poporul și guvernul român au 
învins cu succes numeroase obsta
cole și încercări provocate de cala
mitățile naturale și de presiunile ve
nind din exterior și au obținut rapid 
numeroase și strălucite succese în 
toate domeniile — in industrie, agri
cultură, în domeniul culturii, științe
lor și tehnicilor modeme. Guvernul 
român se situează constant și activ 
pe o poziție de independentă, suve
ranitate și solidaritate cu țările din
(Continuare în pag. a IlI-a)

Cheng An, președintele Comitetului 
pentru industrie, Mey Prang, pre
ședintele Comitetului pentru comu
nicații, Van Rit, președintele Comi
tetului pentru comerț exterior, alte 
persoane oficiale.

în cadrul convorbirilor s-a făcut un 
larg schimb de informații in legătură 
cu desfășurarea activității celor două 
popoare și -partide, cu munca de con
strucție a socialismului în ambele 
țări. Totodată, s-a procedat la o in
formare reciprocă in legătură cu suc
cesele obținute pe drumul dezvoltării 
economico-sociale. al progresului și 
bunăstării, cu privire la obiectivele 
politice majore ale partidelor si sta
telor noastre in etapa actuală, la ac
tivitatea desfășurată pentru traduce
rea lor in viață în vederea asigurării 
prosperității și fericirii popoarelor 
lor. a independenței și suveranității 
naționale a celor două țări.

Ieng Sary, membru al Comitetului 
Permanent al C.C. al P.C.K.. vice
prim-ministru, ministru pentru afa
cerile externe. Vorn Veth, membru al 
Comitetului Permanent al C.C. al 
P.C.K., viceprim-ministru, ministru 
al economiei naționale. Ieng Thirith, 
ministru pentru problemele sociale, 
Cheng An. președintele Comitetului 
pentru industrie. Mey Prang, pre
ședintele Comitetului pentru comu
nicații, Van Rit, președintele Comite
tului pentru comerț exterior, alte 
persoane oficiale.

în cadrul aceleiași ceremonii, to
varășul Cornel Burtică, viceprim-mi
nistru și ministrul comerțului exterior 
și cooperării economice internaționa
le, și tovarășul Vorn Veth. viceprim- 
ministru. ministru al economiei na
ționale. au semnat. în numele guver
nelor țărilor lor. Acordul de coope

Central al P.C.K., președintele Co
mitetului Permanent al Adunării 
Reprezentanților Poporului, Ieng 
Sary, membru al Comitetului Per
manent al C.C. al P.C.K., vicepriim- 
ministru, ministru pentru afacerile ex
terne, Vom Veth, membru al Comi
tetului Permanent al C.C. al P.C.K., 
viceprim-ministru, ministru al eco
nomiei naționale, Ieng Thirith. mi
nistru pentru problemele sociale, 
Thioun Thioeun, ministrul sănătății. 
Yun Yath. ministrul culturii și edu
cației, Cheng An, președintele Comi
tetului pentru industrie, Mey Prang, 
președintele Comitetului pentru co
municații, Van Rit, președintele Co-

Toastul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

Stimate tovarășe Pol Pot,
Stimate tovarășe Khieu Samphan,
Stimați tovarăși din conducerea 

partidului și statului kampuchian,
Dragi tovarăși și prieteni,
Doresc, înainte de toate, să vă 

adresez dumneavoastră, întregului 
popor kampuchian, din partea Parti
dului Comunist Român, a Consiliului 
de Stat și a Guvernului Republicii 
Socialiste România, precum și din 
partea mea personal, un salut tovă
rășesc și cele mai bune urări. Vă 
mulțumim pentru primirea călduroasă 
și sentimentele prietenești manifes
tate față de noi. văzind în acestea o 
expresie a stimei și prețuirii ce și le 
poartă reciproc popoarele noastre, a 
relațiilor de prietenie și colaborare 
dintre cele două partide și state.

Poporul român, care a dus secole 
de-a rindul grele bătălii pentru â-și 
apăra ființa națională, libertatea și 
neatirnarea patriei, a manifestat per
manent o caldă simpatie și o solida
ritate activă față de lupta dirză, 
eroică a poporului kampuchian îm
potriva imperialismului, colonialis
mului și neocolonialismului. pentru 
eliberarea națională, și socială, pentru 
cucerirea dreptului de a fi stăpîn in 
propria sa țară, pentru întărirea in
dependentei și suveranității de stat 
a Kampuchiei Democrate. Am salu
tat cu bucurie victoria istorică repur
tată cu trei ani în urmă în această

Convorbirile au evidențiat satis
facția reciprocă pentru relațiile de 
prietenie statornicite între cele două 
partide și state, in spiritul respectu
lui reciproc, al egalității, neameste
cului in treburile interne, al solidari
tății militante în lupta împotriva im
perialismului. S-a exprimat dorința 
ca. pe această bază, să se asigure in
tensificarea prieteniei și solidarității, 
dezvoltarea schimburilor și cooperării 
economice, tehnico-științifice, cultu
rale, a schimbului de experiență, a 
conlucrării pe toate planurile, a cola
borării intre partidele, țările și po
poarele noastre, în interesul asigu
rării mersului inainte pe calea socia
lismului, a bunăstării, in folosul cau
zei generale a socialismului și inde
pendenței națiunilor, a păcii și cola-
(Continuare în pag. a IlI-a) 

rare economică și tehnică pe termen 
lung. Acordul comercial de lungă du
rată. Acordul privind cooperarea in 
domeniul pescuitului marin intre Re
publica Socialistă România si Kampu
chia Democrată.

După semnarea Tratatului de prie
tenie și colaborare, pe care l-au a- 
preciat ca un act de însemnătate 
istorică, tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Pol Pot și-au strins Îndelung mii- 
nile. s-au îmbrățișat cu căldură. în 
aplauzele celor prezenti la solemni
tate.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
tovarășa Elena Ceaușescu și tovarășii 
Pol Pot Khieu Samphan. celelalte 
persoane oficiale române si kampu- 
chiene au ciocnit o cupă de șampanie 
pentru prietenia dintre cele două 
partide, țări și popoare.

J
mltetului pentru comerț exterior, alte 
persoane oficiale.

Erau prezenți șefii misiunilor di
plomatice acreditați la Pnom Penh, 
precum și Valeriu Adamescu, însăr
cinat cu afaceri a.i. al României în 
Kampuchia Democrată.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale României și Kampuchiei Demo
crate.

în timpul banchetului, tovarășii 
Pol Pot și Nicolae Ceaușescu au 
rostit toasturi, urmărite cu deosebit 
interes, viu aplaudate de cei pre- 
zenți.

Banchetul s-a desfășurat într-o at
mosferă de caldă prietenie.

luptă de poporul kampuchian, sub 
conducerea partidului comunist, pre
cum și trecerea la făurirea unei vieți 
noi, libere și demne. Succesul dum
neavoastră, ca și experiența întregii 
istorii mondiale, atestă adevărul in
contestabil că atunci cînd un popor 
este hotărît să lupte, nimic și nimeni 
nu 11 poate împiedica să-și cucereas
că libertatea și independența 
națională.

Cunoaștem bine, din proprie expe
riență, ce eforturi trebuie să depună 
un popor după scuturarea jugului do
minației străine pentru a asigura 
dezvoltarea independentă, pe calea 
progresului, a patriei sale. De aceea, 
felicitindu-vă, încă o dată, din adin- 
cul inimii, pentru izbinda strălucită 
obținută în luptă, urez poporului 
kampuchian prieten succes deplin in 
înfăptuirea obiectivelor noii etape 
istorice prin care trece țara, in mun
ca pentru reconstrucție, pentru pro
pășirea economico-socială, pentru 
construirea socialismului.

în măreața operă de edificare a 
noii orinduiri, de ridicare a bunăstă
rii poporului, partidele și statele 
noastre sint, interesate să conlucreze 
îndeaproape, să facă schimb de ex
periență si să colaboreze pe toate 
planurile. Sintem convinși că vizita 
pe care o intreprindem in Kampu
chia va pune baze trainice acestei 
colaborări, va stabili o perspectivă
(Continuare in pag. a III-a)

Sub semnul voinței de u du noi impulsuri relațiilor 

de strinsu conlucrare româno-laoțiene, in interesul

reciproc, al camei generale a socialismului și păcii

S-a încheiat vizita tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în Republica 

Democrată Populară Laos

La 28 mai a luat sfîrșit vizita ofi
cială de prietenie pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, a efectuat-o, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu. in Repu
blica Democrată Populară Laos, in 
fruntea unei delegații de partid și de 
stat, la invitația Comitetului Central 
al Partidului Popular Revoluționar 
Laoțian și a Guvernului Republicii 
Democrate Populare Laos.

întreaga vizită s-a constituit, din 
primele momente și pină la încheie
rea sa, ca un eveniment cu profunde 
și binefăcătoare implicații asupra a- 
dincirii și dezvoltării relațiilor de 
prietenie, solidaritate și colaborare 
dintre cele două partide, țări și po
poare. întîlnlrile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al parti
dului nostru, președintele republicii, 
cu tovarășul Kaysone Phomvihane, 
secretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Popular Revoluțio
nar Laoțian, prim-ministru, convor
birile care au avut loc cu acest prilej 
au continuat in mod fructuos dialo
gul început la București, așezînd co
laborarea româno-laoțiană pe un plan 
superior, corespunzător noilor con
diții de astăzi, cind ambele popoare, 
angajate in edificarea unei vieți noi, 
partidele și țările noastre sint ho- 
tărite să confere noi valențe priete
niei și solidarității dintre ele. Se poa
te afirma cu deplin temei, acum, la 
încheierea vizitei, că aceasta, deși 
scurtă, a fost deosebit de rodnică, 
deschizînd o perspectivă nouă ; ea a 
marcat un moment nou, calitativ, de
osebit de important In evoluția ra
porturilor româno-laoțiene, impulsio- 
nind și mai puternic conlucrarea ro- 
mâno-laotiană. în interesul celor două 
popoare, al cauzei generale a socia
lismului și .păcii.

înainte de plecare, au venit la re
ședință pentru a ura drum bun tova
rășului Nicolae Ceaușescu si tova
rășei Elena Ceaușescu. delegației de 
partid si de stat a tării noastre, tova
rășii Kaysone Phomvihane. secretar 
general al Comitetului Central al 
Partidului Popular Revoluționar Lao
tian. prim-ministru al Guvernului 
Republicii Democrate Populare Laos, 
Si Sufanuvong. membru al Biroului 
Politic al Comitetului Central al 
Partidului Popular Revoluționar Lao
tian, președintele Republicii Demo
crate Populare Laos.

Se aflau de fată tovarășii Phoune 
Sipraseuth. membru al Biroului Poli
tic al C.C. al P.P.R.L., vicepremier, 
ministrul afacerilor externe. Saly 
Vongkhamsao, membru al Secretaria
tului C.C. al P.P.R.L.. ministru la Pre
ședinția Consiliului de Miniștri. Sa- 
nan Southichak, membru al C.C. al 
P.P.R.L., ministrul comunicațiilor, lu

crărilor publice și transporturilor, 
Maysouk Saysompheng, membru al 
C.C. al P.P.R.L., ministrul industriei 
și comerțului, Sisana Sisane. mem
bru supleant al C.C. al P.P.RlL., mi
nistrul informațiilor, propagandei, 
culturii *și turismului. Khampheng 
Boupha, membru supleant al C.C. al 
P.P.R.L., membru al Comitetului Per
manent al Adunării Populare Supre
me a R.D.P. Laos, Thongsavat 
Khaykhamphithoune, membru suple
ant al C.C. al P.P.R.L., vicepremier 
la Președinția Consiliului de Mi
niștri, Soth Phet-Lasy, ambasadorul 
R.D.P. Laos la București.

Erau prezenți tovarășii Cornel Bur
tică, membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., viceprim- 
ministru al guvernului, ministrul co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, Dumitru Po
pescu, membru al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
Ștefan Andrei, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., ministrul afacerilor exter
ne. Vasile Mușat, secretar al C.C. al 
P.C.R., Vasile Pungan, membru al 
C.C. al P.C.R., ministru la Președin
ția Republicii Socialiste România, șef 
al grupului de consilieri ai președin
telui republicii, precum si Tudor 
Zamfira, ambasadorul României la 
Vientiane.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu, celelalte 
persoane oficiale care îl însoțesc pe 
șeful statului român s-au întreținut 
cordial, prietenește, cu tovarășii Kay
sone Phomvihane, Sufanuvong, cu 
ceilalți tovarăși din conducerea de 
partid și de stat a Laosului. După 
întîlnire, oaspeții și gazdele s-au în
dreptat împreună spre aeroport.

Un mare număr de locuitori ai ora
șului Vientiane au ieșit de-a lungul 
principalelor străzi, pină la aeroportul 
internațional Wattay, pentru a-i sa
luta pe înalții oaspeți din România. 
Deasupra mulțimii flutură stegulețe 
cu culorile naționale ale celor două 
țări, ramuri de copac înflorite în cu
lori aprinse, cum numai la tropice 
poți întîlni. Toate acestea, împreună 
cu costumele naționale purtate de 
tinere fete, alcătuiesc o imagine săr
bătorească a acestei emoționante și 
calde manifestări de rămas bun a 
populației.

Aceeași ambianță domnește și la 
aeroport, unde grupuri compacte de 
reprezentanți ai locuitorilor capitalei 
laoțiene întimpină pe solii poporului 
român cu vii aplauze. Sint intonate 
imnurile de stat ale Republicii So
cialiste România și Republicii Demo
crate Populare Laos, in timp ce văz
duhul vibrează de salvele de tun tra
se în semn de omagiu.

Președintele Nicolae Ceaușescu sa
lută drapelul național al Laosului, 

înclinat în fața sa, după care, însoțit 
de Kaysone Phomvihane, secretar 
general al Comitetului Central al 
Partidului Popular Revoluționar Lao
țian, prim-ministru, și de Sufanu
vong. președintele republicii, trece 
in revistă garda alcătuită din ostași 
în uniformă de paradă ce prezintă 
onorul.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu șî 
tovarășa Elena Ceaușescu, ceilalți 
tovarăși din conducerea de partid și 
de stat a țării noastre iși iau rămas 
bun de la membrii Comitetului Cen
tral al Partidului Popular Revoluțio
nar Laoțian, ai guvernului, ai Adu
nării Populare Supreme veniți Ia 
aeroport să-i conducă pe înalții 
oaspeți.

în continuare, președintele Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu sint salutați de șefii misi
unilor diplomatice acreditați Ia Vien
tiane.

Un grup de pionieri, îmbrăoați în 
frumoase costume naționale laoțiene, 
a oferit buchete de flori inalților soli 
ai poporului român.

La scara avionului, tovarășii Kay
sone Phomvihane, secretar general 
al Comitetului Central al Partidului 
Popular Revoluționar Laoțian, Sufa
nuvong, membru al Biroului Politic 
al Comitetului Central al Partidului 
Popular Revoluționar Laoțian, pre
ședintele Republicii Democrate Popu
lare Laos, Phoune Sipraseuth, Saly 
Vongkhamsao, Sanan Southichak, 
Maysouk Saysompheng, Sisana Sisa
ne, Khampheng Boupha, Thongsavat 
Khaykhamphithoune urează drum 
bun tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și tovarășei Elena 
Ceaușescu.

De asemenea, tovarășii din condu
cerea de partid și de stat a Laosului 
salută cordial pe tovarășii Camei 
Burtică, Dumitru Popescji, Ștefan 
Andrei, Vasile Mușat, Vasile Pungan.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu își iau ră
mas bun cu multă prietenie de la to
varășii Kaysone Phomvihane și 
Sufanuvong. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și conducătorii de partid 
și de stat ai Laosului iși string cu 
căldură mîinile, se îmbrățișează în
delung.

înainte de a Intra în aeronavă, de 
pe scara avionului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu răspund din nou manifes
tărilor de prietenie cu care sint con
duși la plecare de gazde, de mulțimea 
aflată pe aeroport.

La ora 9,05, ora Vientiane, aero
nava prezidențială a decolat, îndrep- 
tindu-se spre Pnom Penh, capitala 
Kampuchiei Democrate.



PAGINA 2 SClNTEIA — marți 30 mai 1978

FAPTUL
DIVERS]
Un bătrîn 
si o bătrînă•

Zilele tecute, Lucretia Cobliș, 
o bătrînică din Teiuș. județul 
Alba, a găsit pe stradă un port- 
moneu cu acte și o importantă 
sumă de bani. Cu pasul domol, 
șovăitor, pe care i-l îngăduie 
virsta, bătrinica s-a întors din 
drum și s-a oprit la postul de 
miliție din localitate, tntimpla- 
rea a făcut ca păgubașul, pen
sionarul loan Chiț din satul 
Sincrai, același județ, să fie cam 
de aceeași virstă cu bătrinica. 
Invitat la miliție pentru a primi 
portmoneul cu actele si banii 
(de la care, cu necaz, iși luase 
gindul), la mulțumirile meritate 
adresate „colegei" sale de gene
rație. păgubașul a adăugat: 
„Cinstea și omenia, taică, nu 
imbătrinesc niciodată".

I
I
I
I
I
I
I
I

Amuza I
ment? I

Adresantul : Mircea Emilian, 
București, strada Odobești S, 
sector 4, cod 74576. Expeditor : 
Mircea Emilian, București, stra
da Odobești 5, sector 4, cod 
74576.

Nu, nu este nici o greșeală. 
Expeditorul este unul și același 
cu adresantul, adică Mircea 
Emilian, care ne scrie : „De 
mai multi ani, port o frecventă 
corespondență cu rude din Pia
tra Neamț și in tot acest răs
timp. atit la mine, cit li la rude, 
nu a sosit niciodată nici o scri
soare mai devreme de 5 zile, de 
regulă mai tirziu. Contrariat de 
faptul că mai repede ajung, la 
aceeași destinație, coletele poș
tale, in numai 2—3 zile, ca și 
scrisorile din alte colturi ale 
țării, m-am gindit să fac o ex
periență cu mine insumi pe... 
adresa mea. In ziua de 19 mai, 
dimineața, mi-am expediat un 
plic de la oficiul nr. 19 de pe 
Bulevardul Șulea, situat la o 
distanță de 400 de metri de lo
cuința mea. In aceeași dimineață 
am expediat un plic similar de 
la oficiul Vitan, din Calea Du- 
dești, cel mai apropiat de ofi
ciul nr. 19, la distanță de circa 
1500 metri. Și ce credeți ? Al 
doilea plic, de la o depărtare 
mai mare, mi-a sosit după 2 
zile, iar primul, după... 4 zile ! 
Cu formidabila viteză de 4 
metri pe oră. Experiența m-a 
amuzat teribil".

Să vedem cum li „amuză" și 
pe poștași.

I
■
I

I
I
I
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I
I
I
I
ISe „cinstise" 

de unul
II

singur
— Vă rugăm să prezentați bu

letinul de identitate — au solici
tat lucrătorii de miliție.

— $1 pentru ce, mă rog 7 Nu 
mă credeți pe cuvint că mă 
cheamă cum mă cheamă 7 Adică 
Liviu loan Fereș, de-acilea, din 
Craiova 7

— Dar sticlele acestea de 
băutură de unde le ai 7

Liviu loan Fereș a înghițit in 
sec ți a început să se bilbiie. 
Pină la urmă a trebuit să mear
gă împreună cu oamenii ordinii 
publice și să le arate locul de 
unde-și procurase sticlele. Era 
magazinul alimentar nr. 105 din 
Craiova, a cărui vitrină o fă
cuse țăndări. Cind și-a revăzut 
fata răvășită intr-un ochi de 
geam spinzurat într-o parte, 
L.I.F. s-a trezit de-a binelea.

I
I
I
I
I
I
i
I

Mărturie 
mincinoasă

I
a

Conducted neatent autoturis
mul 2-PH-7437, proprietatea in
ginerului Paul Popescu de la în
treprinderea minieră Bălan (ju
dețul Harghita), șoferul Iotif 
Karda l-a accidentat mortal pe 
un băietei de 9 ani, care tra
versa corect un bulevard din 
Brasov. Incercind să scape cu 
fata curată, conducătorul auto a 
dat in fata organelor de cerce
tare o declarație falsă. Declara
ție susținută printr-o mărturie 
mincinoasă si de proprietarul 
mașinii, ca și de ceilalți mem
bri ai familiei sale aflati in ma
șină in momentul accidentului. 
Dar cercetările au fost 
și adevărul a ieșit la 
șoferul fiind condamnat 
chisoare.

I
I
I

I
I
I
Ireluate 

iveală, 
la

■
Î71-

N-a tras I
lozul I
cel mare |

La miezul nopții, deși pe Bu
levardul Muncii din Capitală I 
circulația încă nu contenise, | 
auzul unui lucrător de miliție a 
sesizat un zgomot, abia percep- ■ 
tibil, de geam spart. Venea de la I 
nr. 98, de pe Bulevardul Muncii, i 
Mai exact, de la Agenția Loto- 
Pronosport, Pornind degrabă I 
intr-acolo, omul in uniformă | 
albastră l-a surprins in flagrant 
pe un individ care încerca să se • 
furișeze inăuntru. N-a mai apu- I 
cat. Pină dimineața a trebuit să • 
răspundă la întrebările ancheta- 
torilor. Este vorba de Alexan
dru Alecu, din comuna Grădiș- f 
țea — Ilfov, ajuns la 35 de ani 
fără nici o ocupație, in schimb, I 
s-a mai „ocupat" de astfel de 
furtișaguri, pentru care a mai 1 
fost condamnat. De data aceasta . 
voia să-și încerce „norocul" la 
loz în plic. Să sperăm că se va I 
convinge că și norocul lui stă 
numai in muncă.

Rubricd realizata de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
. Scintell"

Paterae stimulent pentru calitate eficiență superioară

INDICA TORUL PRODUCȚIE NETĂ
— Putem spune că ne aflăm într-o 

fază finală în privința pregătirilor pen
tru introducerea valorii producției 
nete ca indicator de bază al activită
ții întreprinderii — preciza tovarășul 
Teodor Șuteu, directorul Combinatu
lui chimic Făgăraș. Nod am urmărit, 
din proprie inițiativă, acest indicator 
in cursul anului 1977. paralel cu în
treprinderile care l-au experimentat, 
trecind in mod hotărît la pregătirea 
condițiilor necesare planificării acti
vității pe baza producției nete. De
altfel, multe din măsurile luate în 
acest scop au fost deia finalizate 
încă din lunile februarie—martie, 
efectul lor regăsindu-se In realiză
rile obținute pe primele patru luni 
ale anului, cind planul producției 
nete a fost depășit cu 9,3 milioane 
lei. cheltuielile materiale la 1 000 lei 
productie-marfă au fost reduse cu 
26,2 lei. iar beneficiul a fost depășit 
cu 3,4 milioane lei.

