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Președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit, miercuri, pe
însărcinatulPreședintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit, miercuri 4 octombrie, pe Yehya Toema, Însărcinatul cu afaceri ad-interim al Republicii Arabe Egipt în țara

Mohamed Osman Mohamed El Awad, care și-a prezentat scrisorile de a- creditare in calitate de ambasador 
cu afaceri ad-interim al noastră, la cererea acestuia.Cu acest prilej, diplomatul egiptean a înmînat tovarășului Nicolae Ceaușescu un mesaj personal din partea președintelui R.A. Egipt, Anwar El Sadat, și i-a transmis un

scrisorilor de acreditareextraordinar și plenipotențiar al Republicii Democratice Sudan in țara noastră. (Continuare in pagina a V-a).
R. A. Egiptsalut călduros și urări de succes In activitatea sa.Mulțumind pentru mesaj, tovarășul Nicolae Ceaușescu a adresat președintelui R.A. Egipt un salut prietenesc și cele mai bune urări.

0 EXPRESIE A PREOCUPĂRII CONSTANTE A PARTIDULUI Șl STATULUI NOSTRU 

PENTRU EXTINDEREA CONLUCRĂRII CU ȚĂRILE ÎN CURS DE DEZVOLTARE
RECOLTAREA
Tot ce se strînge înlr-o zi, 

pînă seara să fie transportat 
și înmagazinat!

La invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu,
a sosit in țara noastră președintele Republicii 

Populare Bangladesh, Ziaur Rahman
r e La invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, și a tovarășei Elena Ceaușescu, miercuri dimineața a sosit in Capitală, intr-o vizită oficială de prietenie in țara noastră, președintele Republicii Populare Bangladesh. Ziaur Rahman. împreună cu doamna Ziaur Rahman.Vizita in țara noastră a președintelui Republicii Populare Bangladesh are loc în condițiile în care relațiile de prietenie și colaborare dintre cele două țări se dezvoltă, în spiritul respectului și stimei reciproce, in toate domeniile de activitate. Actualul dialog la nivel înalt dintre România și Bangladesh reprezintă o mărturie a voinței celor două țări și popoare de a promova raporturi mai strinse între ele, de a conlucra mai rodnic pe plan bilateral și internațional in vederea edificării unei lumi mai drepte și mai bune.Ceremonia sosirii solilor poporului din Bangladesh a avut loc pe Aeroportul internațional București- Otopeni, împodobit sărbătorește.Pe frontispiciul aerogării se aflau portretele președinților Nicolae Ceaușescu și Ziaur Rahman, încadrate de drapelele de stat ale celor două țări. Pe mari pancarte se puteau citi urările : „Bun venit în .Republica Socialistă România Excelenței Sale domnului Ziaur Rahman, președintele Republicii Populare Bangladesh !“, „Să se dezvolte relațiile de prietenie și colaborare dintre Republica Socialistă România și Republica Populară Bangladesh, spre binele popoarelor și țărilor noastre, al păcii și colaborării internaționale !“La ora 11,35, aeronava specială cu care călătorește președintele Republicii Populare Bangladesh a aterizat.La coborîrea din avion, președintele Ziaur Rahman și doamna Ziaur Rahman au fost salutați cu cordialitate de președintele Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu. Cei doi șefi de stat și-au strîns cu căldură mîinile. Cu aceeași cordialitate și-au strins mîinile tovarășa Elena Ceaușescu și doamna Ziaur Rahman.în întimpinarea oaspeților, pe aeroport se aflau tovarășii Manea Mănescu, Ștefan Voitec, Emil Bobu, 

Cornel Burtică, Ion Dincă, Janos Fazekas, Gheorghe Pană, Virgil Trofin, Ștefan Andrei. Ion Coman. Vasile Patilineț, Vasile Mușat, precum și George Homoștean, Suzana Gâdea, Constantin Stătescu, Ion Traian Ștefănescu, miniștri, generali și ofițeri superiori, alte persoane oficiale.Pe aeroport se aflau, de asemenea, ambasadorul României în Bangladesh, Iosif Chivu, și ambasadorul R.P. Bangladesh la București, A. W. Shams-ul Alam.Președintele Republicii Populare Bangladesh este însoțit în vizita sa în țara noastră de Shamsul Huq, ministrul afacerilor externe, Shah Azizur Rahman, ministrul muncii și i bunăstării industriale, A. Z. M. I Enayatullah Khan, ministrul petro- • lului și resurselor minerale, S. A. M. S. Kibria. secretar pentru afacerile externe, de alte persoane oficiale.O gardă aliniată pe aeroport a prezentat onorul. Au fost intonate imnurile de stat ale Republicii Populare Bangladesh și Republicii Socialiste România, în timp ce, in semn de salut, au fost trase 21 salve de artilerie.Președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Ziaur Rahman , au -trecut m revistă garda de onoare.Un grup de pionieri au oferit președinților Nicolae Ceaușescu și Ziaur Rahman, tovarășei Elena Ceaușescu și doamnei Ziaur Rahman buchete de flori.Solemnitatea primirii oficiale s-a încheiat cu defilarea gărzii de onoare.Un mare număr de bucureșteni aflați pe aeroport, precum și tineri din Republica Populară Bangladesh care studiază in țara noastră au aclamat cu căldură pentru continua dezvoltare a prieteniei și colaborării dintre cele două țări și popoare. Președinții celor două țări au răspuns cu cordialitate manifestațiilor de simpatie ale mulțimii.în aplauzele celor prezenți pe aeroport. președinții Nicolae Ceaușescu și Ziaur Rahman, tovarășa Elena Ceaușescu și doamna Ziaur Rahman au părăsit aeropor-
(Continuare în pag. a III-a)