După opinia directorului combina
tului din Făgăraș, stadiul avansat 
de pregătire pentru trecerea la in
troducerea noului mecanism econo- 
mico-financiar si perfecționarea au- 
toconducerii muncitorești vor crea 
condiții ca. încă de la început, co
lectivul combinatului să obțină re
zultate bune, demonstrind justețea 
măsurilor adoptate de Plenara C.C. al 
P.C.R din luna martie a.c. Desigur, 
nu toate problemele de mare com
plexitate referitoare la producția 
netă au fost soluționate, colectivul 
fiind preocupat. In continuare, de 
găsirea unor noi soluții menite să 
sporească necontenit valoarea aces
tui indicator.

— Aspectele multiple privind in
troducerea producției nete au fost 
dezbătute temeinic atît cu cadrele 
tehnice sl de conducere ale secțiilor 
si serviciilor, cit si cu masa mare a 
oamenilor muncii — ne-a relatat 
tovarășul Bartolomeu Popescu, șe
ful serviciului contabilitate. Această 
dezbatere nu s-a făcut însă izolat, 
la modul general, ci în contextul în
tregului ansamblu de măsuri privind 
perfectionarea mecanismului nostru 
economico-financiar, adoptate de Ple
nara C.C. al P.C.R. din mar
tie. Evident, s-a subliniat strîn- 
sa corelație care există între pro
ducția netă si celelalte măsuri : par
ticiparea oamenilor muncii la bene
ficii. ca si introducerea bugetelor de 
venituri si cheltuieli ale întreprin
derilor. al căror proiect s-a prezen
tat oamenilor muncii. în același 
timp, dezbaterile au fost susținute 
cu exemple si date comparative 
luate chiar din secțiile si atelierele 
combinatului.

Este de relevat efectul practic 
imediat al acestor dezbateri. Astfel, 
colectivul combinatului a reanalizat 
structura planului fizic. în scopul de

Întreprinderea de rulmenți din alexandria: Produse de înaltă tehnicitate

întreprinderea de 
rulmenți din Alexan
dria s-a înscris prin
tre unitățile cele mai 
modeme ale industriei 
noastre constructoare 
de mașini. Colectivul 
Întreprinderii — ale 
cărei prime capacități 
au intrat în funcțiune 
In anul Congresului al 
XI-lea al partidului — 
produce azi de 140 de 
ori mai mult decit în

treaga producție de 
rulmenți a tării din 
1950. Cele 74 de tipuri 
de rulmenți aflate în 
fabricație la Alexan
dria sînt cunoscute 
pentru nivehil lor ca
litativ atit în tară, cit 
si peste hotare. între
prinderea exportă în 
prezent în 55 de state 
de pe toate continen
tele. Străduindu-se să 
organizeze cît mai
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DUPĂ PLOILE
ABUNDENTE ACȚIUNI URGENTE IN AGRICULTURĂ

PRECIPITAȚIILE ȘI INFLUENTA 
LOR ASUPRA DEZVOLTĂRII CUL
TURILOR AGRICOLE. Ploile din 
ultimele zile au cuprins cea mai mare 
parte a tării, fiind mai abundente în 
sud. După cum ne-a declarat tovară
șul Ștefan Apetroaie, cercetător prin
cipal la Institutul meteorologic, între 
27 și -29 mai, oele mai puternice pre
cipitații au căzut în zonele Tecuci, 
Rm. Sărat, unde s-au înregistrat cite 
40—50 litri de apă pe metrul pătrat : 
Dîlga, Urziceni. București — 50—70 
litri ; Pitești, Titu — 35—50 litri. în 
restul teritoriului, precipitațiile au 
fost mai mici — de 15—25 litri pe 
metrul pătrat — si au cuprins cea mai 
mare parte a Munteniei, sud-vestul 
Moldovei, depresiunea Brașovului, 
zona Sibiu—Sebeș. Sub 15 litri de apă 
pe metrul pătrat s-au înregistrat în 
restul Transilvaniei. Cîmpia de vest, 
Oltenia si Dobrogea. Precipitațiile a- 
bundente au determinat creșterea 
substanțială a umidității solului, în
deosebi in zonele unde s-au înregis
trat peste 40 litri de apă pe metrul 
pătrat. în celelalte zone, ploile au 
refăcut deficitul de apă din stratul 
arabil. Ploile au fost deosebit de fa
vorabile în tot sudul tării. îndeosebi 
pentru culturile de toamnă, unde re
zerva de apă scăzuse foarte mult. La 
semănăturile de primăvară precipita
țiile sînt. de asemenea, folositoare, 
dar au întrerupt lucrările de întreți
nere. Există însă băltiri de apă în 
unele zone din Moldova, sudul Tran
silvaniei șl nordul Munteniei. Îndeo
sebi pe terenurile din lunci, cu soluri 
mai slab drenate. Se poate aprecia 
că ploile din ultimele zile au fost fa
vorabile pentru agricultură si. odată 
cu încălzirea timpului, ele vor con

a asigura o mai bună corelare cu 
cerințele beneficiarilor. Reanalizarea 
si mat buna fundamentare a struc
turii planului au făcut posibilă pre
întâmpinarea creării unor stocuri su- 
pranormative de materii prime, se
mifabricate sau de produse finite. De 
asemenea, s-a Înțeles relația practică 
ce există între valoarea producției 
nete si nivelul cheltuielilor mate
riale. în acest sens, pe bună drep
tate s-a subliniat că nu este sufi
cient. pentru realizarea unei valori 
mai ridicate a producției nete, să 
fie îndeplinit planul pe sortimente, 
ci trebuie ca să fie riguros respec
tate si rețetele de fabricație. în 
sensul de a nu se folosi materii pri

La Combinatul chimic din Făgăraș

me mai scumpe dedt cele prevăzute 
pentru același produs, chiar In con
dițiile respectării normelor de con
sum. deoarece acestea ar duce la 
creșterea cheltuielilor materiale si 
implicit la scăderea valorii produc
ției nete.

Etapa următoare în pregătirea 
condițiilor de trecere la Introducerea 
producției nete a constituit-o iden
tificarea sl punerea în valoare a re
zervelor de creștere mal accentuată 
a nivelului acestui indicator, insis- 
tîndu-se asupra elementelor de bază 
care influențează mărirea valorii 
acestuia, cum ar fi realizarea pro
ducției fizice, reducerea cheltuielilor 
materiale, creșterea productivității 
muncii etc.

— Una din principalele căi asu
pra căreia am insistat si insistăm 
în continuare — ne-a spus ingi
nerul Iosif Vlad, șeful serviciului 
programarea și organizarea produc
ției — o constituie reducerea nor
melor de consum la materii prime, 
materiale, combustibil si energie 
electrică, elemente care au o pon
dere ridicată în costurile de pro
ducție. Si asemenea rezerve s-au 
găsit atît la sectorul de îngrășă
minte chimice, la intermediari pen
tru colorantl și medicamente, cît și 
la produse macromoleculare. Numai 
măsurile stabilite oină acum vor 
avea ca efect realizarea unei eco
nomii la materii prime în valoare de 

bine munca, folosind 
mai judicios mașinile 
Si spatiile de produc
ție, muncitorii, tehni
cienii și inginerii în
treprinderii realizează 
și depășesc substanțial, 
lună de lună, planul 
la toți indicatorii care 
vizează creșterea efi
cientei economice. A- 
ceasta a determinat ca 
de la începutul anului 
Si pînă în prezent în

tribui la dezvoltarea in condiții mai 
bune a semănăturilor.

EVACUAREA APELOR DE PE 
SEMĂNĂTURI ȘI GRĂBIREA LU
CRĂRILOR DE ÎNTREȚINERE. Spe
cialiștii apreciază că. după ploile a- 
bundente din ultimele zile, trebuie 
acționat cu toată energia pentru a 
asigura condiții optime de dezvolta
re a plantelor. Acum, prima si cea 
mai importantă acțiune la ordinea 
zilei în agricultură este evacuarea 
apelor de pe terenurile unde acestea 
băltesc — afirmă specialiștii din Mi
nisterul Agriculturii și Industriei A- 
limentare. Este vorba de solurile de 
pe lunci, cu permeabilitate mai scă
zută. Pe restul suprafețelor, chiar si 
acolo unde a plouat abundent. în zi
lele viitoare terenul se va zvînta la 
suprafață, ceea ce va permite relua
rea lucrărilor de Întreținere a cul
turilor. în condițiile determinate de 
ploile abundente, este necesar si obli
gatoriu să se lucreze cu toate forțele 
mecanice si manuale la prăsit Bine
înțeles. aceste lucrări trebuie execu
tate diferențiat. în funcție de starea 
terenului și dezvoltarea culturilor. în 
această primăvară au fost erbicidate 
2112 000 hectare cu plante prăsitoa
re, ceea ce va reduce numărul prasi- 
lelor. Dar acum este absolut nece
sar să fie grăbite aceste lucrări. La 
o recentă întîlnlre de lucru care a 
avut loc Ia minister cu conducerile 
direcțiilor agricole județene, s-a 
subliniat necesitatea ca prasilele să 
fie executate în intervale cit mai 
scurte, să se organizeze formații de 
tractoare care să lucreze In două 
schimburi, să se aibă in vedere ca 
densitatea plantelor înscrisă în fisele 
de recepție să fie păstrată pină la 

pește trei milioane lei. Rezultate 
bune s-au înregistrat si în gospodă
rirea combustibilului si energiei 
electrice. Dacă în 1977 consumurile 
la combustibil si energie electrică 
au fost mult depășite, pe primele 
patru luni din acest an combinatul 
s-a încadrat în ele. Si aceasta în
seamnă mult.

Ne-am continuat investigația in 
secția de produse macromoleculare. 
care asigură circa 30 la sută din 
producția combinatului.

— După opinia colectivului nostru, 
ne-a spus inginerul Petre Ture», 
setul secției, producția netă este 
expresia cea mai evidentă a saltu
lui de la cantitate la o nouă calitate.

Ea trebuie privită ded ca o etapă 
calitativ nouă In activitatea econo
mică.

— Cum se reflectă acest salt In 
activitatea secției 7

— Pînă în acest, an unitatea de 
apreciere a muncii a fost la noi to
najul. Eficienta se situa pe locul 
doi. Acum lucrurile s-au inversat. 
Pe primul plan se situează, asa cum 
este firesc, problemele de ordin ca
litativ : eficienta, respectiv cheltuie
lile materiale, productivitatea, cali
tatea si performantele produselor. 
Iată de ce muncitorii noștri nu mai 
admit nici o soluție tehnică privind 
dezvoltarea capacităților de produc
ție dacă nu se "pune pe primul plan 
eficienta economică.

Ideea transformării cantității în- 
tr-o nouă calitate a fost plastic 
ilustrată si prin exemplul dat de 
loan Pîrvulescu. inginer-sef al com
binatului. care răspunde si de acest 
sector.

— Pînă nu de mult noi apreciam 
calitatea produselor pe baza asa-zi- 
sei norme de calitate, cum de altfel 
ss apreciază si acum la nivelul în
tregii țări. Or. acest mod prezintă 
unele neajunsuri. în sensul că 
norma de calitate stabilită rămîne. 
în foarte multe cazuri, in urma îm
bunătățirilor calitative pe care le su
feră produsele, Iată de ce noi 
ne-am propus să apreciem calitatea 
unui produs în raport de modul în 

treprinderea să poată 
livra în avans benefi
ciarilor din țară și par
tenerilor externi zeci 
de mii de rulmenți.

O preocupare con
stantă a acestui tînăr 
colectiv de muncă o 
constituie autoutilarea, 
în vederea reducerii 
importurilor. Pentru 
realizarea acestui o- 
biectiv a fost întocmit 
un program prin care 

se urmărește atragerea 
întregului potential 
tehnic și de gindire din 
unitate la eforturile 
consacrate creșterii su
plimentare a produc
ției si productivității 
muncii, la reducerea 
costurilor de produc
ție. Si forțe există. Cu 
oameni ca frezorul Ion 
Iana. strungarii Ion 
Bănuță și Stefan Doro- 
bantu. rectificatorul 
Tudor Rată, tehnicie

recoltare. Sînt necesare, totodată, 
unele lucrări specifice : completarea 
erbicidării la porumb, erbicldarea 
fasolei, fertilizarea fazială. mai ales 
pe terenurile irigate.

Care este stadiul de desfășurare a 
lucrărilor de întreținere a culturilor ?

• E necesar să se acționeze hotărît, cu 
toate forțele pentru evacuarea apelor care 
băltesc pe terenurile cultivate

® Recomandări ale specialiștilor în privința 
executării prașileior

• Ce lucrări sînt necesare în legumicultură
• Maximă atenție strîngerii și însilozării 

furajelor

Potrivit datelor centralizate la Mi
nisterul Agriculturii și Industriei A- 
limentare. pină ieri prima prasilă 
mecanică la sfecla de zahăr a fost 
executată pe 58 la sută din suprafața 
cultivată. Această lucrare s-a înche
iat în județele Tulcea, Dolj, Timiș, 
Vrancea, Bihor, Prahova. Prașila ma
nuală se apropie de sfîrșit in toate 
județele. în multe județe a început 
și cea de-a doua prasilă. lucrare 
realizată .pe suprafețe mai mari in 
unitățile agricole cooperatiste din ju
dețele Dolj, Mureș, Arad. Botoșani, 
Buzău, Ilfov si Olt. La floarea-soa- 

care răspunde cerințelor pentru care 
a fost creat.

Această nouă interpretare pe care 
o dă colectivul secției de produse 
macromoleculare îsl găseste ilustra
rea în următorul exemplu: pînă în 
acest an, în cadrul secției se producea 
un singur sortiment de rășină sinte
tică de tip novolac. care era utilizată 
în multiple scopuri. Se înțelege că 
nu în toate cazurile ea era folosită 
cu cele mai bune rezultate, deși pro
dusul se încadra în norma de calita
te. Recent, colectivul secției a ho
tărît să realizeze mai multe sorti
mente de rășină novolac. care să aibă 
caracteristici diferite. în funcție de 
cerințele impuse de utilizarea fiecărui 
sortiment.

Continuăm discuția cu loan Lascu. 
secretarul comitetului' de partid al 
secției masa plastice sl rășini sin
tetice.

— Reușita acțiunilor noastre de 
pînă acum în vederea trecerii la In
troducerea valorii producției nete ca 
indicator de bază, ne-a spus dinsul. 
constă în aceea că întregul nostru 
colectiv de muncă a ajuns la înțele
gerea necesității Imperioase a perfec
ționării mecanismului economico-fi- 
nanciar. a autoconducerii muncito
rești si a autogestiunii financiare, 
reușind să-1 atragem la acțiunile în
treprinse în acest scop. Aceasta s-a 
putut realiza numai printr-o muncă 
politică concretă și directă cu oame
nii. în primul rind cu membrii de 
partid.

Cum «puneam, nu toate problemele 
privind introducerea producției nete 
sint pe deplin soluționate. Eforturile 
care se depun in prezent aici si care 
se Vor depune si în continuare sînt 
orientate spre rezolvarea cîtorva pro
bleme importante: lichidarea unor 
stocuri de materii prime și produse 
finite, ca și preintîmpinarea altor 
imobilizări, definitivarea bugetelor de 
cheltuieli la nivelul secțiilor s.a. Prin
tre problemele nerezolvate ce se ridi
că aici și care generează încă neajun
suri este si rămîne aprovizionarea cu 
materii prime. Astfel. în ultima peri
oadă (luna mai) combinatul nu a pri
mit decît jumătate din cantitățile pre
văzute de materie primă necesară 
producției de rășini sintetice. Iată de 
ce unitățile furnizoare, centralele in
dustriale de resort si chiar Ministerul 
Industriei Chimice trebuie să inițieze 
măsuri ferme pentru ca asemenea 
neajunsuri să fie înlăturate neîn
târziat. creînd si ne această cale con
diții pentru ca harnicul colectiv al 
chimiștilor din Făgăraș să-si îndepli
nească exemplar sarcinile de plan ce 
îi revin in acest an.

Nicolae MOCANU 
corespondentul „Scînteii"

nii Costea Circiumaru 
Si Andrei Lincu. ingi
nerii Ion Chivu si 
Iulian Petre si multi 
alții, a căror pasiune 
pentru introducerea 
noului sînt deja cunos
cute. întreprinderea 
va face pași siguri pe 
drumul creșterii con
tinue a eficientei ac
tivității economice. 
(Ion Toader. cores
pondentul ..Scînteii").

relui, prima prasilă mecanică a fost 
executată pe 88 la sută din supra
fețe. iar cea manuală pe 60 la sută. 
Continuă, de asemenea, prăsitul po
rumbului. lucrare executată in pro
porție de 38 la sută mecariic si 56 la 
sută manual. întreținerea exemplară 

a culturilor este de cea mai mare 
Însemnătate pentru obținerea unor 
recolte mari. De aceea, toate forțele 
satelor — mecanice si manuale — 
trebuie concentrate Ia executarea lor.

DESFĂȘURAREA LUCRĂRILOR 
ÎN LEGUMICULTURA. Se apreciază 
că poile din ultimele zile sînt deose
bit de favorabile pentru unele specii 
legumicole, dar creează neajunsuri 
în dezvoltarea altora. Umiditatea a- 
bundentă — spun specialiștii din Cen
trala pentru legume și fructe — per
mite creșterea mai rapidă a unor cul
turi. cum sint varza si cartofii timpu

MUNCA
POLITICO-ORGANIZATORICĂ 

deschide căi largi creației 
tehnice de masă

• Valoarea mașinilor și utilajelor create în 1977 prin 
autoutilare — de circa 2,3 ori mai mare decît în anul 
precedent • Cînd realizările nu rămîn închise în si
pete... • Intr-un județ pînă nu de mult doar cu tradiții 
agricole — produse și tehnologii cu valoare de unicat 

național
începem rlndurile de față eviden

țiind cîteva date dintr-o discuție pur
tată cu tovarășul Lazăr Băciucu, se
cretar al Comitetului județean Buzău 
al P.C.R.: aproape 43 de milioane în
sumează valoarea mașinilor și uti
lajelor create prin autoutilare în uni
tățile industriale buzoiene în cursul 
anului 1977 — adică de circa 2,3 ori 
mai mult decît în anul precedent și 
de peste 4 ori mai mult comparativ 
cu anii 1971—1972.

E mult? E puțin? Poate este încă 
puțin comparativ cu alte județe care 
dispun de tradiții industriale ; oricum, 
este mult dacă ne gindim de la ce 
nivel s-a plecat.

— De departe, anul 1977 a consti
tuit pentru unitățile industriale din 
județul nostru un moment marcant în 
stimularea creației tehnice de masă 
— a subliniat interlocutorul. Reviri
mentul se află, fără îndoială, în di
rectă legătură cu emulația pe care a 
declanșat-o, în sinul colectivelor de 
muncă, Festivalul național „Cîntarea 
României". Integrată organic In a- 
ceastă mare competiție a muncii și 
creației, acțiunea pentru atragerea 
unui număr cit mai mare de oameni 
ai muncii la activitatea știlnțifică- 
tehnică de masă 
a determinat un 
sir de initiative 
valoroase în pro
ducție.

Am mai reținut 
din discuție încă 
un fapt semnifi
cativ : dacă pînă 
anul trecut crea
ția tehnică avea 
caracter de masă îndeosebi în marile 
unități industriale — deși nici aici nu 
se ridica la nivelul posibilităților rea
le existente — acum ea s-a extins 
in toate întreprinderile. Fie mari sau 
mici, toate colectivele de muncă 
manifestă, în prezent, preocupare 
pentru punerea în valoare a creației 
tehnice de masă.

Roadele acestor preocupări se lntîl- 
nesc materializate în cuprinzătoare 
și sugestive expoziții amenajate în 
întreprinderi. Bogăția exponatelor și 
machetelor — în cazul unor instalații 
complexe — atestă suflul nou, viguros 
al creației tehnice de masă.

Desigur, simpla înscriere a creației 
tehnice de masă ca o componentă a 
Festivalului național „Cîntarea Româ
niei" nu a determinat de la sine re
virimentul dorit. Dacă astăzi această 
activitate a devenit; în unitățile in
dustriale buzoiene, un factor de an
gajare masivă a muncitorilor, tehni
cienilor și inginerilor in stimularea 
progresului tehnic șl creșterea e- 
ficienței economice a producției, ex
plicația rezidă, în primul rind, în 
susținuta muncă organizatorică și 
politică desfășurată in acest sens de 
organele și organizațiile de partid.

In discuțiile purtate cu secretari ai 
comitetelor de partid și cadre de 
conducere din întreprinderi, am 
desprins o multitudine de modalități 
de acțiune, ba ÎNTREPRINDEREA 
DE SÎRMA ȘI PRODUSE DIN 
SÎRMA — unitate cu rezultate re
marcabile în această direcție — 
creația tehnică de masă a constituit 
obiectul unor analize speciale în 
două plenare ale comitetului de 
partid. Notabil este faptul că orga
nizația de partid de aici și-a pro
pus nu numai să evidențieze poten
țialul existent la un moment dat și 
stadiul în care se află această 
acțiune, cît mal ales să popu
larizeze pe larg realizările, să declan
șeze resorturile unor noi și noi ini
țiative, să deschidă ,.apetitul" afir
mării pe terenul creației tehnice cît 
mai multor membri ai colectivului. O 
premisă favorabilă a unui bun de
maraj a constituit-o și faptul că toți 
membrii de partid încadrați în func
ții tehnice, inclusiv de conducere, în 
diferite compartimente de muncă ale 
întreprinderii fac parte din organiza
țiile de partid din secții. Contactul 
direct si permanent al acestora cu 

însemnări din întreprinderi 
ale municipiului Buzău

rii. Mazărea pentru păstăi rămîne 
verde și în stare crudă, ceea ce va 
permite, în condițiile recoltării el la 
timp, să se obțină conserve de bună 
calitate. întrucit unele grădini de 
legume sint situate pe lunci și pe 
locuri' mai joase, este necesar, mai 
mult decît la oricare culturi agricole, 
să fie evacuate apele care băltesc. 
Lipsa de căldură din această perioa
dă face ca unele legume să se dez
volte mai lent. Pentru a Înlătura a- 
oest neajuns, prasilele trebuie execu
tate fără intîrziere. Prin această lu
crare solul se aerisește și se încăl
zește. De asemenea, sînt necesare 
intervenții speciale, cum sînt legatul 
tomatelor, cirnitul celor cultivate in 
solarii. Pînă la 31 mai trebuie să se 
încheie plantatul tuturor legumelor, 
lucrarea fiind executată pînă în pre
zent pe 95 la sută din supra
fețele prevăzute. Suprafețe mai 
importante sint încă de plantat în
deosebi in județele Caras-Severin. 
Iași, Neamț și altele.