începerea convorbirilor oficiale
La Palatul Republicii au început, miercuri 4 octombrie, convorbirile oficiale între președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu. și președintele Republicii Populare Bangladesh. Ziaur Rahman.Din partea română, la convorbiri participă : Manea Mănescu, prim- ministru al guvernului, Gheorghe Pană, ministrul muncii. Ștefan Andrei. ministrul afacerilor externe, Vasile Patilineț, ministrul minelor, 

petrolului și geologiei. Ștefan Bîrlea, directorul Cabinetului președintelui Republicii, Alexandru Mărgăritescu, prim-adjunct al ministrului comerțului exterior și cooperării economice internaționale. Dinu Marcel, director in Ministerul Afacerilor Externe, Iosif Chivu, ambasadorul României în R. P. Bangladesh.Din parteav R. P. Bangladesh iau parte : Shamsul Huq. ministrul afacerilor externe, Shah Azizur Rahman, 

ministrul muncii și bunăstării industriale, A.Z.M. Enayatullah Khan, ministrul petrolului și resurselor minerale, S.A.M.S. Kibria, secretar pentru afacerile externe, A.W. Shams-ul Alam. ambasadorul R.P. Bangladesh in România, Mohammad Mohsin, director general in Ministerul Afacerilor Externe, Nurul Islam, șeful Cabine-
(Continuare în pag. a III-a)

în aceste zile, oamenii muncii din agricultură, sprijiniți de un număr insemnat de elevi și studenți, lucrează din zori și pînă seara la cimp, în grădinile de legume, în vii și livezi, pentru a strînge cît mai repede recolta. Această amplă mobilizare de forțe, la care s-a adăugat și timpul excepțional de frumos, a avut drept rezultat strîngerea produselor de pe însemnate suprafețe. Din datele centralizate la Ministerul Agriculturii rezultă că pînă ieri, 4 octombrie, floarea-soarelui a fost recoltată de pe 88 la sută din suprafețele cultivate în acest an, 13 județe încheind această lucrare, porumbul — de pe 15 la sută, cartofii — de pe 75 la sută, iar Sfecla de zahăr — de pe 38 la sută. Trebuie urmărit ca într-un timp cît mai scurt să se încheie recoltarea florii- soarelui pe cele 60 000 ha. iar porumbul să fie strîns oriunde a ajuns Ia maturitate.Evident, recoltarea nu reprezintă totul. Tot atît de important este ca, în timp foarte scurt, produsele toamnei să ajungă din cimp la bazele de recepție ori în magaziile proprii ale unităților agricole. A- ceasta presupune, indiscutabil, buna organizare și desfășurare a transportului. în numeroase unități agricole de stat și cooperatiste, acțio- nîndu-se sub deviza „Tot ce se recoltează în cursul unei zile, pînă seara să ajungă în magazii !“, s-a reușit să se coreleze transportul cu strîngerea recoltei. Astfel, în multe unități agricole din județul Dolj au fost luate măsuri organizatorice și tehnice pentru buna folosire a mijloacelor de transport puse la dispoziție de către întreprinderile de specialitate, ca și a celor proprii. De asemenea. în majoritatea județelor, duminica, un mare număr
A 16-aPe rîul Argeș, la Bu- deasa, a fost pusă in funcțiune o- nouă hidrocentrală. Aceasta