RECOLTAREA Șl tNSILOZAREA 
FURAJELOR. Există condiții ca in 
acest an să se obțină cantități mai 
mari de furaje și, pe această cale, să 
se realizeze o producție zootehnică 
sporită. Important este ca în fiecare 
unitate agricolă să se acționeze hotă- 
rit în vederea strîngerii neîntirziate 
și însilozării furajelor. Avind în ve
dere că timpul se menține umed, Mi
nisterul Agriculturii și Industriei 
Alimentare a indicat ca toate furajele 
ce se recoltează în această perioadă 
să se conserve sub formă de semisi- 
loz în amestec cu paie tocate. Rezul
tatele de pînă acum la recoltarea și 
însilozarea furajelor sînt nesatisfăcă
toare, fiind mai mici decît cele de la 
aceeași dată a anului trecut. Astfel, 

oamenii din eectii a stimulat fluxul 
ideilor creatoare, a înlesnit închega
rea unor puternice colective de 
creație.

Unul dintre aceste colective este 
cel condus de ing. Crișna Stănescu, 
care a conceput și realizat instalația 
pentru trefilarea sîrmei în flux cu 
decapare mecanică și ungere hidro- 
dinamică — prezentînd multiple a- 
vantaje tehnico-economice. Toate a- 
ceste avantaje le-am găsit vizibil în
scrise pe un mare panou așezat chiar 
în secție, la noua instalație. Pe ace
lași panou, într-o casetă anume re
zervată, erau înscrise și numele mun
citorilor care au obținut cele mai înal
te niveluri de producție la noua in
stalație.

Cu remarcabile rezultate pe linia 
creației tehnice de masă se pre
zintă și colectivul ÎNTREPRINDE
RII DE UTILAJ TEHNOLOGIC 
(I.U.T.). Am reținut cu deosebi
re imul dintre ele : fabricația co- 
turilor cu rază mică de curbură 
pentru serpentinele cuptoarelor de 
rafinării — lucrare realizată de ing. 
Eugen Toma, maistrul Ion Cristea 
și lăcătușul Petre Voicu. Apreciată 
pozitiv de secretarul general al parti

dului cu prilejul 
vizitei făcute in 
această întreprin
dere. noua tehno
logie va sta Ia 
baza fabricației 
din viitoarea în
treprindere de co- 
turi ce va fi con
struită aici, la 
Buzău.

Folosind aceeași paletă largă de 
modalități pentru stimularea creației 
tehnice de masă ca și la întreprin
derea de sîrmă, aici, la I.U.T., ne-a 
atras în plus atenția vitrina amena
jată în curtea întreprinderii, cu in
venții și inovații realizate de mem
brii colectivului. Fiecare poartă în
scrise numele celor care l-au conce
put și realizat, avantajele pe care le 
asigură pentru întreprindere și eco
nomia națională.

ÎNTREPRINDEREA DE GEAMURI 
este, de asemenea, o unitate care se 
mîndreste cu bune rezultate pe linia 
creației tehnice de masă. Notăm din
tre acestea : linia mecanizată pentru 
fabricarea geamului izovit cu materii 
prime din tară : geamul șlefuit de 4 
mm — instalația va fi dată în func
țiune în curînd : linia de ecrane de 
protecție din duplex, geamul duplex 
pentru autoturisme etc.

Ceea ce ne-a atras cu deosebire 
atenția aici este punctul de docu
mentare, amenajat cu grijă și răspun
dere. începind de la materiale cuprin- 
zînd principalele sarcini și probleme 
puse de partid în fața oamenilor 
muncii din industrie și pînă la cele de 
istorie sau de tehnică, totul este te
meinic sistematizat, fișat, ținut Ia zi. 
Aici am întîlnit vizibil expusă temati
ca acțiunilor din acest an in cadrul 
„zilei inginerului". Temele prevă
zute pentru dezbatere sint dintre 
cele mai stringente, teme-cheie pen
tru buna funcționare a Întreprinderii, 
avind termene precise și responsabi
lități ferme.

Desigur — ar fi multe de spus și 
despre succesele altor unități buzoie
ne pe linia afirmării creației tehnice 
de masă. Rîndurile de față nu și-au 
propus însă să facă un inventar cu
prinzător, ci doar să sublinieze incă 
o dată că Festivalul national „Cîn
tarea României" constituie un minu
nat prilej de stimulare a creației teh- 
nico-științifice originale atunci cînd 
organizațiile de partid se preocupă 
să asigure, prin toate mijloacele po
litice și organizatorice, valorificarea 
plenară a acestui potential. Așa se 
face că într-un județ pînă nu de mult 
cu tradiții agricole s-a ajuns să se 
realizeze produse și tehnologii avan
sate — unele cu valoare de unicat 
național.

Ioan ERHAN 
Mihai BĂZU

pină la 29 mai, prima coasă la trifo- 
liene s-a făcut pe 58 la sută din su
prafețe, iar programul de însilozări 
la zi a fost realizat in proporție de 
66 la sută. Pentru a se obține furaje 
mai multe și de bună calitate, minis
terul de resort a indicat direcțiilor 
agricole ca la recoltarea orzului să 
se lucreze în formații complexe de 
combine, camioane și combine de fu
raje și alte utilaje. în felul acesta, la 
o formație de patru combine C-12, 
cinci autocamioane, 10 remorci, două 
combine de furaje, cinci tractoare se 
pot recolta zilnic 72 hectare cu orz. 
Avantajul constă, totodată, in aceea 
că paiele pot fi adunate, tocate și 
transportate în vederea însilozării în 
amestesc cu furaje verzi, îndeosebi 
cu lucerna. Este necesar ca în unită
țile agricole să se constituie aseme
nea formații care să asigure, odată 
cu recoltarea orzului, strîngerea și 
însilozarea tuturor cantităților de 
paie. Aceste formații vor trebui să 
lucreze în două schimburi, astfel in
cit recoltarea orzului să se încheie 
în trei zile în fiecare unitate agri
colă.

Condițiile de lucru în această pe
rioadă sint in unele locuri mai grele. 
De aceea, oamenii muncii din agri
cultură, dînd dovadă de hărnicie și 
abnegație, au datoria să execute la 
timp lucrările de întreținere a cul
turilor, să strîngă și să insilozeze 
cantități cît mai mari de furaje. în 
acest scop, organizațiile de partid și 
consiliile populare sînt chemate să 
acționeze energic pentru mobilizarea 
tuturor locuitorilor de la sate la efec
tuarea lucrărilor agricole de sezon.

loan HERȚEG
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Toastul tovarășului 
Pol Pot

Toastul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

(Urmare din pag. I)
lumea a treia și țările nealiniate în 
lupta pentru libertate națională, pen
tru apărarea independentei și suve
ranității naționale. Această poziție a 
înălțat prestigiul Republicii Socialiste 
România pe plan internațional. Po
porul Kampuchiei se bucură de toate 
aceste victorii ale poporului român 
prieten și, cu această excelentă oca
zie, îi reînnoiește felicitările sale cele 
mai călduroase.

Tovarăși și prieteni,
Vizita delegației de partid și de 

stat române in Kampuchia Demo
crată constituie o mare încurajare 
pentru poporul Kampuchiei, care, in 
prezent, îndeplinește cu abnegație și 
entuziasm sarcinile sale de apărare 
a Kampuchiei Democrate, continuă 
revoluția socialistă și edificarea so
cialismului, situindu-se ferm pe o 
poziție de independență, de suvera
nitate, de bizuire pe propriile forțe 
și de a-și decide el însuși propriul 
destin. în domeniul apărării națio
nale, poporul nostru și armata noas
tră revoluționară, într-o unitate de 
monolit, au apărat și salvgardat în 
întregime independența, suveranita
tea și integritatea teritorială sacre 
ale Kampuchiei Democrate. Ele au 
zdrobit și smt în curs de a zdrobi 
toate actele de invazie, agresiune, de 
subversiune și toate tentativele de 
lovituri de stat organizate de impe
rialiști, expansioniști și reacționari, 
provocîndu-le înfringeri succesive. în 
domeniul construcției naționale, po
porul nostru a depășit toate obstaco
lele provocate de actele de ingerință 
și agresiune venind din exterior și 
de calamitățile naturale și . a obținut 
un anumit număr de bune rezultate 
inițiale. Sprijinindu-se pe forțele 
proprii, poporul nostru a rezolvat 
fundamental problemele condițiilor 
sale de viață : toți au alimente su
ficiente, locuințe și îmbrăcăminte 
convenabile, toți se bucură de o stare 
a sănătății tot mai bună, analfabetis
mul este practic eliminat și tot po
porul învață și studiază. Ca urmare 
a victoriilor pe care le-a repurtat în 
cursul ultimilor trei ani, poporul 
nostru întrevede cu claritate viitorul 
luminos pe care îl oferă noua sa 
orînduire.

în înfăptuirea sarcinilor în curs ale 
noii etape a revoluției kampuchiene, 
ca și în timpul războiului revoluțio
nar de eliberare națională, care a 
durat peste cinci ani, poporul Kam
puchiei a beneficiat întotdeauna de 
încurajările și sprijinul prețios ale 
tovarășului secretar general Nicolae 
Ceaușescu, ale Partidului Comunist 
Român, ale poporului și Guvernului 
Republicii Socialiste România prie
tene.

în numele Partidului Comunist din 
Kampuchia, a.1 poporului și Guver
nului Kampuchiei Democrate, noi le 
reinnoim mulțumirile noastre cele 
mai profunde.

în timpul acestei vizite, tovarășii 
români vor putea aprecia, o dată in 
plus, aspirațiile sacre, puternice și 
hotărite ale poporului Kampuchiei, 
care nu dorește decît să trăiască in 
pace, in securitate, in onoare și dem
nitate națională, în condiții de inde
pendență, suveranitate și integritate 
teritorială a tării sale și să-și con
struiască o societate conformă cu 
calea pe care și-a ales-o singur.

Kampuchia Democrată este atașată 
ferm politicii de independență, de 
pace, de neutralitate și de nealiniere 
și dorește să aibă relații strînse de 
prietenie cu toate țările apropiate 
sau îndepărtate, pe baza principiilor 
egalității și respectului reciproc al 
independenței, suveranității, integri
tății teritoriale și dreptului de a de
cide singur propria sa soartă. Pen
tru poporul Kampuchiei această po
litică este vitală. Iată de ce noi nu 
permitem în nici un caz imperialiș
tilor și expansioniștilor să violeze și 
să comită agresiuni Împotriva terito
riului Kampuchiei Democrate. Noi 
vom face toate sacrificiile pentru a 
zdrobi toate actele de violare și de 
agresiune contra Kampuchiei Demo
crate, pentru apărarea independenței, 
suveranității, integrității teritoriale, 
a onoarei naționale, a demnității na
ționale și a rasei noastre, astfel in
cit acestea să nu dispară, cum a fost 
cazul înainte, in cursul generațiilor 
anterioare.

Tovarăși și prieteni,
Noi apreciem că. în ciuda nume

roaselor obstacole și probleme com
plexe care se ridică în fața mersului 
lor înainte, mișcările luptei revolu
ționare a popoarelor din diferite

Primire călduroasă la Pnom Penh
T.a 28 mai, tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, secretar general al Par
tidului Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste România, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, a sosit pe pămîntul Kam
puchiei Democrate, in fruntea unei 
delegații de partid și de stat a Re
publicii Socialiste România, la invi
tația Comitetului Central al Partidu
lui Comunist din Kampuchia și a 
Guvernului Kampuchiei Democrate.

Vizita in Kampuchia Democrată a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu a 
fost așteptată cu profund inte
res în această țară prietenă. „Noi 
sintem extrem de fericiți — sub
linia radio «Vocea Kampuchiei De
mocrate» — să adresăm tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, celorlalți 
inalți oaspeți români, salutările cele 
mai călduroase ale poporului kampu- 
chian, împreună cu sentimentele 
noastre cele mai profunde de priete
nie revoluționară. Vizita oficială de 
prietenie a președintelui Republicii 
Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, a delegației de partid și 
de stat române, care constituie o 
etapă istorică în relațiile dintre 
Kampuchia și România, va impul
siona, fără îndoială, mai viguros 
dezvoltarea relațiilor noastre".

La rindul său, ziarul „Revoluția", 
avind pe prima pagină o imensă fo
tografie a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, însoțită de o prezentare 
largă a vieții și activității sale revo
luționare, insera un editorial consa
crat evenimentului pe care îl repre
zintă vizita, precum și articole 
ilustrate cu o mare hartă a tării 
noastre, privind politica internă și 
externă a Partidului Comunist Ro
mân, realizările României socialiste 
pe drumul edificării societății socia

țări, mișcările de luptă pentru elibe
rarea națională ale popoarelor și na
țiunilor oprimate, luptele pentru 
salvgardarea independenței, suvera
nității, integrității teritoriale și a 
dreptului de a-și decide ele insele 
propria soartă, ale țărilor nealiniate 
și din lumea a treia și ale tuturor 
țărilor doritoare de independență și 
de dreptate din lume nu vor înceta 
să se amplifice cu vigoare. Noi apre
ciem că popoarele lumii au acumu
lat o conștiință politică din ce în ce 
mai ridicată și discern din ce in ce 
mai bine natura adevărată a marilor 
puteri imperialiste, expansioniste și 
a partizanilor lor de toate tipurile 
și luptă cu energie contra actelor lor 
de agresiune, expansiune și a poli
ticii lor de provocare a războaielor, 
în lumea actuală, steagul indepen
dentei, al suveranității și al libertății 
se ridică și flutură din ce în ce mai 
sus.

Poporul și Guvernul Kampuchiei 
Democrate se situează hotărît în 
toate împrejurările de partea po
poarelor lumii. Noi sprijinim lupta 
popoarelor din Asia de sud-est pen
tru realizarea aspirațiilor lor, pentru 
ca țările respective să fie cu adevă
rat independente, pașnice, neutre, de
mocratice, fără baze militare străine 
și fără trupe străine pe teritoriile lor 
și pentru ca această regiune să de
vină o zonă a păcii, neutralității, 
fără nici o ingerință și intervenție, 
sub orice formă, din partea marilor 
puteri imperialiste, expansioniste și 
a partizanilor lor. Noi sprijinim ho- 
tărit poziția și modul in care concepe 
Republica Populară Chineză regle
mentarea problemei Taivanului. Noi 
sprijinim pe deplin lupta justă a po
porului coreean pentru realizarea re- 
unificării independente și pașnice a 
patriei sale, conform poziției și pro
punerilor avansate de tovarășul pre
ședinte Kim Ir Sen. Noi sprijinim 
ferm lupta poporului palestinian 
pentru exercitarea drepturilor sale 
naționale și lupta altor popoare arabe 
pentru redobîndirea teritoriilor lor 
ocupate de Israel. Noi susținem ferm 
lupta popoarelor Zimbabwe, din Na
mibia și Azania pentru independența 
și integritatea teritorială a țărilor lor. 
Noi sprijinim lupta popoarelor opri
mate, a tuturor popoarelor din ță
rile lumii a treia pentru independen
ță, pentru dreptul de a-și decide ele 
insele propria soartă și pentru insta
urarea unei noi ordini economice in
ternaționale, juste și echitabile.

Tovarăși și prieteni,
Sintem foarte fericiți că, pe baza 

principiilor egalității și respectului 
reciproc, ale marxism-leninismului și 
internaționalismului proletar, rela
țiile de prietenie dintre cele două 
partide, popoare și țări ale noastre 
se dezvoltă într-un mod excelent 
Vizita tovarășului secretar general 
Nicolae Ceaușescu. care constituie o 
nouă etapă’ istorică în relațiile noas
tre, reprezintă o ocazie excelentă 
pentru cele două partide ale noastre 
de a face un schimb de păreri pentru 
întărirea și dezvoltarea in continuare 
a legăturilor de prietenie și cooperare 
dintre cele două țări ale noastre.

Pentru cele două popoare ale noas
tre. independenta si suveranitatea ță
rilor lor, onoarea și demnitatea na
țională sînt sacre. în prezent, ca și 
in trecut, partidele, popoarele celor 
două țări ale noastre se încurajează 

, și se sprijină întotdeauna reciproc, 
in condiții de egalitate și respect mu
tual. Sentimentele de prietenie care 
ne unesc se întemeiază pe un exce
lent fundament politic.

Cu aceste sentimente permiteti-mi 
să toastez :

Pentru succesul deplin al vizitei 
oficiale de prietenie a tovarășului 
secretar general Nicolae Ceaușescu, 
a delegației de partid și de stat ro
mâne !

Pentru întărirea și dezvoltarea 
continuă a prieteniei dintre cele 
două partide, popoare ' și țări ale 
noastre, Kampuchia și România !

Pentru noi și mari victorii ale cau
zei popoarelor lumii, pentru apărarea 
independenței, suveranității, integri
tății teritoriale și a dreptului de a 
decide ele însele propriul lor destin !

Pentru noi și mari victorii ale Re
publicii Socialiste România !

în sănătatea și pentru viața înde
lungată a tovarășului secretar gene
ral Nicolae Ceaușescu și a tovarășei 
Elena Ceaușescu !

în sănătatea tuturor tovarășilor ro
mâni !

în sănătatea tovarășilor si a Ex
celentelor Lor șefii misiunilor diplo
matice, și a soțiilor lor !

în sănătatea tuturor tovarășilor și 
prietenilor prezenti aici ! (Aplauze).

liste multilateral dezvoltate. Un 
amplu poem, ce aduce un omagiu 
marelui bărbat de stat, președintelui 
Nicolae Ceaușescu, este închinat 
prieteniei dintre cele două popoare.

Ora 10.30. ora locală. Aeronava 
prezidențială aterizează pe aeropor
tul capitalei Kampuchiei Democrate.

La scara avionului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu sînt întimpinați cu deose
bită cordialitate de tovarășul Pol Pot. 
secretarul Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Kampuchia, 
prim-ministru al Guvernului Kam
puchiei Democrate, și de tovarășul 
Khieu Samphan, președintele Prezi
diului de Stat al Kampuchiei Demo
crate.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu se 
îmbrățișează cu căldură, cu prietenie 
cu tovarășii Pol Pot și Khieu 
Samphan.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu sînt salu
tați cu cordialitate de tovarășii 
Nuon Chea, adjunct al secretarului 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist din Kampuchia, președin
tele Comitetului Permanent al Adu
nării Reprezentanților Poporului din 
Kampuchia Democrată, Ieng Sary, 
membru al Comitetului Permanent al 
C.C. al P.C.K., viceprim-ministru, 
ministru pentru afacerile externe, 
Vorn Veth, membru al Comitetului 
Permanent al C.C. al P.C.K., vice
prim-ministru, ministru al economiei 
naționale, de alți membri ai condu
cerii de partid și de stat ai Kampu
chiei Democrate.

Era de fată Valeriu Adamescu. în
sărcinat cu afaceri a.i. al României 
în Kampuchia Democrată.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu pre
zintă pe membrii delegației de partid
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largă relațiilor româno-kampuchiene, 
în interesul celor două popoare, al 
cauzei socialismului, independentei 
naționale si păcii in lume.

Stimat! tovarăși și prieteni,
Pornind de la un nivel redus de 

dezvoltare a forțelor de producție — 
moștenit de la vechiul regim — po
porul român a reușit, după eliberare, 
printr-o muncă tenace și perseve
rentă, sub conducerea partidului, să 
schimbe radical înfățișarea tării. Pro
ducția industrială a crescut în anii 
socialismului de peste 38 de ori, iar 
obiectivele și prevederile actualului 
cincinal se înfăptuiesc cu succes. în 
agricultură — ramură de bază a eco
nomiei noastre naționale — produc
ția a fost triplată în aceste trei 
decenii. Tot ceea ce înfăptuim este 
destinat ridicării bunăstării și feri
cirii întregului popor — scopul su
prem al politicii partidului nostru, 
esența însăși a construcției socialiste. 
Se dezvoltă, de asemenea, învățămîn- 
tul, știința, cultura, se formează o 
conștiință nouă, socialistă, a oameni
lor, se perfecționează organizarea și 
conducerea societății. Aplicînd în mod 
creator la condițiile concrete din 
România concepția materialismului 
dialectic și istoric, partidul nostru 
asigură edificarea cu succes a socie
tății socialiste multilateral dezvoltate, 
ridicarea nivelului de trai al întregu
lui popor, întărirea independentei și 
suveranității patriei.

Stimatl tovarăși,
în lume se afirmă tot maî puternic 

voința popoarelor de a pune capăt cu 
desăvîrșire politicii imperialiste, co
lonialiste și neocolonialiste. Totodată, 
se intensifică politica de reîmpărțire 
a lumii în zone de dominație și influ
entă. Aceasta impune unirea tuturor 
forțelor progresiste, antiimperialiste, 
pentru împiedicarea agravării clima
tului international, pentru promo
varea unei politici noi. de egalitate in
tre națiuni, de respect al independen
tei fiecărui popor. Instaurarea păcii 
și securității , mondiale este condițio
nată de așezarea fermă a relațiilor 
internaționale pe baza principiilor 
deplinei egalități în drepturi, inde
pendentei și suveranității naționale, 
neamestecului în treburile Interne și 
avantajului reciproc, renunțării la 
forță și la amenințarea cu forța, res
pectării dreptului fiecărui popor de 
a-și făuri singur calea evoluției so
ciale și politice. România socialistă 
promovează neabătut în relațiile cu 
celelalte state aceste principii, care se 
afirmă tot mai puternic în viața 
politică mondială.

Acordăm — cum e și firesc — o 
atentie deosebită întăririi prieteniei, 
colaborării și solidarității cu toate 
statele socialiste. De asemenea, dez
voltăm solidaritatea cu țările in curs 
de dezvoltare, cu țările nealiniate, 
care se ridică împotriva politicii im
perialiste, colonialiste și neocolonia
liste, pentru egalitate deplină între 
toate națiunile. Extindem,, totodată, 
relațiile cu țările capitaliste dezvol
tate, cu toate statele, pe baza prin
cipiilor coexistentei pașnice.

Ne îngrijorează conflictele și stă
rile de tensiune apărute in ultima 
vreme în diferite părți ale lumii, ce 
angajează unele popoare in confrun
tări armate, periclitînd securitatea 
generală. Desigur, îndelungata do
minație imperialistă, colonialistă a 
creat numeroase anomalii, a lăsat ne
rezolvate o serie de probleme liti
gioase intre state. Cauza păcii și pro
gresului cere insă ca toate proble
mele de acest fel să fie soluționate 
nu pe calea forței, ci prin tratative 
directe intre părți, în spiritul înțele
gerii reciproce. Interesul vital al po
poarelor este de a conlucra, într-o 
unitate tot mai strînsă, în vederea 
înlăturării urmărilor dominației im
perialiste, întăririi independenței și 
suveranității naționale, făuririi unei 
vieți noi, libere și prospere.

Pentru construirea cu succes a so
cietății noi, socialiste este necesar să 
se asigure întărirea- suveranității și 
independenței naționale, afirmarea 
liberă a forței creatoare a poporului, 
a voinței și aspirațiilor lui funda
mentale. Totodată, aceasta cere in
staurarea unei păci trainice în lume, 
care să permită concentrarea energiei 
poporului spre propășirea economică 
și socială rapidă, spre ridicarea bu
năstării și fericirii sale. Iată de ce 
considerăm că intre țările socialiste 
trebuie să se dezvolte relații de tip 
nou, bazate pe egalitate deplină, pe 
respectarea independenței fiecărei 
națiuni, care să constituie un model 
de colaborare și prietenie între po
poare.

și de stat române — tovarășii Cornel 
Burtică, membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., vice
prim-ministru al guvernului, minis
trul comerțului exterior și cooperării 
economice internaționale, Dumitru 
Popescu, membru al Comitetului Po
litic Executiv, secretar ah C.C. al 
P.C.R., Ștefan Andrei, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R., ministrul afa
cerilor externe. Vasile Mușat. secre
tar al C.C. al P.C.R.. Vasile Pungan, 
membru al C.C. al P.C.R., ministru 
la Președinția Republicii Socialiste 
România, șef al grupului de consilieri 
ai președintelui Republicii.

Invitați de gazde, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu iau loc pe un podium si
tuat în centrul unui careu de onoare 
alcătuit din peste trei mii de kampu- 
chienl care aplaudă, agită stegulete 
ale celor două țări, adresează urări 
de btm venit. Alături de secretarul 
general al partidului, președintele 
Republicii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, de tovarășa Elena 
Ceaușescu se aflau tovarășii Pol Pot 
și Khieu Samphan.

Peste aeroport se așterne o liniște 
solemnă. Sînt intonate imnurile de 
stat ale Republicii Socialiste Româ
nia și Kampuchiei Democrate.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu. însoțiți de 
tovarășii din conducerea de partid și 
de. stat a celor două țări, se îndreap
tă apoi spre mulțime, răspunzînd cu 
multă prietenie manifestărilor pline 
de căldură și dragoste ale miilor de 
kampuchieni aflați pe aeroport. Ră
sună necontenit „Bine ați venit, to
varășe Nicolae Ceaușescu 1", se ova
ționează pentru prietenia româno- 
kampuchiană.

Milităm pentru întărirea securității 
și păcii pe continentul european, 
pentru solutionarea politică a con
flictului din Orientul Mijlociu, pentru 
trecerea la măsuri concrete de dezar
mare, in primul rînd de dezarmare 
nucleară, pentru lichidarea împărțirii 
lumii în țări sărace și bogate și 
instaurarea unei noi ordini economi
ce internaționale.

Ne pronunțăm pentru lichidarea 
definitivă a sistemului colonial, a ori
căror forme de asuprire, sprijinind 
activ lupta popoarelor din Namibia și 
Rhodesia, a populației majoritare din 
Africa de Sud împotriva rasismului, 
a politicii de apartheid, pentru liber
tate și independență.

Soluționarea durabilă, constructivă 
a marilor probleme care preocupă 
astăzi omenirea impune participarea 
activă la viața internațională, în con
diții de deplină egalitate, a tuturor 
statelor, și în special a țărilor mici 
și mijlocii, a țărilor în curs de dez
voltare și nealiniate, care '.constituie 
o forță uriașă în lupta antiimperia- 
listă.

întărim solidaritatea cu partidele 
comuniste, socialiste, social-demo- 
crate, cu mișcările de eliberare na
țională, cu toate forțele democratice, 
antiimperialiste, care, prin luptă 
unită, pot impune pacea, pot asigura 
făurirea unei lumi mai bune și mai 
drepte pe planeta noastră.

în încheiere, doresc să-mi exprim 
convingerea că vizita pe care o facem 
în țara dumneavoastră, convorbirile 
pe care le avem cu dumneavoastră, 
tovarășe Pol Pot, și cu ceilalți tova
răși din conducerea partidului și 
statului kampuchian se vor înscrie 
ca un moment de seamă în dezvolta
rea relațiilor dintre partidele noas
tre, dintre Republica Socialistă Româ
nia și Kampuchia Democrată, spre 
binele și prosperitatea- ambelor po
poare, în interesul cauzei socialismu
lui și păcii în lume.

Cu aceste ginduri, vă invit, dragi 
tovarăși și prieteni, să toastăm :

Pentru eroicul popor kampuchian, 
care își făurește o viață nouă, liberă, 
socialistă !

Pentru întărirea prieteniei și cola
borării intre partidele, statele și po
poarele român și kampuchian 1

Pentru cauza socialismului, a pro
gresului, colaborării și păcii in lume !

în sănătatea tovarășului Pol Pot ! 
în sănătatea tovarășului Khieu 

Samphan 1
în sănătatea tuturor celor prezenți 

la acest banchet 1 (Aplauze).

în străvechea capitală Angkor
în cea de-a doua zi a vizitei ofi

ciale de prietenie în Kampuchia De
mocrată, tovarășul Nicolae Ceausescu 
și tovarășa Elena Ceausescu. îm
preună cu tovarășii Dumitru Po
pescu, Ștefan Andrei, Vasile Mușat, 
au fost oaspeții Comitetului Zonei de 
nord al Partidului Comunist din 
Kampuchia.

Ln cursul vizitei. înaltii oaspeți ro
mâni au fost însoțiți de Khieu 
Samphan. președintele Prezidiului de 
Stat al Kampuchiei Democrate, si 
Ieng Sary, membru al Comitetului 
Permanent al Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Kampuchia. 
viceprim-ministru. ministru pentru 
afacerile externe al Kampuchiei De
mocrate.

La aeroportul din Siem Reap, unde 
a aterizat aeronava prezidențială, 
distinșii oaspeți români au fost salu
tați cu cordialitate de Kang Chap, 
secretarul Comitetului Zonei de nord 
al P.C. din Kampuchia. de alte per
soane oficiale.

Pe aeroport, decorat cu drapelele 
de stat ale Republicii Socialiste 
România și Kampuchiei Democrate, 
se aflau numeroși locuitori, care pur
tau stegulete tricolore si ale statului 
kampuchian. Ei au ovaționat înde
lung pentru președintele Nicolae 
Ceaușescu. pentru continua întărire a 
prieteniei dintre Kampuchia și 
România.

De la aeroport, solii poporului ro
mân s-au îndreptat cu automobilele 
spre complexul străvechii capitale 
Angkor Thom, situat in partea de 
nord-vest a Kampuchiei. care adă
postește remarcabile vestigii ale ar
tei khmere din secolele IX—XIII. 
Apreciat drept una dintre „minunile 
lumii", complexul Angkor Thom este 
situat în luxurianta junglă tropicală 
si reprezintă unicate ca si pirami
dele egiptene.

înaltii soli ai poporului român sînt 
Invitați mai întâi să viziteze monu
mentul Bayon. construit la sfîrșitul 
secolului XII. în centrul orașului

TELEGRAME DE LA BORDUL AVIONULUI

Tovarășului KAYSONE PHOMVIHANE
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Popular Revoluționar Laoțian, 
Prim-ministru al Guvernului Republicii Democrate Populare Laos

Tovarășului SUFANUVONG
Președintele Republicii Democrate Populare Laos

La încheierea vizitei pe care am efectuat-o în țara dumneavoastră, 
doresc să vă mulțumesc pentru cordialitatea și ospitalitatea tovărășească 
cu care am fost primit pe pămîntul Laosului prieten. îmi exprim convingerea 
că întilnirile și convorbirile cu dumneavoastră, stimate tovarășe Kaysone 
Phomvihane, cu ceilalți tovarăși din conducerea de partid și de stat a 
Republicii Democrate Populare Laos, vor duce la întărirea prieteniei și 
solidarității dintre partidele și țările noastre, la dezvoltarea colaborării 
bilaterale și pe arena internațională, spre binele ambelor popoare, al cauzei 
socialismului, progresului și păcii in lume.

Vă adresez dumneavoastră, Partidului Popular Revoluționar Laoțian, 
întregului popor laoțian urarea de izbînzi tot mal mari în edificarea unui 
Laos liber și independent, socialist și prosper.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele

Republicii Socialiste România

Maiestății Sale BHUMIBOL ADULYADEJ
Regele Tailandei

Survolînd teritoriul țării dumneavoastră, vă transmit cordiale salutări, 
iar poporului Tailandei urări de progres și prosperitate.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și tovarășa Elena 
Ceaușescu, membru al Comitetului 
Politic Executiv al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
au avut la reședință, imediat după 
sosire, o primă întrevedere cu tova
rășii Pol Pot, secretarul Comitetului 
Central al Partidului Comunist din 
Kampuchia, prim-ministru al Gu
vernului Kampuchiei Democrate, și 
Khieu Samphan, președintele Prezi
diului de Stat al Kampuchiei Demo
crate.

împreună cu secretarul general al 
partidului'se aflau tovarășii Cornel 
Burtică, membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., vice
prim-ministru al guvernului, minis
trul comerțului exterior și cooperării 
economice internaționale, Dumitru 
Popescu, membru al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Ștefan Andrei, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R., ministrul afa
cerilor externe, Vasile Mușat, secre
tar al C.C. al P.C.R., Vasile Pungan,

(Urmare din pag. I)
borării libere, egale în drepturi, a 
tuturor popoarelor.

Convorbirile se desfășoară într-o 
atmosferă de prietenie tovărășească, 
de cordialitate și înțelegere reci
procă.

★
Luni după-amiază au luat sfîrșit 

convorbirile oficiale dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. si tovarășul Pol Pot. secretarul 
Comitetului Central al Partidului Co
munist din Kampuchia. prim-minis
tru al Guvernului Kampuchiei De
mocrate.’

Tovarășii Nicolae Ceaușescu si Pbl 
Pot au abordat. în partea a doua a 
convorbirilor, un cerc larg de pro
bleme ale vieții internaționale.

în acest cadru, s-a procedat Ia un 
schimb de informații cu privire la 
politica externă a celor două partide 
si state.

Examinarea unor preocupări actua
le pe plan mondial a prilejuit dis

Angkor Thom, care era capitala 
Kampuchiei.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. tova
rășa Elena Ceausescu, ceilalți oaspeți 
români admiră originalitatea gîndirii 
arhitectonice khmere, ca si finețea 
basoreliefurilor ce evocă îndeosebi 
scene ale vieții cotidiene si mari eve
nimente ale epocilor trecute, între 
care si unul dintre războaiele purtate 
contra invadatorilor Angkorului. Rea
lismul spontan al artiștilor aparținând 
unor glorioase epoci ale istoriei Kam
puchiei, detaliile îneîntătoare ale sce
nelor dau ansamblului si fiecărei 
părți a monumentului vibrația unei 
inimitabile poezii.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu si to
varășa Elena Ceaușescu au fost con
duși apoi spre un alt marc monu
ment al complexului — Angkor Wat 
— care este si cel mai important. El 
a fost construit intre anii 1113—1152, 
pentru a servi ca mausoleu, si re
prezintă o grandioasă construcție in 
formă de dreptunghi in lungime de 10 
km. La mijloc este dominat de o 
piramidă înaltă cu cinci briuri le
gate prin galerii ale căror fete ex
terioare sint acoperite în întregime 
cu basoreliefuri. Intrarea vestică, 
care măsoară 235 metri, prin care 
sint conduși oaspeții români, repre
zintă o adevărată broderie, ornată 
cu figuri fantastice. Un adevărat 
poem în piatră se înfățișează pri
virii dincolo de această intrare : 
lungi galerii, zeci și zeci de săli, te
rase. curți interioare, scări care amin
tesc stilul ziguratelor antice, sute de 
ferestre, nenumărate statui, toate 
dominate de turnuri ca niște uriașe 
conuri de brad. De la imaginea aces
tor turnuri a fost inspirat și dra
pelul de stat al Kampuchiei Demo
crate.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu exprimă 
gazdelor admirația pentru această 
creație atît de valoroasă a poporului 
kampuchian. 

membru al C.C. al P.C.R., ministru 
la Președinția Republicii Socialiste 
România, șef al grupului de consilieri 
ai președintelui republicii. Marin 
Enache, secretar personal al pre
ședintelui Republicii.

Erau prezenți tovarășii Nuon Chea, 
adjunct al secretarului Comitetului 
Central al Partidului Comunist din 
Kampuchia, președintele Comitetului 
Permanent al Adunării Reprezentan
ților Poporului, Ieng Sary, membru 
al Comitetului Permanent al Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist din Kampuchia, viceprim-mi
nistru, ministru pentru afacerile ex
terne, Vorn Veth, membru al Comi
tetului Permanent al Comitetului 
Central al Partidului Comunist din 
Kampuchia, viceprim-ministru, mi
nistru al economiei naționale, alți 
membri ai conducerii de partid și de 
stat a Kampuchiei Democrate.

Adresîndu-se tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu, 
delegației de partid și de stat a țării 
noastre, tovarășul Pol Pot a expri
mat un cald salut din partea condu
cerii de partid și de stat a Kampu
chiei Democrate, subliniind impor

Convorbirile oficiale
cutarea nwxialitătilor si căilor de so
luționare a marilor probleme care 
confruntă omenirea, cele două părți 
reafirmînd voința partidelor și ță
rilor lor de a acționa ferm. în con
tinuare. pentru așezarea relațiilor 
dintre state pe principiile indepen
dentei si suveranității, egalității in 
drepturi, respectului reciproc, nea
mestecului în treburile interne, pen
tru lichidarea subdezvoltării, pentru 
respectarea dreptului popoarelor de 
a dispune în mod suveran de bogă
țiile lor naționale, pentru edificarea 
unei noi ordini economice interna
ționale. Totodată, convorbirile au e- 
videntiat hotărirea comună de a'con
tribui activ la întărirea unității for
țelor revoluționare, democratice și 
progresiste, antiimperialiste de pre
tutindeni. Ia lupta pentru abolirea 
politicii imperialiste, de dominație si 
de dictat, de amestec în treburile 
interne ale altor popoare, pentru a- 
sigurarea dezvoltării libere, inde
pendente. de sine stătătoare a tutu
ror națiunilor, pentru a permite con
centrarea eforturilor lor în slujba 
progresului si bunăstării. S-a relevat

Ne-am străduit, răspund gazdele, 
să o apărăm și să o păstrăm intactă 
și in timpul războiului, care s-a pur
tat chiar și aici, in aceste istorice 
incinte. Urmele lăsate de napalm se 
mai văd și acum pe pietre. Ele sint 
și mai vizibile in imaginea copacilor 
înnegriți de pe drumul ce duce spre 
oraș, a clădirilor încă arse. Poporul 
— precizează gazdele — va pune la 
adăpost aceste valori prin munca sa, 
consacrată în prezent înfăptuirii 
unora din cele mai urgente obiecti
ve pe care Partidul Comunist din 
Kampuchia Democrată și le-a pro
pus în acești ani de după eliberarea 
tării.

Angkor Wat și Angkor Thom sînt 
însă numai două din cele peste 600 
de palate și temple identificate sub 
zidurile străvechii capitale, toate 
tălmăcind tilcul vieții și năzuințelor 
nutrite de strămoșii kampuchienilor.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu sint invitați 
apoi să ia parte la un dejun oferit 
în onoarea lor de tovarășul Kang 
Chap, secretarul Comitetului Zonei 
de nord al P.C. din Kampuchia De
mocrată.

Au luat parte tovarășii Dumitru 
Popescu, Ștefan Andrei. Vasile Mu
șat.

Au fost, de asemenea, prezenți to
varășii Khieu Samphan, Ieng Sary, 
membri ai Comitetului Zonei de nord 
al P.C. din Kampuchia.

Dirid glas sentimentelor profunde 
de prietenie cu care populația din 
regiunea Siem Reap — Angkor au 
salutat vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. a tovarășei Elena 
Ceaușescu. a delegației de partid si 
de stat române, tovarășul Kang Chap 
a subliniat, în numele Comitetului 
Central al Partidului Comunist din 
Kampuchia si al Comitetului popular 
pentru Zona de nord, că aceasta con
stituie o mare incurajare in lupta lo
cuitorilor de aici, pentru apărarea 
cuceririlor revoluționare, pentru edi
ficarea socialismului.

în cursul vizitei în regiunea Ang
kor, tovarășii români au putut să 
cunoască civilizația fondată aici de 
poporul nostru în urmă cu 1 000 de 
ani. Pentru poporul nostru. Angkor 
este un strălucit simbol al tradiției 
naționale, al luptei dîrze pentru apă
rarea patriei și a spiritului creator 
în edificarea tării. în timpul războiu
lui de eliberare națională. 1970—1975, 
populația și eroica armată revoluțio
nară din Zona de nord au eliberat 
Angkorul încă de la început, au apă
rat cu succes această regiune si au 
participat la eliberarea totală si de
finitivă a tării, la 17 aprilie 1975. E- 
poca Angkorului a fost una dintre 
cele mai glorioase din istoria Kam
puchiei. în același timp, poporul din 
Kampuchia consideră grandioasa vic
torie din 17 aprilie 1975 ca avind o 
semnificație istorică încă si mai mare 
decît cea a epocii Angkor. Datorită 
acestei mari victorii, poporul din 
Kampuchia a devenit adevăratul stă- 
pin al propriului său destin si al tării 
sale.

Poporul român, ca si poporul kam
puchian. consideră independenta si 
suveranitatea națională, demnitatea 
națională, onoarea națională, ca fiind 
sacre. De altfel, noi sintem convinși 
că în timpul vizitei în regiunea Ang
kor tovarășii români au putut să a- 
precieze mai bine atît trecutul, cit si 
epoca actuală a tării noastre, ceea ce 
va contribui la mai buna cunoaștere 
reciprocă între popoarele noastre.

în încheiere, vorbitorul a subliniat 
că populația din Zona de nord este 
convinsă — și deosebit de fericită de 
aceasta — că vizita delegației de 
partid și de stat române va fi încu
nunată de un deosebit succes, spre 
marea satisfacție a poporului kam
puchian. Aceste rezultate vor întări 
și mai mult legăturile de prietenie 
tradițională dintre cele două partide, 
popoare și țări — Kampuchia si 
România.

Cu această convingere, tovarășul 
Kang Chap a toastat pentru dezvol
tarea continuă a prieteniei si coope- 

tanța deosebită pe care întregul po
por kampuchian o acordă acestei vi
zite oficiale de prietenie, ce consti
tuie pentru el o mare încurajare. Vă 
rugăm să vă considerați in Kam
puchia Democrată ca și la dumnea
voastră în patrie — a spus secretarul 
Comitetului Central al Partidului Co
munist din Kampuchia.

Mulțumind pentru aceste senti
mente de prietenie, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a adresat un salut căl
duros din partea Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, a Con
siliului de Stat,’ a guvernului, ă po
porului român, a sa personal, con
ducerii de partid și de stat a Kam
puchiei Democrate, poporului kam
puchian. Sintem bucuroși să ne aflăm 
pe pămîntul Kampuchiei prietene și 
sintem convinși că vizita noastră, 
întilnirile și convorbirile pe care le 
vom avea vor asigura dezvoltarea 
mai puternică a relațiilor de priete
nie dintre partidele, țările și popoa
rele noastre.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu s-au între
ținut apoi cordial cu tovarășul Pol 
Pot și tovarășul Khieu Samphan.

că. astăzi, afirmarea liberă a po
poarelor. respectarea strictă a inde
pendentei si suveranității fiecărui 
stat este o problemă de care depind 
pacea, securitatea si colaborarea in
ternațională.

în același timp, s-a subliniat ne
cesitatea soluționării conflictelor si 
diferendelor intre state pe calea tra
tativelor politice între părțile în cau
ză. pe baza egalității depline, a res
pectului independentei si suverani
tății fiecărei națiuni.

Convorbirile s-au desfășurat intr-o 
atmosferă de caldă prietenie, de 
stimă si înțelegere reciprocă.

Tovarășul Nicolae Ceausescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, a invitat o dele
gație de partid si de stat a Kam
puchiei Democrate, condusă de to
varășul Pol Pot. secretarul Comite
tului Central al Partidului Comunist 
din Kampuchia. prim-ministru al Gu
vernului Kampuchiei Democrate, să 
efectueze o vizită oficială de prie
tenie in tara noastră. Invitația a fost 
aoceptată cu plăcere.

Thom
rării între partidele șl popoarele celor 
două țări, între Kampuchia si Româ
nia. in sănătatea și pentru viața 
lungă a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu si a tovarășei Elena 
Ceaușescu. în sănătatea membrilor 
delegației, a tuturor celor prezenti.

în toastul tinut la dineu, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU a spus :

Aș dori să adresez comuniștilor, 
întregii populații din Zona de nord 
un salut călduros din partea delega
ției noastre, din partea poporului 
român.

Sintem bucuroși că. în vizita pe 
eare o facem în Kampuchia. avem 
posibilitatea să cunoaștem Zona de 
nord, care a constituit unul din cen
trele luptei de eliberare națională.

Am vizitat cu mult interes monu
mentele de Ia Angkor, care pun în 
evidentă o veche civilizație, forța 
creatoare a poporului care a trăit pe 
aceste meleaguri. Tot în zona 
Angkor, în anii 1970—1975 s-au des
fășurat puternice lupte de eliberare 
națională, ceea ce a făcut ca tradi
țiile istorice să se împletească strins 
cu lupta pentru libertate, suverani
tate și independentă națională.

Știm că și populația din această 
regiune este angajată, la fel ca în
tregul popor kampuchian, in marea 
operă revoluționară de construcție 
socialistă în Kampuchia. Am dori 
să vă urăm dumneavoastră, comu
niștilor din această regiune. Întregii 
populații, la fel ca întregului popor 
kampuchian. succese tot mai mari in 
această grandioasă operă revolu
ționară.

Deși scurtă, putem spune că vizita 
pe care o facem în Kampuchia va 
avea o Însemnătate istorică prin do
cumentele și înțelegerile la care vom 
ajunge.

Fără Îndoială că între țările șt 
partidele noastre se vor dezvolta re
lații tot mai strînse care au. de altfel, 
la bază, colaborarea din perioada 
luptei de eliberare națională. Desi
gur. relațiile și colaborarea noastră 
se vor baza pe principiile socialis
mului științific, pe principiile inde
pendentei. suveranității, egalității in 
drepturi intre cele două state și 
partide, pe lupta pentru aplicarea 
lor in relațiile dintre toate statele.

Urăm Partidului Comunist din 
Kampuchia, poporului kampuchian 
succese în Întreaga activitate pentru 
dezvoltarea socialistă, pentru întă
rirea independentei si suveranității, 
pentru bunăstare, asa cum urăm, de 
asemenea, o bună colaborare între 
partidele si popoarele noastre.

Doresc să ridic acest pahar în să
nătatea secretarului Comitetului Cen
tral al partidului, tovarășul Pol Pot ;

Tn sănătatea tovarășului Khieu 
Samphan, președintele Prezidiului de 
Stat ;

în sănătatea tovarășului președinte 
al Comitetului Zonei de nord, Kang 
Chap ;

în sănătatea dumneavoastră, a 
tuturor !

Dejunul s-a desfășurat într-o at
mosferă caldă, tovărășească, de sti
mă și prietenie.

Sute de locuitori i-au condus apoi 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu si. ceilalți 
oaspeți români și kampuchieni la 
aeroport. Se agitau stegulete româ
nești și kampuchiene, se strigau, în 
cor. urări adresate tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. to
varășa Elena Ceaușescu. ceilalți oas
peți români își iau rămas bun de la 
tovarășul Kang Chap, mulțumind 
încă o dată pentru primirea cordială 
făcută. Tovarășul Kang Chap mul
țumește pentru onoarea făcută de a 
vizita această parte a tării și o a- 
preciază ca un semn al bunelor re
lații de prietenie și colaborare dintre 
partidele și popoarele român si kam
puchian.

în după-amiaza zilei de luni. Înal
tii oaspeți români s-au întors la 
Pnom Penh.
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Pe marginea proiectului cu privire la îmbunătățirea
Legii retribuirii după cantitatea și calitatea muncii

înființarea unei funcții
Corelarea majorării retribuției

maiștrilor
1 ____________________________

— construcții de mașini A, gradația 3 -

noi-MAISTRU PRINCIPAL SPECIALIST
PENTRU STIMULAREA PERFECȚIONĂ

RII CALIFICĂRII PROFESIONALE Șl SPO
RIREA POSIBILITĂȚILOR DE PROMOVA
RE A MAIȘTRILOR SE PREVEDE CA, ODA
TĂ CU MAJORAREA RETRIBUȚIILOR IN 
ETAPA A ll-A, SĂ SE ÎNFIINȚEZE - PE 
LINGĂ FUNCȚIILE EXISTENTE DE MAIS
TRU SI MAISTRU PRINCIPAL - O NOUĂ 
FUNCȚIE : MAISTRU PRINCIPAL SPECIA
LIST.

Retribuția maistrului principal 
specialist este cu o clasă mai 
mare decît a maiștrilor principali.

Promovarea în funcția de maistru principal 
specialist se va face pe bază de concurs din 
rîndul maiștrilor principali cu o vechime de 
minimum 5 ani în funcția de maistru prin
cipal. Promovarea se va face în acele cazuri

în care procesul de producție prezintă o 
complexitate deosebită.

Numărul maiștrilor principali spe
cialiști va fi de 5—8 la sută din numă
rul total al maiștrilor din ramura res
pectivă (diferențiat de la o ramură la 
alta), în aceeași proporție în care se 
acordă ultima categorie la muncitori.

Trecerea maiștrilor la gradații superioare 
se va face în același mod ca și a muncitori
lor: o dată pe an, în proporție de cel mult 
40 la sută din numărul total al maiștrilor, res- 
pectîndu-se condițiile de vechime.

Prin înființarea noii funcții de maistru 
principal specialist se asigură diferențierea 
mai accentuată a retribuțiilor maiștrilor, lată 
cum se va realiza această diferențiere în 
etapa a doua de majorare a retribuțiilor în 
ramura energiei electrice A.

Diferențierea retribuțiilor maiștrilor
— energie electrică A -

FUNCȚIA RETRIBUȚIILE ACTUALE
NOILE RETRIBUȚII 

(în etapa a ll-a 
de majorare)

minimă maximă minimă maximă

MAISTRU 2 220 LEI 2 895 LEI 2 470 LEI 3 200 LEI

MAISTRU PRINCIPAL 2 415 LEI 3170 LEI 2 670 LEI 3 500 LEI

MAISTRU PRINCIPAL
SPECIALIST _ — 2 780 LEI 3 670 LEI

în graficul alăturat prezentăm modul în 
care se asigură corelarea retribuțiilor pe 
parcursul .întregului cincinal 1976—1980 în 
industria construcțiilor de mașini A.

Din tabel și din grafic se poate vedea că, 
pe lîngă asigurarea unei corelații corespun
zătoare între retribuțiile maiștrilor, sistemul 
îmbunătățit de retribuire — care prevede o 
funcție nouă — asigură maiștrilor posibilități 
sporite de promovare în întreaga perioadă 
a activității lor profesionale.

Bunăoară, în prezent, un maistru din ra
mura energie electrică A poate promova de 
la o retribuție de 2 220 lei (maistru — retri
buția minimă) la 3170 lei (maistru principal 
— retribuția maximă), realizînd un spor de 
retribuție de 950 lei. După aplicarea sistemu
lui îmbunătățit de retribuire — în etapa a ll-a 
de majorare — maiștrii din această ramură 
vor putea promova de la o retribuție de
2 470 lei (maistru — retribuție minimă) la
3 670 lei (maistru principal specialist — re
tribuția maximă) — retribuția sporind astfel 
cu 1 200 lei.

Stimularea muncitorilor de înaltă calificare 
pentru a promova în funcția de maistru

Pentru stimularea promovării în rîndul maiștrilor a celor 
mai buni muncitori, RETRIBUȚIILE MAIȘTRILOR SÎNT, DE 
REGULĂ, CU CIRCA 20 LA SUTĂ MAI MARI FAȚĂ DE 
RETRIBUȚIILE MUNCITORILOR ÎNCADRAȚI ÎN CATE
GORIA MAXIMĂ.

Muncitorilor promovați în rîndul maiștrilor 
li se acordă retribuții mai mari cu 2 clase față 
de retribuția tarifară avută la data promovării.

Promovarea în categoria maiștrilor se face din rîndul mun
citorilor de înaltă calificare, acordîndu-se prioritate celor 
care au îndeplinit funcția de șef de echipă, formație, 
brigadă etc.

Odată cu majorarea retribuțiilor în prima etapă, maiștrii 
din majoritatea ramurilor economiei au primit 1—2 clase 
de retribuire în plus. în acest fel s-a asigurat corelarea re
tribuțiilor lor cu majorările prioritare ce s-au acordat mun
citorilor în unele ramuri.

Retribuții stimulative pentru maiștri
— construcții-montaj A, acord —

Retribuțiile muncitorilor — prezentate in graficul alăturat — 
corespund categoriei maxime, treapta cea mai mare (in 1975 
— categoria 5, treapta III; după etapa a ll-a de majorare — 
categoria 6, treapta II); retribuțiile maiștrilor corespund func
ției celei mai mari (in 1975 — maistru principal ; după etapa 
a ll-a de majorare — maistru principal specialist), gradația 6.

1975 După etapa a ll-a de majorare

• GALAȚI. Recent. în comu
na Costache Negri s-au desfă
șurat tradiționalele „întîlniri de 
la Mînjina". manifestare ajunsă 
la a cincea ediție. Aici. în lo
cul unde in secolul trecut aveau 
loc reuniuni ale fruntașilor pa
șoptiști si unionisti. găzduite de 
Costache Negri, a fost evocată 
printr-o sesiune științifică „Min
ima si importanta ei in pregă
tirea revoluției de la 1848 si a 
Unirii Principatelor Române". 
A urmat un bogat program ar
tistic. (Dan Plăeșu). ® CO- 
VASNA. tn unitățile industriale 
Si la casele de cultură din ora
șele Sf. Gheoighe, Tg. Secuiesc

Si Baraolt au avut loc simpozi
oane. expuneri avind ca temă : 
..Politica P.C.R. de rezolvare a 
problemei naționale în tara 
noastră in spiritul Învățăturii 
marxist-leniniste" : ..Lărgirea
democrației socialiste : partici
parea la conducerea vieții eco
nomice de partid si de stat a 
naționalităților conlocuitoare" : 
„Dezvoltarea economico-socială 
a patriei si a județului Covas- 
na“: „Dezvoltarea învătămin-
tului. științei si culturii in ju
dețul Covasna". Referatele au 
fost prezentate de lectori ai C.C. 
al P.C.R. si ai comitetului ju
dețean de partid. (Tomori Gâza).

• BUCUREȘTI. Dintre cele mai 
recente expoziții de artă plasti
că. găzduite de galeriile de artă 
bucurestene menționăm : „Sa
lonul de desen si acuarelă al 
municipiului București — 1978“ 
(în holul Teatrului National) : 
„Dimensiuni ale spațiului si ale 
expresiei umane" prezentate de 
Rodica Hanagic. Vasile Rotaru 
si Alexandra Drăgutescu (la Ga
leriile de artă ale municipiului 
București) : expozițiile pictori
lor Mihai Macri și Aurel Aca- 
sandrei (la Galeria de artă „Si
nteza"). (FI. Dinu). • CLUJ, 
în aceste zile, artiști plastici 
clujeni sînt prezenti în ex

poziții personale. Astfel, cu 
prilejul împlinirii a 75 de ani de 
viață, artistul emerit Bene Joz- 
sef expune la Galeriile de la Stu
dioul de radio. La clubul Casei 
universitarilor expune lucrări 
de xilogravură graficianul Gy. 
Szabo Bela. Tot aici sînt pre
zentate lucrări în pastel ale 
plasticienei Iulia Ferenczi. Artis
tul plastic Vasile Turoș a des
chis o expoziție de pictură și 
grafică în sala căminului cultu

ral din cartierul Someșeni. (A- 
lex. Mureșan). • ILFOV. în 
cadrul ciclului de întîlniri ale 
scriitorilor cu oameni ai mun
cii, Casa de cultură din orașul 
Buftea a găzduit a IV-a ediție 
a șezătorii literare „Viitor de 
aur țara noastră are", cu par
ticiparea poeților Nicolae Dra
gos. Ion Gheorghe, Florin Cos- 
tinescu. Ileana Ursu, de la ce
naclul „Luceafărul". Au citit 
din creația lor poeții Viorel

Retribuirea maiștrilor 

în directă legătură cu 

rezultatele în producție ale 

formațiilor pe care le conduc
Fondul de retribuire a maiștrilor se planifică și se 

eliberează în cadrul fondului de retribuire pentru 
muncitori.

MAIȘTRII SE INCLUD IN FORMAȚIILE CARE LU
CREAZĂ ÎN ACORD GLOBAL. IN ACEST CAZ, RETRI
BUȚIA LOR SE ACORDĂ ÎN ACEEAȘI PROPORȚIE CU 
GRADUL MEDIU DE REALIZARE A RETRIBUȚIILOR TA
RIFARE ALE MUNCITORILOR DIN FORMAȚIILE PE CARE 
LE CONDUC.

Maiștrii vor primi adaosul de acord global cu 
condiția realizării producției contractate și a res
pectării consumurilor normate.

în întreprinderile în care, datorită condițiilor specifice, 
formațiile de lucru organizate la nivel de maiștri sînt conduse 
de ingineri, subingineri sau tehnicieni, aceștia vor primi re
tribuția funcției în care sînt încadrați (inginer, subinginer sau 
tehnician), iar drepturile de acord global se vor atribui în 
același mod și în aceleași condiții ca la maiștri.

Posibilități sporite de cîștig
— maistru principal din industria cimentului, gradația 5-

De reținut: ÎMBUNĂTĂȚIRILE PRO
PUSE A FI ADUSE LEGII RETRIBUIRII 
STIMULEAZĂ PERFECȚIONAREA PRE
GĂTIRII PROFESIONALE A MAIȘTRI
LOR, CONTRIBUIE LA ÎNTĂRIREA 
ROLULUI ȘI RĂSPUNDERII LOR IN 
REALIZAREA UNEI PRODUCȚII CALI
TATIV SUPERIOARE ȘI DE ÎNALTĂ 
EFICIENȚĂ, ASIGURIND IN ACEST FEL, 
CA ȘI CELORLALTE CATEGORII DE 
OAMENI AI MUNCII, NOI POSIBILITĂȚI 
DE SPORIRE A VENITURILOR.

Grupaj realizat de Mihai IONESCU

BBBBBBBBBBBBB

Cosma și Ion C. Ștefan, mem
bri ai cenaclului literar jude
țean „Alexandru Odabescu, 
precum și poeții locali Dumitru 
Drăgan. Ion Mihai Cetină, Ni
colae Mihăilă, Nicolae Șerpe 
din cenaclul literar „Dimitrie 
Stelaru". (Lucian Ciubotarul. 
• BRASOV. Sub genericul 
„Lauri ’78“, au avut loc manifes
tări in cadrul cărora au fost 
sărbătoriți oameni ai muncii care 
in 1977* au obținut rezultate deo
sebite în activitatea de creație 
in domeniile economic, cul
tural, artistic, literar. spor
tiv etc. (Nicolae Mocanul.

• DOLJ. Intre 28 mai și 3 iu
nie a.c„ Ia Craiova se desfășoa
ră cea de-a V-a ediție a festi
valului și concursului interpre- 
ților cîntecului popular româ
nesc „Maria Tănase". Concomi
tent cu desfășurarea concursului 
propriu-zis se vor organiza : 
„Tirgul meșterilor populari din 
zona Olteniei", expoziția de do
cumente „Maria Tănase". sesiu
nea de comunicări științifice 
„Cîntecul popular românesc". 
„Parada portului si jocului 
popular oltenesc" etc. Pe scena 
Naționalului craiovean a fost 
prezentat, in premieră pe tară.

spectacolul-lectură cu drama 
istorică „Fulgerul negru" sau 
„Puterea defăimării" de Nicolae 
Florin Ionescu. Este cea 
de-a șaptea premieră a teatru
lui în actuala stagiune. (Nico
lae Băbălău). • VASLUI. La 
Birlad a fost organizată sesiunea , 
de comunicări științifice „Unita
te. continuitate, independentă în 
istoria poporului român. Ideea 
de unitate națională în literatu
ră". care a reunit cercetători, 
profesori universitari, muzeo
grafi. cadre didactice din Bucu
rești. Iași, municipiul Birlad si 
județul Vaslui. (C. Lăluci).
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Excelenței Sale Domnului YITZHAK NAVON
Președintele statului Israel

Alegerea dumneavoastră în înalta funcție de președinte al statului 
Israel îmi oferă prilejul de a vă adresa calde felicitări și cele mal bune 
urări de succes.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

Tovarășului MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Survolind teritoriul Republicii Socialiste România, vă transmit dumnea
voastră, guvernului și poporului României frățești salutări cordiale și urări 
de succese în continuare în construirea socialismului.

STANKO TODOROV
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Bulgaria

A APĂRUT BROȘURA:

„Rețeaua și profilul liceelor 
din Republica Socialistă România —1978"

A apărut broșura „Rețeaua șl pro
filul liceelor din Republica Socialis
tă România — 1978“ întocmită de re
vista „învățămîntul liceal și tehnic 
profesional". Ediția din acest an con
ține informații la zi cu privire la 
fiecare liceu în parte : denumirea, 
adresa, numărul de telefon, ministe
rul, organul central sau local de care

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 31 

mai, 1 și 2 iunie, in țară : Vreme in 
curs de Încălzire ușoară. Cerul va fi 
variabil, cu innorări mal accentuate la 
începutul intervalului in sud-estul țării, 
unde local vor cădea ploi, ce vor avea

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

REVISTA COMPETIȚIILOR
Deși în majoritatea zonelor tării 

timpul a fost noros ori chiar ploios 
si friguros, sfîrsitul săptămînii pre
cedente a fost deosebit de bogat în 
competiții sportive.

La Timișoara, faza județeană a 
..Daciadei" s-a încheiat printr-o 
grandioasă trecere în revistă a parti- 
cipanților — peste 1 500 de șoimi ai 
patriei, pionieri si utecisti din scoli. 
Întreprinderi, sate sau unități militare 
prezentind un spectacol sportiv cu 
dimensiuni si semnificații impresio
nante. în județul Mehedinți au avut 
loc numeroase Întreceri si serbări 
sportive în aer liber, sub aceeași 
egidă a competiției naționale „Da- 
ciada". La fel si în alte județe.

Sportivii de performantă au avut 
si ei o agendă încărcată, fie cu con
cursuri internaționale, fie cu între
ceri interne. Ca de obicei, marțea, 
comentăm cîteva...

Tricolori în arenă
Din Bulgaria, mai precis de la 

Pernik — un oraș muncitoresc, situat 
nu prea departe de Sofia, care de 
mai multă vreme se distinge prin 
potențialul său sportiv — ne-a sosit 
o veste îmbucurătoare: echipa femi
nină a României a cîstigat titlul bal
canic la volei — învingînd in partida 
decisivă reprezentativa tării gazdă cu 
3—1. Mariana Ionescu. Victoria Ban- 
ciu, Irina Petculet. Maria Rusu. Ma- 
rilena Grigoras si celelalte alese ale 
antrenorilor Chiriță și Bartha merită, 
intr-adevăr, felicitări. Dar nouă 
gîndul ne fuge de la echipa feminină 
— care nu s-a înscris pentru cam
pionatul mondial — la cea mascu
lină. care va participa la întrecerea 
supremă. Or. aceasta n-a reușit să 
intre în posesia titlului balcanic din 
pricina unei severe înfrîngeri (0—3; 
la 10, 8 șl 13). în fața formației 
Bulgariei, si a alteia (2—3) în fata 
Iugoslaviei. După cum se transmite 
din Pernik, evoluția voleibaliștilor 
noștri a dezvăluit deficiente pe care 
le știam mai de demult : joc stereotip 
și învechit; servicii slabe: blocaj de
fectuos; pase nesigure. Se vede treaba 
că mai au mult de lucru băieții 
noștri!

în „Cupa capitalelor" la înot, e- 
chipa Bucurestiului a ocupat primul 
loc in clasamentul feminin, realizînd 
victoria în 10 curse. înfruntând 
pirdalnica de vreme care a fost du
minică în capitala noastră. Lrinel 
Pănulescu. Carmen Bunaciu si alte 
tinere înotătoare au reușit la bazinul 
descoperit .,Dinamo" să se impună 
în fata unor concurente străine de 
valoare recunoscută. Bravo, fetelor!

Un alt succes: trăgătorii români au 
dominat categoric Campionatele țări
lor latine și Greciei — desfășurate 
la poligonul Tunari. Corneliu Ion a 
egalat recordul mondial la pistol 
viteză (598 puncte). Dan Iuga (595 p.) 
și Marin Stan (593 p.) l-au urmat 
îndeaproape, și ei cu rezultate bune, 
în aceeași probă. Pe ansamblu, tin- 
tașii români au realizat cel mai bun 
bilanț al lor în istoria competiției (22 
de ediții): 21 locuri I. 10 locuri II, 7 
locuri III; ei s-au clasat astfel pe 
primul loc. devansând echipele Fran
ței. Spaniei. Belgiei. Greciei si altele.

„Mușchetarii" noștri ne-au cam 
dezamăgit in „Turneul țărilor socia
liste la scrimă", găzduit de complexul 
sportiv Floreasca din București. La 
sabie. Cornel Marin s-a clasat al 

depinde instituția respectivă de in- 
vățămint, precum și profilurile în 
care se școlarizează tineri în treap
ta I (clasa a IX-a) și treapta a Il-a 
(clasa a Xl-a).

Broșura poate fi procurată lnce- 
pînd de marți. 30 mai. de la toate 
centrele de difuzare a presei din țară.

(Agerpres)

șl caracter de aversă, Însoțite de des
cărcări electrice. In celelalte regiuni, 
averse Izolate. Vîntul va sufla slab 
pînă la moderat. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între 5 șl 15 grade, Iar 
cele maxime între 16 și 26 de grade, 
mal ridicate la sfîrșitul Intervalului. In 
București : Vreme în curs de încălzire 
ușoară. Cerul va fl variabil, cu înnorărl 
mal accentuate la începutul Intervalu
lui, cind va ploua. Vîntul va sufla slab 
pînă la moderat.

doilea, iar echipa de sabie a ocupat 
abia locul al treilea, ca si echipa de 
floretă.

Fierbinte 
final de sezon 

la fotbal
Ultima duminică fotbalistică a lunii 

mai (uitîndu-mă pe fereastră era să 
scriu luna octombrie) a fost domi
nată de două partide desfășurate in 
orașe apropiate: Buzău si Ploiești.

La Buzău, atît de așteptatul derbi 
al primei serii din divizia „B“ — 
dintre Gloria si F.C.M. Galati — a 
prilejuit o adevărată sărbătoare sub 
ploaie, un fel de „Drăgaică" la pu
terea a 10-a. Constatind o nemaiîn- 
tilnită cerere de bilete (peste 60 000 
de solicitanti). organizatorii au luat 
măsuri speciale: au întărit organele 
de ordine si au instalat difuzoare în 
jurul stadionului, pe străzi, radio- 
crainicul I. Ghită transmitind partida 
pentru zecile de mii de amatori 
care nu s-au numărat printre cei 
20 000 ce ocupaseră locuri în tribu
nele frumosului stadion buzoian. 
Meciul, desfășurat in forță, dar și 
în deplină sportivitate, a fost de un 
bun nivel tehnic si spectacular. în 
ciuda ploii torențiale care nu mai 
contenea de 48 de ore. Au dominat 
gazdele, dar cîteva suturi ale lor. pe 
care toată lumea le văzuse în plasă, 
au fost respinse de bară si de apără
torii gălăteni de pe linia porții. în 
schimb. în minutul 44 era gata, gata 
ca Oblemenco să deschidă scorul — 
de data aceasta fiind rindul buzoie- 
nilor să salveze de pe linia porții. 
Pînă la urmă, a învins Gloria (1—0. 
prin transformarea unui penalti a- 
cordat la o „agățare" în careu), an
trenorul oaspeților. Gheorghe Con
stantin. felicitînriu-1 pe antrenorul 
buzoian. Ion Ionescu. adversarul său

• A luat sfîrsit concursul interna
țional de caiac-canoe „Memorialul Iu- 
lia Riabcinska" desfășurat la Mosco
va pe noua bază nautică olimpică. In 
ultima zi a competiției, sportivii ro
mâni au obținut noi victorii. In pro
ba de canoe 500 m și 10 000 m 
victoria a revenit lui Ivan Patzaichin. 
Alti doi sportivi din România, frații 
Toma și Gheorghe Simionov. au câști
gat proba de canoe dublu (10 000 m). 
La caiac '500 m primul a trecut li
nia de sosire Vladimir Parfinovid 
(U.R.S.S.). urmat la 0,1 secunde de 
Vasile Dîba (România).
• La Miinchen, au luat sfîrșit 

Campionatele internaționale de tenis 
ale Bavariei. In finala probei de du
blu masculin, perechea Ion Tiriao 
(România), Guillermo Vilas (Argen
tina) a învins cu 4—6, 6—3. 7—6 pe 
Tom Okker (Olanda) — Juergen Fass
bender (R.F. Germania).

• La Varșovia s-a disputat un 
turneu internațional de lupte greco- 
romane pentru juniori la care au 
participat sportivi din U.R.S.S., 
România, Bulgaria. Polonia. Ungaria. 
Luptătorii români Ștefan Negrișan 
(62 kg) și Ion Draica (82 kg) s-au cla
sat pe primul loc la categoriile res
pective. Nicolae Zamfir (52 kg), 
Gheorghe Minea (68 kg) și Lazăr

Primire la primul ministru al guvernului tv
Primul’ ministru al Guvernului Re

publicii Socialiste România, tovarășul 
Manea Mănescu. a primit, luni după- 
amiază, pe Aziz Omar Shanib, amba
sadorul Jamahiriel Arabe Libiene

Cronica
Duminică a părăsit Capitala de

legația P.C. German din R.F.G., con
dusă de Mariane Konze. membră a 
Comisiei de Revizie a partidului, 
care, la invitația C.C. al P.C.R.. a 
făcut o vizită în tara noastră în pe
rioada 22—28 mai a.c.

In cursul șederii în țara noastră, 
delegația a avut întîlniri si discuții 
la C.C. al P.C.R.. la comitetele ju
dețene Argeș si Brașov ale P.C.R.. 
precum si la Ministerul Educației și 
Invătămîntului. Ministerul Sănătății 
si Consiliul Național al Femeilor din 
România. Delegația a vizitat, de a- 
semenea. obiective economice si so- 
cial-culturale din București. Pitești si 
Brasov.

★
Prin decret prezidențial, tovarășul

Noul mers de autobuze pentru 
transporturile interurbane de călători

Inceplnd cu data de 29 mai a intrat 
în vigoare noul mers de autobuze 
pentru transporturile interurbane de 
călători. Graficul actual conține o se
rie de noutăți și îmbunătățiri, de na
tură să satisfacă în mal mare măsură 
cerințele populației. De notat în a- 
cest sens este faptul că au fost în
ființate 465 de trasee noi, rețeaua 
transporturilor auto sporind cu circa 
1 000 kilometri.

Menționăm dintre acestea liniile ln- 
terjudețene Băile Olănești — Rm.

de ieri si de azi. si urfndu-i succes 
în realizarea opțiunii ce-a luat-o 
pentru promovarea în „A".

La Ploiești, Petrolul si Politehnica 
Iași au încheiat nedecis (1—1) o a- 
prigă si dramatică dispută, după ce 
fiecare dintre candidatele la supra
viețuire in „A" au trecut pe lîngă 
victorie. Ambele formații au luptat 
admirabil si au jucat un fotbal curat, 
ceea ce înseamnă că ar trezi regrete 
întemeiate o eventuală retrogradare 
a vreuneia dintre ele. Repriza se
cundă a putut fi văzută și pe micul 
ecran (de ce nu. înregistrate, si mo
mentele golurilor din prima parte?), 
televiziunea noastră dovedindu-se si 
de această dată inspirată. Ca si în 
alegerea partidelor F.C. Constanta — 
F.C. Argeș (din campionat) si Univer
sitatea Craiova — Dinamo (din cupă), 
ca si în avancronica lui Cristian 
Țopescu la turneul final al campio
natului mondial de fotbal, prilej cu 
care ne-au fost prezentate excelent 
toate cele 16 competitoare din Ar
gentina si orașele în care vor evolua.

în rest, divizionarele „A" ne-au 
oferit. în etapa a 31-a. patru victorii 
așteptate ale gazdelor (F.C. Argeș — 
Sportul studențesc 4—2: Steaua — 
Universitatea Craiova 3—1; Poli Ti
mișoara — F.C.M. Reșița 3—0; F.C. 
Constanta — S.C. Bacău 1—0. toate 
după meciuri dîrz disputate). o re-t 
miză de luptă (Olimpia Satu Mare — 
Dinamo 9—0). două remize „de salon" 
(Jiul — C.S. Tîrgoviște și A.S.A. — 
U.T.A.. în ambele 1—1) si un scor 
greu de prevăzut si greu de crezut, 
care a mirat „tot stadionul" (Corvinul 
— F.C. Bihor 7—1!!). Așadar, lupta 
pentru titlu si lupta pentru evitarea 
retrogradării continuă./ Sînt angre
nate in această cursă 3 echipe — in 
sus — si 10 echipe — în jos. Si 
mai sînit de jucat doar trei etape.

Pînă duminica viitoare, cînd este 
programată antepenultima etapă a 
acestui zbuciumat campionat, va 
exista însă „momentul Sofia":

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
Tipa (74 kg) au ocupat locurile 2 în 
cadrul categoriilor în care au evo
luat.

O La Poznan, în cadrul campiona
tului european feminin de baschet 
(turneul pentru locurile 1—7) au fost 
înregistrate următoarele rezultate 
tehnice : U.R.S.S. — Polonia 79—57 ; 
Franța — Ungaria 78—72 ; Iugosla
via — Bulgaria 90—87. Echipa U.R.S.S. 
este virtuală campioană a Europei.
S-a stabilit ca miercuri, la Poznan, 
echipa U.R.S.S. să susțină un meci 
amical în compania unei selecționate 
a Europei, în care va figura si jucă- 
toarea româncă Mariana Andreescu. 
Ieri, echipa României a învins cu 
72—69 pe cea a Italiei, clasindu-se, 
cu 10 puncte din cinci jocuri, pe lo
cul 1 în finala B, urmată de Italia, 
R. F. Germania, Olanda, Spania și 
Suedia.
• Intr-un joc internațional de fot

bal desfășurat la Barcelona, echipa 
locală C.F. Barcelona a învins cu 
3—1 (0—1) echipa olandeză Ajax
Amsterdam. Jocul a fost urmărit de 
aproape 40 000 de spectatori si s-a 
desfășurat cu prilejul retragerii din 
activitatea competițională a, cunoscu
tului jucător olandez Johan Cruyff, 
care in ultima parte a carierei sale 
a activat la clubul din Barcelona. 

Populare Socialiste la București, in 
vizită protocolară de prezentare.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire care s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială. (Agerpres)

zilei
Aldea Militaru a fost numit amba
sador extraordinar si plenipotențiar 
al Republicii Socialiste România în 
Republica Populară Socialistă Alba
nia. in locul tovarășului Ion Stoian. 
care a fost rechemat în Ministerul 
Afacerilor Externe.

★
Ne vizitează tara Teatrul Națio

nal sîrb din Novi Sad. care întreține 
strînse relații de prietenie si schim
buri culturale cu Teatrul Național 
din Timisoara.

în cadrul actualului turneu, oaspe
ții iugoslavi vor prezenta spectacole 
cu ..Popa Clra și Popa Spira" de 
Bogdan Ciplici si „Cei din Sacule 
despre avuție" de Zoran Petrovici în 
Sînmartinu Sîrbesc și la Timi
șoara. (Agerpres)

Viloea — Govora — Petroșani — Ha
țeg — Hunedoara — Deva ; Huedin
— Oradea — Băile Felix ; Focșani — 
Tulcea ; Tg. Neamț — Vaslui — Bîr- 
lad — Galați ; Piatra Neamț — Bicaz
— Borsec — Toplița — Reghin —
Cluj-Napoca ; Bistrița — Vatra Dor- 
nei — Piatra Neamț ; Timișoara — 
Reșița ; Timișoara — Oravița — Ani
na ; Hunedoara — Deva — Timișoa
ra. Totodată, numărul curselor rapide 
se majorează cu alte 25 față de ve
chiul plan de mers. (Agerpres)

miercuri, reprezentativa noastră evo
luează în capitala bulgară în compa
nia reprezentativei tării vecine si 
prietene. Meciul, din cadrul Cupei 
balcanice, interesează doar pentru 
palmares (naționala noastră fiind deja 
calificată pentru finala competiției), 
dar interesează.

A fost manifestă intenția de a se 
alinia la Sofia cea mai reprezentativă 
selecționată ce-o putem alinia la ora 
actuală. Dar accidentările au ridicat 
probleme de netrecut în calea antre
norilor: Cheran. Romilă si Stefănes- 
cu — toți trei titulari — încă nu sint 
refăcuti de pe urma cunoscutelor lor 
accidente ; Dumitru acuză si el urmă
rile accidentării de alaltăieri: Bălăci. 
Boloni, Crișan si Radulescu s-au pre
zentat la lot cu contuzii, dar se în
cearcă recuperarea lor. Faptul ridică 
din nou două probleme: pe de o parte
— a jocului dur care s-a întetit în 
campionatul nostru: pe de alta — a 
stăruinței cu care unele cluburi tri
mit în teren jucători nerefăcuti de pe 
urma accidentelor sau a diferitelor 
afecțiuni. Oricît ar fi de înțeles do
rința echipelor de a se prezenta cu 
cei mai buni jucători si de a se luata 
cu cea mai mare ardoare în acest 
fierbinte sezon fotbalistic — nu pot 
fi împărtășite exagerările, care nu 
fac bine nici fotbaliștilor respectivi, 
văduvind si echipa națională de unii 
componenti de bază.

în această situație, echipa de 
miercuri va putea fi definitivată abia 
înaintea jocului, alegîndu-se cei mai 
buni jucători valizi din următorul lot 
care ieri s-a deplasat în capitala 
bulgară. Răducanu si Lung — por
tari; M. Zamfir. Sătmăreanu. Mehe
dinții. Vigu. Grigore. Păltinișan — 
fundași; Bălăci. Boloni. Iordănescu, 
Zahiu — mijlocași: Crișan. D. Geor
gescu. Zamfir. Radulescu. Nedelcu II
— înaintași. Să sperăm, totuși. în
tr-o comportare bună si un rezultat 
pe măsură...

) G. MITRO1

• La Tel Aviv, într-un meci con- 
tind pentru „Cupa Națiunilor" la 
baschet masculin, echipa Israelului a 
învins cu scorul de 98—84 (53—53) 
reprezentativa Italiei.
• Cu prilejul unui concurs de atle

tism desfășurat la Erfurt. Roland 
Steuk (R.D. Germană), a stabilit un 
nou record mondial de juniori la a- 
runcarea ciocanului, cu o performantă 
de 77.48 m. Vechiul record era de 
76.38 m și aparținea aceluiași atlet.
• Cel de-al 61-lea Tur ciclist al 

Italiei a fost cîstigat de rutierul bel
gian Johan de Muyncki care a 
parcurs 3 629 km în 101h 31’22”. Pe 
locurile următoare s-au clasat Gian- 
battista Baronchelli (Italia) la 59” și 
Francesco Moser (Italia) la 2’ 19”.

• Pe o vreme frumoasă. însorită 
a început la Paris ediția 1978 a tur
neului de tenis găzduit de arena Ro
land Garros. Iată primele rezultate 
din proba de simplu bărbați : 
Proisy — — Bertram 6—3, 6—3, 7—5 ; 
Tim Gullikson — Letcher 6—3, 6—2,
6— 2 ; Giltinan — Richey 6—2, 6—2,
7— 5 ; Fagel — Kronk 6—1, 7—6, 6—1 ; 
Teacher — Cornejo 7—5, 6—4, 3—6 ; 
6—3 ; Carter — Phillips Moore 6—1, 
6—2, 6—1.

INDUSTRIA JUDEȚELOR HUNEDOARA, COVASNA Șl SUCEAVA 
A ÎNDEPLINIT PLANUL PE CINCI LUNI

Colectivele industriale hunedorene 
raportează realizarea planului pe 5 
luni cu 3 zile Înainte de termen. 
Pînă la 1 iunie se va realiza peste 
prevederi o producție industrială de 
200 milioane Iei. care se va concreti
za în : 90 milioane kilowați oră ener
gie electrică, 18 000 tone cocs. 1 000 
tone fier în minereu marfă. 36 000 
tone fontă. 30 000 tone otel. 14 000 
tone laminate finite. 6 000 tone ci
ment. 5 500 metri pătrați placaje de 
marmură. 5 300 metri cubi bușteni și 

! alte produse. întreaga producție su
plimentară se realizează pe baza 
creșterii productivității muncii (Sa
bin Cerbu).

★

Oamenii muncii români si ma
ghiari. uniți în muncă si idealuri, din 
unitățile industriale ale județului 
Covasna. raportează realizarea pla
nului pe 5 luni din acest an cu 4 
zile mai devreme. Acest avans va 
permite livrarea peste prevederi a 
peste 17 000 tone cărbune. 117 metri 
cubi prefabricate din beton. 143 000 
metri pătrați țesături tip bumbac, 
confecții textile în valoare de 6,5 
milioane lei. peste 1000 hl lapte de 
consum. 1 300 hl produse lactate 
proaspete. 16 tone unt. 13 tone brîn-

Decada 
„Bucuria copiilor" 
Tradiționala decadă „Bucuria 

copiilor", premergătoare Zilei co
pilului, este desigur un prilej 
pentru părinți — și nu numai 
pentru ei — de a le oferi daruri 
dintre cele mai atrăgătoare. In 
acest scop, magazinele cooperati
velor de consum s-au pregătit 
din timp cu un sortiment divers 
de articole pentru copii. Astfel, 
raioanele de specialitate din ca
drul supercoopurilor și super- 
magazinelor expun o gamă bo
gată de confecții, articole de 
galanterie, tricotaje, încălță
minte pentru copiii de diferite 
vîrste. Librăriile și raioanele 
specializate din magazinele coo
perativelor de consum oferă ul
timele apariții editoriale, pre
cum și diferite articole de pa- 
petărie. De asemenea, raioanele 
cu articole cultural-sportive- 
foto, precum și cele de jucării 
prezintă numeroase produse.

LOTO 2
NUMERELE EXTRASE

LA TRAGEREA DIN 28 MAI 1978
Extragerea I : 60 27 16 73.
Extragerea a II-a : 48 4 72 46.
Extragerea a IlI-a : 7 69 68 24.
FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI : 

613 330 lei. din care 23 224 lei re
port la categoria 1. 

zeturi etc. La obținerea acestui fru
mos succes au adus o contribuție de 
seamă colectivele de la întreprinde
rea minieră Căpeni. întreprinderea de 
șuruburi Tîrgu Secuiesc. I.A.E.A.M.E. 
Sfintu Gheorghe. I.M.A.S.A. Sfintu 
Gheorghe. întreprinderea de confec
ții Tîrgu Secuiesc și întreprinderea 
de industrializarea laptelui Sfintu 
Gheorghe. (Tbmbri Geza).

★
Unitățile industriale ale județului 

Suceava au obținut un nou si remar
cabil succes în întrecere — realiza
rea sarcinilor la producția indus
trială pe 5 luni cu 3 zile mai devre
me. Potrivit calculelor preliminare, 
devine astfel posibilă depășirea pre
vederilor cu 80 milioane lei la pro
ducția marfă si cu 35 milioane lei la 
producția netă. Aceste depășiri se 
regăsesc în importante cantităti de 
produse realizate suplimentar. între 
care : 2 200 tone minereu de man- 
gan. 2 000 tone var. mașini-unelte 
pentru așchierea metalelor în valoa
re de 6.5 milioane lei. 14 000 mc 
cherestea și 14 000 mp binale, piese 
de schimb în valoare de 8 milioane 
lei. 68 000 mp furnire estetice, mobilă 
în valoare de 11 milioane lei. pre
cum și alte produse agroalimentare 
industrializate. (Gh. Parascan).

ATRACTIVE LOCURI DE POPAS 
IN JUDEȚUL VRANCEA

Cooperația de consum din jude
țul Vrancea oferă turiștilor cîteva 
atractive locuri de popas. Astfel, în 
stațiunea balneoclimaterică Soveja, 
într-o frumoasă zonă montană — 
HANUL SOVEJA este o gazdă ospi
talieră, oferind condiții de cazare 
dintre cele mai bune (încălzire cen
trală. dușuri și instalații sanitare la 
fiecare cameră). Unitatea dispune, de 
asemenea, de un restaurant spațios 
(in care se pot servi, pe lingă pre
parate specific vrincene, o gamă 
largă de specialități culinare tradi
ționale). precum și de o braserie și 
o terasă. Oaspeții pot închiria de 
la recepția hotelului jocuri de șah, 
remi, table, precum și schiuri în 
timpul iernii.

Hanul Soveja se află amplasat la 
850 m. altitudine, la poalele munți
lor Zboina si Tina. Stațiunea So
veja este recomandată, intre altele, 
pentru tratamentul anemiilor și 
nevrozelor. în apropiere se pot face 
excursii pentru vizitarea unor inte
resante obiective istorice, culturala 
și turistice : mauzoleurile de la So
veja, Mărăști și Mărășești, Casa 
memorială Ion Roată din comuna 
Cimpuri. Cascada Putnei, Casa de 
vînătoare Zboina etc.

ÎN ORGANIZAREA A.C.R.

Acțiuni turistice cu automobilele 
în țară și peste hotare

în cadrul schimburilor organizate 
de Automobil Clubul Român și insti
tuții similare din străinătate, o ca
ravană de peste 60 de autoturisme, 
reunind turiști din Austria. R.F. Ger
mania si Olanda, ne vizitează tara. 
Pinâ la 16 iunie, oaspeții, sosiți prin 
Clubul austriac de camping, vor vi
zita obiective cultural-turistice din 
Oradea. Cluj-Napoca. Suceava. Bucu
rești. Sibiu, Timisoara, precum si de 
pe litoral, vor face excursii în Del
ta Dunării, vor participa la tradi
ționale manifestări folclorice româ
nești si la demonstrații sportive.

PROGRAMUL 1
9,00 Teleșcoalâ

10,00 Antologia filmului pentru copil și 
tineret : Charles Chaplin (reluare)

11,00 tn alb șl negru
11.50 Telex
16,05 Teleșcoală
16,35 Curs de limbă engleză
17,05 La volan — emisiune pentru con

ducătorii auto
17.20 Arta muzicală românească in con

fruntări internaționale.
17,45 România pitorească
18.10 Frumoasă ne e copilăria. (Emisiu

ne llterar-muzicală dedicată Zilei 
internaționale pentru apărarea co
pilului)

18.30 Lecții TV pentru lucrătorii din a- 
griculturâ

19,00 întrebări și răspunsuri : Autoges- 
tiunea șl problemele conducerii 
științifice

19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
20,00 La ordinea zilei in economie
20.10 Pe Ctmpla Libertății. CIntece pa

triotice și revoluționare contem
porane șl din timpul revoluției din 
1848.

20.30 30 de ani de la naționalizare. îm
pliniri din viața unei uzine. Fișă 
monografică a întreprinderii „Hi
dromecanica" din Brașov

20.50 Telerecltal : Corado Negreanu
21.50 Program muzical
22.20 Telejurnal

PROGRAMUL 2
20,00 Film serial pentru copil : „Comoa

ra din insulă" (reluare)
20.30 Școala contemporană. Ciclu de 

perfecționare profesională peptru 
cadrele didactice. Activități didac
tice In grădinițele de copil

so,M Viața economică.
21,25 Telex
21.30 Muzică de cameră. Cvintetul în 

Mi bemol major op. 16 de Beetho
ven

în orașul Panciu, cooperația de 
consum a dat in folosință un com
plex de alimentație publică și ca
zare : restaurant, braserie, cofetă
rie. camere confortabile cu încălzire 
centrală. în crîngul Petrești. la 3 
km de Focșani, un plăcut popas il 
oferă CABANA CĂPRIOARA, care 
dispune de un restaurant cu terasă 
și locuri de cazare in camere sau 
în căsuțe. Unitatea are amenajat 
un teren de tenis și de popice.

Rețin atenția, de asemenea, și alte 
unități turistice ale cooperației de 
consum din județul Vrancea, care 
sînt amplasate Intr-un cadru natu
ral pitoresc : CABANA DUMBRA- 
VIȚA, unitate situată la 12 km. de 
Focșani, pe șoseaua spre Galați, 
într-o frumoasă pădure de salcîmi, 
HANUL DOMNEȘTI din satul cu 
același nume, la 7 km de Adjud, și 
TERASA BACHUS la 16 km de 
Focșani, pe șoseaua internațională 
E 20. In orașul Mărășești. în apro
pierea stației C.F.R., a fost dat in 
folosință complexul „PARC" — uni
tate de categoria I, cu restaurant, 
braserie, cafe-bar. camere cu con
fort modern și încălzire centrală, 
loc de parcare auto.

în fotografie : „Hanul Soveja".

In actualul sezon estival este aștep
tată, de asemenea, vizita unor turiști 
automobiliști din diverse țări. A.C.R., 
care întreține relații de schimb cu 
peste 150 de firme turistice de pes
te hotare, a pregătit noi programe de 
odihnă și agrement, excursii in grup 
si individuale.

La rîndul lor. turiști automobiliști 
din tara noastră vor putea efectua 
pină la sfirșitul anului excursii or
ganizate prin A.C.R. în Austria. Bul
garia. Cehoslovacia. Finlanda. Fran
ța. Grecia. R.F. Germania, Iugosla
via. Norvegia. Suedia si in alte țări.

• OMAGIEREA UNUI 
ACTIVIST PENTRU DES
TINDERE Șl PACE. Pre
ședintele Republicii Senegal, 
Leopold Sedar Senghor, poet și 
prieten al regretatului om po
litic și de știință italian Giorgio 
La Pira, va fj președintele ju
riului premiului internațional 
,.Giorgio La Pira", inițiat în i- 
deea de a omagia personalitatea 
dispărutului. Premiul va f; în- 
mînat în fiecare an unui tînăr 
cercetător, selecționat dintre cei 
ce vor prezenta studii științifice 
legate de multiplele teme abor
date de La Pira în timpul acti
vității desfășurate la Universi
tățile din Florența, ca și în ca
litate de primar al acestui oraș 
și de activist pe tărîmul destin
derii și păcii internaționale.

• CIT O SUTĂ CIN
CIZECI DE AERONAVE 
„JUMBO JET". L* 1 iunie-

ora 20, ora locală, în capitala 
Argentinei, Buenos Aires, se va 
da lovitura de începere a între
cerilor din cadrul Cupei mon
diale la fotbal. Pregătirile sint 
terminate. După cum a declarat 
unul din organizatori, Carlos Al
berto Lacoste, volumul activi
tății depuse echivalează cu 
construirea a nu mai puțin de 150 
aeronave gigantice Boeing 747 
„Jumbo jet". In afară de ame
najările suplimentare aduse sta
dioanelor existente (Argentina 
posedă un număr de 9 sta
dioane care depășesc fiecare 
50 000 de locuri), a fost consi
derabil lărgită rețeaua de șosele 
și autostrăzi pentru a facilita 
deplasarea între diferitele orașe 
unde se vor desfășura meciurile 
și a fost creată o vastă rețea de 
legături telex, telefonice și TV, 
care vor sta la dispoziția celor 
peste 8 000 ziariști străini ce 
și-au anunțat participarea. Fi
gurativ vorbind, a declarat La
coste, cele 150 de „Jumbo jet" 
sînt gata de decolare. Rămine 
de văzut care va fi echipa ce

va avea cinstea să „aterizeze" 
pe primul loc al celei mai mari 
competiții fotbalistice a lumii.

• PESTE CU „FA
RURI". Ihtiologi de la Acade
mia de științe din San Francis
co au p.rins un pește care are 
sub fiecare ochi cite o sursă lu
minoasă. Cu ajutorul acestor 
„ochi suplimentari" peștii atrag 
ființele cu care se hrănesc. In
teresant este și faptul că „ochii" 
acestui pește, denumit științific 
„Kryptophanaron Alfredi", se 
pot roti ca la cameleon, împrăș
tiind lumina în direcții diferite. 
Știința a aflat pentru prima oară 
de existenta neobișnuitului peș
te în 1907, cînd a fost capturat 
un exemplar lîngă insula Ja
maica. De atunci n-a mai fost 
întîlnit. Abia la începutul anu
lui în curs, în vecinătatea insu
lei Caiman, din Marea Caraibi
lor, au fost prinse șase exem
plare de Kryptophanaron Al
fredi.

• PREMIUL FRANCEZ 
PENTRU ZIARISTICĂ. Re- 
zervat gazetarilor sub 40 de 
ani, premiul „Albert-Londres" 
— astfel denumit în cinstea 
unui vestit reporter fran
cez, mort in 1932 in timpul 
unui incendiu la bordul unui 
pachebot care traversa Marea 
Roșie — este apreciat a consti
tui pentru ziaristică ceea ce re
prezintă premiul „Goncourt." 
pentru literatură. Anul acesta 
premiul a fost acordat ziaristului 
Christian Hoche, de la săptămi- 
nalul „L’Express", în vîrstă de 
33 de ani. In cei zece ani de ca
rieră, Hoche a străbătut cea mai 
mare parte a lumii, devenind 
cunoscut în special pentru re
portaje transmise în timpul răz
boiului din Vietnam. Cînd a fost 
anunțată știrea premierii, ca zia
rist obișnuit să se afle în „punc

tele fierbinți" ale globului, lau
reatul se afla în Zair, de unde a 
și trimis un șir de apreciate re
portaje asupra evenimentelor 
recente din provincia Shaba.

• INVESTIGAȚII IN 
„TRIUNGHIUL BERMU- 
DELOR". Opt nave științifice 
sovietice efectuează de zece luni 
ample cercetări științifice în 
zona Oceanului Atlantic, cu
noscută sub denumirea. de 
„Triunghiul Bermudelor". Scopul 
lor constă în efectuarea de 
observații complexe asupra di
namicii și energiei curenți- 
lor oceanici în zona respec
tivă. unde bîntuie numeroase 
cicloane si șint cunoscute vîrte- 
juri puternice. In cadrul explo
rărilor, nava „Acad. Kureiatov" 
a plasat si asigură functionarea 
neîntreruptă a 21 de geaman

duri care înregistrează au
tomat curenții marini și tem
peratura apei la diferite a- 
dîncimi. In perioada acestor 
lucrări, nava a avut de supor
tat rigorile a nouă cicloane care 
au luat naștere in Marea Ca
raibilor. în Golful Mexicului si 
pe continentul american.

• METODĂ ORIGI
NALĂ DE PREVEDERE A 
CUTREMURELOR. ur
ma unor cercetări îndelungate, 
prof. R. Sigidzuki, de la Univer
sitatea din Nagoya, a prezentat 
o metodă originală de prevedere 
a cutremurelor, care se bazează 
pe analiza emanațiilor gazoase 
din pămînt. Potrivit unui referat 
prezentat în cadrul Conferinței 
naționale a seismologilor din Ja
ponia, concentrația unor elemen
te cum sint. heliul, argonul și azo
tul in emanațiile gazoase ale Pă- 
mintului se modifică înainte de 
cutremure. Modificările mențio
nate incep să se producă cu a- 
proximativ o lună și jumătate

înaintea declanșării cutremuru
lui. Cu zece zile înainte de cu
tremur, concentrația de azot a- 
junge la maximum.
• MUZICA - MIJLOC 

DE TRATAMENT MEDI
CAL. Revista „Ergoterapeu- 
ten“, care apare la Copenhaga, 
consacră un studiu special fo
losirii muzicii ca mijloc de tra
tament medical. Concluzia au
torilor. care iși bazează artico
lul pe rezultatele unor cercetări 
îndelungate, este aceea că mu
zica bine aleasă ajută nu numai 
la calmarea sistemului nervos, 
ci are un efect tonic general, 
îmbunătățește memoria, face să 
crească capacitatea de muncă, 
reglează ritmul cardiac si are 
alte efecte favorabile asupra or
ganismului uman.

• CARTOFI DIN SE
MINȚE. Un grup de geneti
cieni din Miinchen au reușit să 
obțină experimental o nouă va

rietate de cartof, care are 
numai 12 cromozoni. in loc 
de 48 cit are o plantă obișnuită. 
Specialiștii apreciază că noua 
plantă ar putea constitui baza 
pentru obținerea unor noi soiuri 
de cartofi care să se înmulțeas
că pe bază de semințe. Se știe 
că in prezent cartofii se înmul
țesc numai prin tuberculi, a- 
ceastă metodă prezentind unele 
inconveniente, inclusiv riscul 
transmiterii unor boli.

• ATENȚIE LA BRON
ZAREA ARTIFICIALĂ. 
Victime, ale cochetăriei lor, în 
fiecare an mai bine de 12 000 de 
americani suferă grave arsuri de 
pe urma folosirii neraționale a 
„lămpilor de bronzat". Adminis
trația Alimentației și Drogurilor 
din S.U.A., care a dat publicității 
această cifră, consemnează că, 
în majoritatea cazurilor, victi
mele se expun razelor ultravio
lete mult mai mult decît tim
pul strict necesar pentru bron
zarea artificială.
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0 contribuție marcantă 
la întărirea continuă a prieteniei 

și solidarității româno-laoțiene

Instituirea unei noi ordini economice internaționale 
imperativ al lumii contemporane 

Declarația președintelui Perului

Vizita oficială de prietenie în Re
publica Democrată Populară Laos a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
în fruntea unei delegații de partid 
și de stat — o nouă și rodnică etapă 
a călătoriei intreprinse in tărj so
cialiste din Asia — a constituit un 
marcant eveniment politic. Aceasta a 
fost prima vizită a secretarului ge
neral al partidului nostru, președin
tele republicii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. și, totodată, prima vizită 
r unui șef de stat străin pe pămîntul 
Laosului liber și independent.

Rezultatele rodnice ale vizitei, 
concluziile desprinse în urma con
vorbirilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cu tovarășul Kaysone 
Phomvihane. secretar general al C.C. 
al Partidului Popular Revoluționar 
Laoțian, prim-ministru, cu Sufanu- 
vong. președintele Republicii Demo
crate Populare Laos, cu ceilalți mem
bri din conducerea de partid și de 
stat a Laosului au fost deopotrivă 
evidențiate de ambele părți. „Doresc 
să-mi exprim incă o dată convinge
rea — sublinia in acest sens tova
rășul Nicolae Ceaușescu — că vizita 
pc care o facem in Republica Demo
crată Populară Laos va constitui un 
nou și important moment in intări- 
rea prieteniei dintre partidele și sta
tele noastre. în interesul celor două 
popoare, al cauzei prieteniei și cola
borării intre națiuni, al socialismului 
și păcii". La rindul său, tovarășul 
Kaysone Phomvihane a declarat : 
„Considerăm că actuala vizită in 
tara noastră a delegației de partid 
și de stat române, condusă de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, marchează 
un nou pas in întărirea și aprofun
darea relațiilor de prietenie, de co
operare și înțelegere intre cele două 
țări ale noastre".

Desfășurată într-o atmosferă de 
cordialitate, de prietenie tovărășească, 
înțelegere și respect reciproc, vizita 
a prilejuit o puternică manifestare a 
bunelor raporturi de conlucrare și so
lidaritate militantă statornicite între 
partidele și popoarele noastre. în 
manifestările entuziaste de simpatie 
cu care populația din Vientiane i-a 
întîmpinat pe înalții oaspeți și-au 
găsit expresie grăitoare sentimen
tele de inaltă stimă și considerație 
pe care poporul laoțian le nutrește 
fată de secretarul general al parti
dului nostru, de profundă prețuire 
față de poporul român. Aceleași sen
timente de prietenie trainică și pre
țuire leagă poporul nostru de poporul 
laoțian, așa cum au fost puse in 
evidență și cu prilejul primirii căl
duroase dc care s-a bucurat delega
ția de partid și guvernamentală lao- 
țiană in timpul vizitei sale in Româ
nia in 1976.

„Eveniment de importanță istorică în dezvoltarea 
relațiilor prietenești româno-kampuchiene"
Presa din Kampuchia Democrată despre vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu

„Eveniment de importanță istorică" 
— astfel apreciază ziarul ..REVOLU
ȚIA". de la Pnom Penh. vizita în 
Kampuchia Democrată a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. împreună cu tovarășa Elena 
Ceausescu, in fruntea unei delegații 
de partid si de stat a Republicii So
cialiste România, la invitația Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist din Kampuchia și a Guvernu
lui Kampuchiei Democrate.

Intr-o ediție specială consacrată 
vizitei, dînd expresie sentimentelor 
de aleasă stimă si prețuire ale po
porului kampuchian fată de solii po
porului român, bucuriei de a-i avea 
ca oaspeți, ziarul înscrie pe prima sa 
pagină, cu litere roșii. urarea : 
„Adresăm cel mai călduros bun so
sit tovarășului Nicolae Ceaușescu !“.

Prima pagină a ziarului este domi
nată de fotografia tovarășului Nicolae 
Ceausescu. însoțită de o prezentare 
amplă a personalității secretarului 
general, președintele României socia
liste. a vieții si activității sale re
voluționare. „Președintele Nicolae 
Ceaușescu — scrie „REVOLUȚIA" — 
este conducătorul eminent al Româ
niei socialiste, apreciat luptător, 
neobosit initiator al unor importanțe 
și prestigioase acțiuni in slujba pă
cii. socialismului si colaborării inter
naționale".

„Trăiască prietenia durabilă între 
poporul Kampuchiei si poporul ro
mân!" — este titlul unui poem publi
cat in paginile „-Revoluției", in care, 
în cuvinte calde, pline de stimă si 
prețuire, sînt aduse omagii partidu
lui comunist, poporului român. Româ
niei socialiste, secretarului general 
al partidului. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Cuvintele in limba 
khmeră ale poemului constituie o 
expresie spontană a bucuriei unui 
popor ospitalier, animat de cele mai

Este cunoscut faptul că poporul 
român a salutat cu deosebită bucurie 
victoria istorică obținută de poporul 
Laosului. alături de celelalte popoare 
din Indochina. împotriva imperialis
mului. pentru înfăptuirea aspirațiilor 
sale de libertate și independentă, de 
dezvoltare de sine stătătoare. încu- 
nunînd lupta neînfricată și plină de 
jertfe dusă timp de peste trei de
cenii de poporul laoțian, această vic
torie a deschis o nouă eră în isto
ria tării, demonstrînd forța de ne
învins a unui popor care este ferm 
hotărit să-și apere unitatea și inde
pendența națională, dreptul sacru de 
a fi stăpin pa propriul destin și care 
se bucură de sprijinul omenirii pro
gresiste.

Poporul român, care a cunoscut el 
însuși, de-a lungul zbuciumatei sale 
istorii, Împilarea și opresiunea ocu
pației străine, luptind cu dirzenie 
pentru afirmarea ființei naționale, 
și-a manifestat constant solidaritatea 
cu cauza dreaptă a poporului lao
țian, acordindu-i întregul sprijin. 
„Atit în perioada cind poporul lao
țian ducea lupta sa de salvare na
țională Împotriva imperialiștilor agre
sori, cit și in epoca luptei pentru 
unitate națională, după instaurarea 
Republicii Democrate Populare Laos 
— scria ziarul „Xieng Pasason" — 
partidul, guvernul și poporul român 
au acordat în mod continuu sprijinul 
și ajutorul lor material și moral ope
rei noastre revoluționare. Cu această 
ocazie, poporul laoțian își exprimă 
recunoștința cea mai profundă parti
dului. guvernului și poporului ro
mân".

în noile condiții, cind Laosul s-a 
angajat ferm pe calea dezvoltării li
bere și independente, colaborarea 
româno-laoțiană pe multiple planuri 
cunoaște, intr-adevăr, o evoluție me
reu ascendentă. Ambele țări și po
poare sint profund interesate in 
promovarea unei largi colaborări in 
domeniile politic, economic si teh- 
nico-științific, a unei conlucrări ac
tive în direcția promovării unor re
lații noi între state, bazate pe ega
litate și echitate, în vederea demo
cratizării vieții internaționale, edifi
cării unei noi ordini economice mon- > 
diale.

Recentele convorbiri la nivel înalt, 
continuînd In mod fructuos dialogul 
început la București, au evidențiat 
voința comună de a conferi colabo
rării româno-laoțiene noi dimensiuni 
și perspective. în concordantă cu pre
vederile Declarației comune, ale ce
lorlalte documente și înțelegeri sem
nate în capitala țării noastre în 
1976. Subliniindu-se cu satisfacție 
relațiile de strînsă prietenie, solida

calde sentimente față de tara noas
tră. în poem se spune, printre al
tele :
„Kampuchia șl România 
Nutresc una față de alta 
Prietenie și solidaritate solidă

și sinceră, 
Bazate pe egalitate și dreptate. 
Multă sănătate și viață lungă 
Tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
Trăiască prietenia înfloritoare 
Intre Kampuchia și România. 
Fie ca ea să se întărească

și să dăinuie totdeauna. 
Popoarele noastre să meargă înainte 
Pe drumul prosperității".

De asemenea, postul de radio „VO
CEA KAMPUCHIEI DEMOCRATE" 
a dedicat numeroase emisiuni vizitei 
delegației — moment de referință cu 
semnificație istorică în cronica rela
țiilor frățești dintre popoarele Re
publicii Socialiste România si Kam
puchiei Democrate.

„Este prima vizită în tara noastră 
a inaltilor oaspeți din România. 
Sintem deosebit de bucuroși să le 
adresăm salutul cel mai fierbinte, 
împreună cu sentimentele profunde 
de prietenie revoluționară" — se 
subliniază intr-un amplu comentariu 
difuzat de postul de radio al Kam
puchiei Democrate. Comentariul scoa
te in evidență cu pregnantă faptul 
că „sub conducerea Partidului Co
munist Român, avindu-i in frunte 
pe eminentul conducător, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. poporul român, 
într-o unitate deplină, continuă să 
dezvolte tradițiile sale revoluționare, 
repurtând numeroase si strălucite 
victorii in opera de edificare a so
cietății socialiste". „Acestea — con
tinuă comentariul — sint motivele 
pentru care Republica Socialistă 
România, independentă și suverană, 
se bucură de un prestigiu deosebit pe 
arena internațională". 

ritate și colaborare existente între 
Partidul Comunist Român și Parti
dul Popular Revoluționar Laoțian, 
între România si Laos, în timpul 
convorbirilor de la Vientiane s-a 
convenit să se acționeze pentru a 
ridica pe o treaptă superioară coo
perarea româno-laoțiană in dome
niul economic și în alte domenii de 
activitate, în folosul dezvoltării eco- 
nomico-sociale și construcției socia
lismului în cele două țări, al cauzei 
păcii și înțelegerii internaționale. Un 
rol stimulator in amplificarea cola
borării atit pe plan bilateral, cit și 
în lupta popoarelor pentru socialism, 
progres social, libertate și indepen
dență. pentru pace și securitate in
ternațională îl au — așa cum a fost 
exprimată convingerea ambelor părți 
— intensificarea conlucrării, a schim
bului de experiență dintre cele două 
partide în construcția socialismului, 
întărirea prieteniei și solidarității 
dintre partidele, popoarele și țările 
noastre.

în acest context, avînd în vedere 
realitățile lumii de azi. profundele 
mutații revoluționare, sociale și na
ționale petrecute pe arena mondială, 
ca rezultat al afirmării voinței po
poarelor de a fi stăpîne pe soarta 
lor, de a trăi liber și suveran. în
tr-o lume fără războaie, a păcii și 
securității, tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Kaysone Phomvihane au sub
liniat necesitatea unirii eforturi
lor pentru abolirea definitivă a po
liticii imperialiste, colonialiste și 
neocoloniaiiste, de asuprire și do
minație, pentru întronarea unor ra
porturi cu adevărat echitabile între 
state, lichidarea subdezvoltării și a 
decalajelor economice și statornici
rea unei noi ordini politice și eco
nomice mondiale, pentru edificarea 
unui climat stabil de pace și securi
tate. Toate problemele ce preocupă 
omenirea trebuie să-și găsească o 
soluționare constructivă, de natură 
să contribuie la făurirea unei lumi 
mai drepte și mai bune, care să 
permită fiecărei națiuni dezvoltarea 
nestînjenită pe calea progresului 
economic și social.

Salutînd cu satisfacție rezultatele 
vizitei tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în R.D.P. Laos, opinia publică din 
țara noastră își exprimă convingerea 
că adeastă vizită va marca un moment 
calitativ nou. deosebit de important, 
în evoluția relațiilor româno-lao- 
țiene, impulsionind și mai puternic 
colaborarea multilaterală dintre cele 
două țări, în interesul ambelor po
poare. al cauzei socialismului, pro
gresului și păcii în lume.

Viorel POPESCU

Trecind în revistă relațiile româ- 
no-kampuchiene. „Vocea Kampuchiei 
Democrate" subliniază că. in timpul 
războiului revoluționar de eliberare 
națională, precum si in etapa actua
lă de edificare a unei societăți noi, 
„președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
partidul, poporul si guvernul român 
ne-au acordat un prețios ajutor în 
cadrul relațiilor noastre bazate pe 
egalitate și respect reciproc".

Vizita oficială de prietenie a secre
tarului general al partidului, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. tovarășul Nicolae Ceaușescu. a 
delegației de partid si de stat ro
mâne constituie, si în\anrecierea pos
tului de radio, „o etapă istorică în 
relațiile dintre Kampuchia si Româ
nia". Acest eveniment „va impulsio
na. fără îndoială, mai viguros, dez
voltarea raporturilor noastre".

Presa kampuchiană a publicat nu
meroase articole si informații con
sacrate activității partidului si sta
tului nostru, ponorului român, reali
zărilor sale remarcabile pe drumul 
edificării societății socialiste multila
teral dezvoltate. Alături de o hartă 
a tării noastre, ziarul publică am
ple informații despre succesele do- 
bindite de poporul român în sfera 
economică, științifică, culturală, des
pre politica externă a României so
cialiste. contribuția ci de prestigiu la 
„rezolvarea multiplelor probleme cu 
care este confruntată astăzi ome
nirea".

Este permanent subliniat aportul 
remarcabil al președintelui Nicolae 
Ceaușescu la toate împlinirile de azi 
ale României, la creșterea prestigiu
lui tării pe arena internațională. Toa
te aceste prezentări sînt însoțite de 
elogii care dau glas bucuriei deose
bite a poporului kampuchian de a 
fi gazdă a distinșilor oaspeți români 
aflati in vizită oficială de prietenie 
în Kampuchia Democrată.

LIMA 29 (Agerpres). — în alocu
țiunea rostită cu prilejul celei de-a 
noua aniversări a Pactului Andin 
(organism de cooperare economică 
din care fac parte Bolivia, Columbia, 
Ecuador, Peru și Venezuela), șeful 
statului peruan, Francisco Morales 
Bermudez, s-a pronunțat în favoarea 
instituirii unei noi și juste ordini e- 
conomiee internaționale, adevărat 
imperativ al lumii contemporane. El 
a relevat că sistemul economic in
ternațional depinde nu numai de so
liditatea și dinamismul economiei 
țărilor puternic dezvoltate, ci, într-o 
măsură cel puțin egală, de întărirea 
economică a statelor în curs de dez

Apel al U.N.I.C.E.F. adresat sesiunii 
speciale a O.N.U. consacrate dezarmării

NAȚIUNILE UNITE 29 (Agerpres). 
— De la trimisul special : întrunit 
la sediul Națiunilor Unite din New 
York. în cadrul sesiunii sale anuale. 
Consiliul de administrație al Fondu
lui O.N.U. pentru copii (U.N.I.C.E.F.) 
a adresat un apel sesiunii speciale a 
Adunării Generale a O.N.U. consa
crată dezarmării. în care se exprimă 
speranța că lucrările acesteia vor re
prezenta „un succes în înfăptuirea 
sarcinii dificile de stabilire a moda
lităților concrete de reducere a înar
mărilor în lume si promovare a unor 
relații pașnice între națiuni".

Proclamînd anul 1979 drept Anul 
Internațional al copilului — se arată 
în apel — Adunarea Generală a 
O.N.U. a cerut tuturor statelor să-și 
sporească eforturile pentru a obține 
rezultate substanțiale în asigurarea 
bunăstării copiilor. „Astăzi — conti
nuă apelul — în țările în curs de dez
voltare rata mortalității infantile este 
de opt ori mai mare decît în țările 
puternic industrializate, subnutriția

„Dezarmarea nu mai poate fi ignorată”
— declară președintele

BONN 29 (Agerpres). — Luînd, 
luni, cuvîntul, la Bonn, la ședința 
conducerii Partidului Social-Demo
crat din R. F. Germania, Willy 
Brandt, președintele acestui partid, 
s-a pronunțat pentru continuarea 
politicii de destindere și pentru in-

Opțiuni ale guvernului afgan 
în politica internă și externă

KABUL 29 (Agerpres). — Revolu
ția de la 27 aprilie, Înfăptuită de 
Partidul Democratic Popular potrivit 
voinței și cu sprijinul oamenilor 
muncii, a urmărit să pună capăt ex
ploatării și guvernării reacționare — 
a declarat Nur Mohammed Taraki, 
președintele Consiliului Democratic 
Republican Revoluționar, primul mi
nistru al guvernului Republicii De
mocratice Afganistan, intr-o alocu
țiune rostită la o intîlnire cu repre
zentanții populației din diferite 
regiuni ale țării. El a spus că revolu
ția urmărește să transmită puterea 
reprezentanților țăranilor, muncitori
lor. meseriașilor și ai celorlalți oa
meni ai muncii, fiind o revoluție

TURCIA

Avertisment adresat unor
ANKARA 29 (Agerpres). — Minis

trul turc al energiei și resurselor na
turale. Deniz Baykal, a avertizat fir
mele „Mobil" și „British Petroleum" 
— care administrează cea de-a doua 
rafinărie petroliera din Turcia — îm
potriva unor viitoare tentative de 
șantaj — relatează agenția Reuter.

Declarația ministrului turc se re
feră la acțiunea celor două compa
nii. care aS redus timp de aproape

Consecințele inflației în centrul atenției 
viitoarei reuniuni a O.P.E.C.

BAGDAD 29 (Agerpres). — Irakul 
va cere, la viitoarea reuniune minis
terială a Organizației țărilor expor
tatoare de petrol (O.P.E.C.), ale cărei 
lucrări vor avea loc. luna viitoare, 
la Geneva, o sporire a preturilor la 
petrol — a declarat ministrul irakian 
al petrolului. Tayeh Abdul Karim. în- 
tr-un interviu acordat agenției Asso
ciated Press. Anual, țările membre 
ale O.P.E.C. pierd peste 19 miliarde 
dolari ca rezultat al devalorizării do
larului și al inflației — a arătat el, 
subliniind, totodată, că o nouă creș
tere a preturilor la petrol ar fi sin
gura alternativă „atît timp cit costul 
mărfurilor industriale importate de 
țările membre ale O.P.E.C. creste con
tinuu. . devalorizarea dolarului nu în

voltare, în speță de sporirea ponderii 
așa-numitei „lumi a treia" în econo
mia mondială.

Președintele Bermudez a condam
nat, pe de altă parte, atitudinea sta
telor occidentale industrializate care 
— a spus el — întrețin o situație ex
plozivă a țărilor în curs de dezvol
tare, în loc să le acorde un ajutor 
real, menit să susțină eforturile de 
redresare economică. în încheiere, 
șeful statului peruan a evidențiat 
necesitatea întreprinderii de urgență 
a unor măsuri concrete, care să sto
peze tendința de adincire a prăpas- 
tiei dintre țările bogate și cele să
race.

afectează un sfert din numărul copii
lor. mai puțin de jumătate din copiii 
de virstă școlară pot urma cursurile 
unei instituții de învătămînt si mai 
puțin de 20 la sută din numărul co
piilor din zonele rurale au acces la o 
asistență medicală corespunzătoare". 
Subliniind că toate statele lumii sînt 
preocupate de asigurarea unei vieți 
mai bune pentru cea mai tînără ge
nerație. care va fi generația adultă 
de mîine. apelul arată că „reducerea 
poverii înarmărilor ar putea constitui 
unul dintre mijloacele pentru atin
gerea acestui obiectiv".

Consiliul de administrație al 
U.N.I.C.E.F. cheamă sesiunea spe
cială „să întreprindă pașii care se 
impun, capabili să asigure canaliza
rea unei părți corespunzătoare din 
sumele ce ar deveni disponibile prin 
reducerea cheltuielilor militare spre 
înfăptuirea programelor naționale si 
internaționale vizînd satisfacerea ne
voitor de bază ale copiilor de pretu
tindeni în domeniile alimentației, 
sănătății și educației".

P.S.D. din R. F. Germania
făptuirea dezarmării. Faptul că are 
loc o sesiune specială a Adunării 
Generale a O.N.U. consacrată dezar
mării arată limpede că problema 
dezarmării nu mai poate fi ignorată 
— a spus, în context, Willy Brandt.

populară ce slujește poporul. Tot
odată, el a arătat că guvernul va 
lupta împotriva oricăror manifestări 
de discriminare și asuprire și se va 
strădui să ridice nivelul de trai al 
poporului.

Referindu-se la politica externă a 
țării, Nur Mohammed Taraki a ară
tat că relațiile Afganistanului vor fi 
mai strînse cu acele state care vor 
sprijini dezvoltarea lui fără a pune 
condiții pentru acordarea acestui 
sprijin.

în luările lor de cuvint, reprezen
tanții populației afgane au relevat că 
revoluția de la 27 aprilie corespunde 

'intereselor majorității poporului șl au 
exprimat sprijinul pe care îl acordă 
guvernului.

firme petroliere străine
trei luni activitatea la rafinăria 
A.T.A.S., de la portul mediteranean 
Mersin, invocind faptul că guvernul 
turc nu achitase datoriile anterioare 
pentru importurile de petrol. Aceas
tă acțiune s-a terminat la sfirșitul 
săptăminii trecute, după ce guvernul 
turc a amenințat că va retrage au
torizațiile acordate companiilor men
ționate. care controlează două treimi 
din producția rafinăriei.

cetează, iar prețul la petrol continuă 
să rămînă mai mic decît valoarea de 
înlocuire a sa.". Decizia reuniunii 
O.P.E.C. de Ia Caracas, la care se 
hotărîse înghețarea prețului la petrol, 
a fost valabilă doar pentru prima ju
mătate a anului curent — a precizat 
ministrul irakian al petrolului.

Pe de altă parte, guvernul irakian 
— a declarat Tayeh Abdul Karim — 
a semnat deja contracte pentru alte 
trei mari proiecte care vor valorifica 
in întregime producția de petrol si 
gaze, între care un complex petro
chimic în sudul tării, a cărui con
strucție va necesita investiții de pes
te un miliard dolari — relatează a- 
genția Associated Press.

Încheierea Congresului PartiduluiProgresist al Oamenilor Muncii din Cipru
• Tovarășul Ezekias Papaioannou a fost reales secretar ge

neral al C.C. • Primirea reprezentantului P.C.R.
NICOSIA 28 (Agerpres). — Trimisul 

special. Al. Cimpeanu, transmite : 
Cel de-al XlV-lea Congres al Parti
dului Progresist al Oamenilor Mun
cii din Cipru (A.K.E.L.). la care au 
participat peste 700 de delegați, și-a 
încheiat lucrările. Au fost adoptate 
rezoluția politică, un apel către po
porul cipriot, precum si alte docu
mente.

Noul Comitet Central, întrunit în 
prima sa plenară, a ales Biroul Po
litic si Secretariatul C.C. al A.K.E.u. 
în funcția de secretar general al C.C. 
al A.K.E.L. a fost reales tovarășul 
Ezekias Papaioannou.

Luînd cuvîntul în încheierea lucră
rilor congresului. E. Papaioannou a

★
Duminică după-amiază. Ezekias Pa

paioannou, secretar general al C.C. al 
Partidului Progresist al Oamenilor 
Muncii din Cipru (A.K.E.L.) l-a primit 
pe tovarășul Mihai Gere, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R. Din partea se
cretarului general al partidului nos
tru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a 
conducerii P.C.R., secretarului general 
al C.C. al A.K.E.L. i-au fost transmi
se calde felicitări cu prilejul alegerii 
sale în această funcție.

Mulțumind, E. Papaioannou a rugat 
să se transmită tovarășului Nicolae 
Ceaușescu calde urări de sănătate și 
fericire. EI a exprimat, totodată, do
rința ca bunele relații existente între 
cele două partide să se dezvolte în 
continuare.

Luni dimineață, președintele inte
rimar al Republicii Cipru, Alekos 
Michelides, a primit pe reprezentan
ții partidelor comuniste și muncito-

Pentru prima dată în istoria Republicii San Marino

Partidele de stingă dețin majoritatea
absolută în

SAN MARINO 29 (Agerpres). — în 
San Marino au fost date publicității 
rezultatele alegerilor parlamentare 
anticipate, desfășurate duminică. Din 
cele 60 de mandate ale Marelui Con
siliu General (parlamentul unicame
ral al țării), 26 a obținut Partidul 
democrat-creștin, cu unul mai mult 
față de alegerile din 1974, revenin- 
du-i, in baza Constituției, sarcina de 
a încerca să formeze noul guvern, ca 
partid al majorității relative.

Partidul Comunist Sanmarinez, 
care deținea 16 mandate in forul le
gislativ al țării, și-a păstrat numărul 
de locuri. Partidul Socialist Sanma
rinez a obținut opt locuri față de nouă 
in 1974, iar Partidul Socialist Uni
tar șapte, față de cinci Ia alegerile 
precedente.

Observatorii politici relevă faptul 
că este pentru prima dată in istoria 
Republicii Sân Marino cînd cele trei 
partide ale stingii dețin împreună

permanente a C.A.E.R. 
pentru statistică

BERLIN 29 (Agerpres). — La 
Dresda s-au desfășurat lucrările șe
dinței a 31-a a Comisiei permanente a 
C.A.E.R. pentru statistică, la care au 
participat delegații din R.P. Bulgaria. 
R.S. Cehoslovacă. Republica Cuba, 
R.D. Germană. R.P. Mongolă. R.P. 
Polonă. Republica Socialistă Româ
nia, R.P. Ungară. U.R.S.S. si R.S.F. 
Iugoslavia. în calitate de observatori 
au participat reprezentanți ai R.S. 
Vietnam. Comisia a examinat mate
riale metodologice si sisteme de in
dicatori statistici din domeniul mun
cii. serviciilor nemateriale. precum și 
probleme legate de sistemul auto
matizat al prelucrării datelor statis
tice. în timpul ședinței au mai 
fost examinate probleme privind lu
crările de comparare a principalilor 
indicatori valorici și alte aspecte ale 
colaborării în domeniul statisticii, 
fiind convenite acțiuni corespunză
toare.

Lucrările ședinței au decurs într-o 
atmosferă de prietenie și deplină în
țelegere.

Fostul președinte al Republicii Comore ucis 
în timpul unei tentative de evadare

MORONI 29 (Agerpres). — Fostul 
președinte al Republicii Comore. Aii 
Solih. a fost rănit mortal, luni di
mineața, în cursul unei tentative de 
evadare — informează un comunicat 
oficial al Directoratului politico- 
militar. reluat de agențiile Reuter 
și France Presse.

Comunicatul precizează că un 
grup de comando a încercat să-I eli

arătat că partidul va lupta si de a- 
cum înainte pentru o mai justă re
distribuire a venitului national, pen
tru apărarea intereselor clasei mun
citoare. ale tuturor oamenilor mun
cii. pentru democratizarea vieții po
litice si sociale. Vorbitorul s-a pro
nunțat pentru retragerea tuturor tru
pelor străine din Cipru și pentru so
lutionarea echitabilă a problemei ci
priote. pornindu-se de la necesitatea 
existentei Ciprului ca stat indepen
dent. suveran, unitar si democratic.

Partidul Comunist Român a fost 
reprezentat la congres de tovarășul 
Mihai Gere, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.

★
rești care au participat la lucrările 
celui de-al XlV-lea Congres al Parti
dului Progresist al Oamenilor Mun
cii din Cipru (A.K.E.L.), între care 
și tovarășul Mihai Gere, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R.

Tovarășul Mihai Gere s-a întîlnit 
cu conducătorii organizației distric
tuale Famagusta a A.K.E.L. Cu acest 
prilej, Mihalis Boumbouris, membru 
al Biroului Politic și al Secretariatu
lui C.C. al A.K.E.L., secretar al Co
mitetului districtual de partid, a 
adresat calde mulțumiri Partidului 
Comunist Român, guvernului țării 
noastre, pentru sprijinul consecvent 
acordat luptei drepte a poporului ci
priot in vederea înfăptuirii năzuințe
lor sale de pace și progres, de a trăi 
într-un Cipru liber, unitar și inde
pendent.

Totodată, Mihai Gere a avut o în- 
tilnire cu membrii Comitetului dis
trictual Larnaka al A.K.E.L.

parlament
majoritatea absolută a mandatelor în 
parlament — 31 din cele 60. Totodată, 
se subliniază că democrat-creștinii 
„vor avea de întimpinat multe difi
cultăți in ce privește soluționarea 
crizei de guvern — care datează de 
la 28 noiembrie anul trecut — dacă 
se vor menține pe poziția cunoscută 
de intransigență in ce privește cola
borarea cu comuniștii într-o viitoare 
grupare parlamentară majoritară" — 
menționează agenția France Preșse.

Or, după cum se știe, criza politică 
sanmarineză a fost declanșată toc
mai datorită poziției pe care s-a 
menținut P.D.C., de refuz in ce pri
vește orice modificare a cadrului po
litic, cind P.S. Sanmarinez, împreună 
cu care forma coaliția guvernamen
tală, s-a pronunțat pentru o lărgire 
a grupării majoritare, care să cu
prindă toate forțele stingii, inclusiv 
partidul comunist.

Deplasare semnificativă 
în alegerile 

municipale din Islanda
Rezultatele alegerilor municipale 

din Islanda indică o „puternică de
plasare spre stingă", a declarat unul 
dintre conducătorii Alianței Popu
lare din Islanda, citat de agenția 
U.P.I. Principalii cîștigători în ale
gerile desfășurate duminică, preci
zează agenția, au fost Partidul So
cial-Democrat, care realizează un 
plus de 7 la sută din sufragii, și A- 
lianța Populară, care avansează cu 
7,4 la sută. Partidul Independenței și 
Partidul Progresist, care formează 
coaliția guvernamentală, marchează 
un recul de 9,1 la sută și. respectiv. 
3,6 la sută. La Reykjavik. Partidul 
Independenței al premierului Geir 
Hallgrimsson — care deținea ma
joritatea de peste 40 de ani — a 
pierdut două locuri în consiliul mu
nicipal.

Observatorii notează că în ultimul 
an guvernul islandez a trecut prin 
parlament o serie de măsuri nepopu
lare. in efortul de a reduce rata in
flației care, in 1977. s-a ridicat Ia 40 
la sută. Alegerile municipale sînt 
considerate un test politic edificator 
în perspectiva alegerilor legislative 
generale de la 25 iunie.

bereze pe fostul președinte, ceea ce 
a determinat riposta corpului de 
pază. în cursul schimburilor de 
focuri. Aii Solih a fost rănit mortal.

Aii Solih a fost răsturnat de la pu
tere, în urma loviturii de stat care a 
avut loc la 13 mai. aflindu-se. de 
atunci, sub stare de arest la domi
ciliu. Conducerea tării a fost pre
luată de un Directorat politico-mi- 
litar.

întrevedere la Pekin. 
Den Siao-pin, vicepremier al Consi
liului de Stat al R. P. Chineze, l-a 
primit pe trimisul special al pre
ședintelui Algeriei. Abdelkader Zai- 
beck. președintele Comisiei de pla
nificare și finanțe a Adunării Popu
lare Naționale Algeriene. în cadrul 
convorbirii s-a exprimat. între al
tele. convingerea că țările arabe și 
africane, acționînd unite, vor putea 
rezolva singure problemele africane, 
fără intervenție din afară.

In memoria revoluționa
rilor finlandezi de 13 1918- 13 
Lahti a fost inaugurat duminică un 
monument de către președintele 
Partidului Comunist Finlandez, Aarne 
Saarinen, și președintele Partidului 
Soc'al-Democrat. premierul Kalevi 
Sorsa. Invitat de onoare la dezveli
rea monumentului a fost președintele 
Finlandei, Urho Kekkonen. Monu
mentul atestă că spiritul de coope
rare dintre comuniștii și social-demo- 
cratii finlandezi este viu si el ilus
trează necesitatea unității mișcării 
muncitorești pentru obținerea de noi 
succese, a subliniat Aarne Saarinen, 
In cuvîntul rostit în fata celor 

30 000 de participanti la mitingul des
fășurat cu acest prilej.

Acord de cooperare co- 
reeano-congolez. La Pheni3n 
a fost semnat, luni. între guvernele 
R.P.D. Coreene și R.P. Congo, un a- 
cord de cooperare economică, tehni- 
co-stiințifică si culturală. La ceremo
nia semnării acordului au fost pre- 
zenti Kim Ir Sen. secretar general 
al C.C. al Partidului Muncii din 
Coreea, președintele R.P.D. Coreene, 
și Joachim Yhombi-Opango. pre
ședintele Comitetului Militar al 
Partidului Congolez al Muncii, șeful 
statului si al guvernului R.P. Congo, 
care a efectuat o vizită oficială în 
R.P.D. Coreeană — relatează agen- 

, tia A.C.T.C.

Președintele Ciprului, 
Spyros Kyprianou. a propus demili
tarizarea si dezarmarea completă a 
insulei, convocarea unei conferințe 
internaționale in problema cipriotă, 
organizată sub auspiciile Națiunilor 
Unite, precum si o acțiune a mem
brilor permanenti ai Consiliului de 
Securitate pentru promovarea aplică
rii rezoluțiilor O.N.U. în problema

agențiile de presă transmit:
Ciprului — relatează agenția ciprio
tă de presă „C.N.A.".

Comunicatul comun bul- 
garo-mexicand3t publicității în 
urma vizitei în Bulgaria a președin
telui Mexicului, Jose Lopez Portillo, 
relevă dorința celor două țări de a 
promova în continuare relațiile bila
terale și menționează semnarea în 
cursul vizitei a unor acorduri de 
cooperare în diferite domenii și a 
protocolului privind dezvoltarea re
lațiilor comerciale reciproce în pe
rioada 1978—1980.

Președintele ales al Is
raelului, Yl^zhak Navon, a depus, 
luni, în fața Knessethului (Parla
mentul) jurămîntul ca șef al statu
lui. El îl înlocuiește pe fostul pre
ședinte, Ephraim Katzir, devenind, 
astfel cel de-al cincilea președinte 
al republicii.

La Viena a avut loc o mani
festare științifică românească in 
cadrul căreia prof. dr. Grigo- 
re Osipov-Sinești, conducătorul 
Centrului de parodontologie al 
spitalului „Bucur" din Capitală, a 
prezentat o nouă metodă cu
rativă și operatorie pentru com
baterea uneia dintre cele mai 
complicate maladii dentare, pa- 
rodontoza. Conferința a fost ur
mărită cu deosebit interes de 
specialiști austrieci, precum si 
de participanti din alte țări la 
Simpozionul international de 
parodontologie desfășurat la 
Viena.

tn fata a peste 8 000 de per
soane, ansamblul folcloric „Rap
sodia Română" a prezentat in 
cadrul festivalului „Primăvara 
la Tel Aviv" un program de cin- 
tece și dansuri populare româ
nești.

Reuniune culturală în 
Angola. Lucrătorii în domeniul 
culturii din toate provinciile ango
leze participă la lucrările sesiunii 
Consiliului național pentru cultură 
al R. P. Angola, care se desfășoară 
în capitală. Pe ordinea de zi a se
siunii figurează măsurile pentru li
chidarea analfabetismului, valorifi
carea moștenirii culturale, renașterea 
culturii naționale, precum și reflec
tarea in literatură și artă a luptei 
pentru independență națională a po
porului angolez, pentru făurirea unei 
vieți noi.

Un simpozion arabo— 
vest-european 3 încePut luni in 
orașul elvețian Montreux, cu parti
ciparea a numeroase personalități 
politice și reprezentanți ai cercurilor 
de afaceri. Simpozionul, organizat 
din inițiativa a 80 de mari bănci oc
cidentale și arabe, este consacrat 

examinării stadiului schimburilor co
merciale, al cooperării industriale, 
tehnologice și agricole dintre Europa 
occidentală și țările arabe.

Autoritățile chiliene 3U 
refuzat reîntoarcerea în țară a șase 
personalități de stingă, aflateJn exil, 
în ciuda „amnistiei generale" pe care 
pretind că au decretat-o. Această mă
sură îi vizează pe foștii miniștri so
cialiști Ciodomiro Almeyda și Jaime 
Suarez, pe foștii parlamentari socia
liști Maria Elena Carrera și Erieh 
Schnacke, pe Luis Valente Rossy, co
munist, și pe conducătorul socialist 
Hugo Facio.

Atentat în Spania. Fernan
do Navarro, membru al Comisiilor 
Muncitorești din Spania, a fost grav 
rănit în timpul unei reuniuni sindi
cale organizate la filiala uzinei 
„Chrysler". în apropiere de Madrid. 
Este vorba de un atentat comis de 
elemente de extremă dreaptă, care 
pătrunzînd înarmate cu pistoale si 
bastoane, i-au amenințat pe parti ci- 
panții la reuniune. Unul dintre aten
tatori a tras mai multe focuri de 
pistol.

Inundații în R.F.G. 
și S.U.A.

Inundațiile și ploile torențiale care 
au căzut la sfirșitul săptăminii tre
cute în landul vest-german Baden- 
Wiirttemberg s-au soldat, potrivit 
primelor estimări oficiale, cu pagube 
de cel puțin 700 000 000 mărci, trans
mite agenția D.P.A. Se precizează că 
pagubele provocate in marile orașe 
nu au fost încă evaluate.

Ca urmare a puternicelor ploi to
rențiale care cad de mai multe zile 
asupra zonelor vestice ale statului a- 
merican Texas, mai multe rîuri de 
munte și-au ieșit din matcă, provo- 
cind inundații în orașul Canyon și în 
întinse zone învecinate. In decurs de 
48 de ore a căzut o cantitate de pre
cipitații record pentru această regiu
ne a Texasului in general secetoasă. 
Vălul format prin ieșirea din albie a 
riurilor a atins înălțimea de patru 
metri, distrugind mai multe case, 
campinguri, răsturnînd automobile. 
Trei persoane și-au pierdut viața. E- 
chipe de salvare au evacuat din zona 
calamitată peste 1500 de locuitori.
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