O importantă

întreprinderea de autocamioane din Brașov a realizat, după proiecte elaborate de specialiștii Institutului de cercetări și proiectări autovehicule și tractoare, o autobasculantă avind capacitatea de 50 tone, utilizată in 

este cea de-a 16-a unitate energetică construită pină acum pe Argeș, puterea instala-
exploatările miniere de suprafață și pe marile șantiere de construcții. Dotată cu un motor diesel de 560 CP, autobasculanta are o construcție articulată, care-i ușurează manevrele de virare in

de camioane aparținînd unităților economice de la orașe au fost utilizate la transportul produselor agricole.Din analizele efectuate de organele de specialitate și din relatările corespondenților noștri județeni rezultă însă că pe terenurile unor unități agricole continuă să rămină, de pe o zi pe alta și chiar zile la rind, mari cantități de produse recoltate. Ponderea acestora este deținută de sfecla de zahăr, cele mai mari cantități de rădăcini aflate in grămezi pe cimp fiind în județele Mureș, Neamț, Brașov, Ialomița, Constanța. A lăsa sfecla pe cimp, în grămezi, în condițiile climatice actuale, cu temperaturi de 25—28 de grade, înseamnă o mare pierdere : rădăcinile se deshidratează. procentul de zahăr scade simțitor. De asemenea, există decalaje între cantitățile de cartofi recoltate și cele livrate la bazele de recepție. îndeosebi in județele ipari cultivatoare — Suceava, Brașov, Covasna, Botoșani. Totodată, în nu puține întreprinderi agricole de stat s-au format pe cimp mari stocuri de porumb recoltat, dar care nu este transportat. Deosebit de păgubitoare este întir- zierea preluării și transportului legumelor și fructelor din grădini și livezi.De la o zi la alta, recoltarea trebuie intensificată și de aceea se pune tot mai pregnant în fața organelor județene de partid și de stat, a comandamentelor locale problema bunei desfășurări a transportului produselor. Fluxul re- coltare-transport-depozitare trebuie să se desfășoare neîntrerupt, zi de zi, pînă cînd întreaga recoltă va fi strînsă și pusă la adăpost
hidrocentrală pe Argeștă totală a sistemului hidroenergetic din a- ceastă zonă fiind in prezent de 407 MW.

realizare a constructorilor 
de mașini zone dificile de drum. Primele autobasculante românești de 50 tone lucrează cu bune rezultate pe șantierul canalului Dunărea — Marea Neagră și într-o exploatare minieră din Banat. (Agerpres)

Dineu oficial oferit de tovarășul
Nicolae Ceaușescu șiPreședintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și tovarășa Elena Ceaușescu au oferit, miercuri, un dineu oficial în onoarea președintelui Republicii Populare Bangladesh, Ziaur Rahman, și a doamnei Ziaur Rahman.La dineu au luat parte tovarășii Manea Mănescu, Iosif Banc, Emil Bobu, Virgil Ca- zacu, Ion Dincă, Janos Fazekas, Paul Nicu- lescu, Gheorghe Oprea, Gheorghe Pană, Dumitru Popescu, Gheorghe Rădulescu,

tovarășa Elena CeaușescuVirgil Trofin, Ștefan Voitec, Ștefan Andrei, Ion Coman, Vasile Patilineț, Ion Ursu, Vasile Mușat, membri ai Consiliului de Stat și ai guvernului, conducători de instituții centrale și unități economice, personalități ale vieții noastre științifice și culturale.Au participat Shamsul Huq, Shah Azizur Rahman, A. Z. M. Enayatullah Khan, S. A. M. S. Kibria și celelalte persoane oficiale din R.P. Bangladesh care il însoțesc pe președintele Ziaur Rahman.

Au luat parte, de asemenea, ambasadorul României în R.P. Bangladesh și ambasadorul R.P. Bangladesh în România.Au fost intonate imnurile de stat ale Republicii Populare Bangladesh și Republicii Socialiste România.în timpul dineului, care s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, prietenească, președintele Republicii Socialiste România și președintele Republicii Populare Bangladesh au rostit toasturi, urmărite cu atenție și subliniate cu aplauze.
Toastul președintelui 

Nicolae Ceaușescu
Stimate domnule președinte,Stimată doamnă Rahman, Doamnelor și domnilor, Dragi prieteni și tovarăși,Am deosebita plăcere ca, în numele Consiliului de Stat, al guvernului român, al meu și al tovarășei mele, să vă adresez dumneavoastră, domnule președinte, stimatei doamne Rahman, colaboratorilor care vă însoțesc un călduros salut de bun venit în România socialistă, împreună cu urarea de a vă simți cît mai bine pe pămîntul patriei noastre !Vizita dumneavoastră este o expresie a bunelor raporturi de prietenie și colaborare statornicite între România și Republica Bangladesh, a dorinței țărilor și popoarelor noastre de a conferi acestor relații dimensiuni tot mai largi, pe baza deplinei egalități. a stimei și respectului reciproc.Constituie un motiv de satisfacție faptul că în cei peste 6 ani care au trecut de la stabilirea relațiilor diplomatice dintre țările noastre și mai ales după încheierea, în 1974, a Acordului de cooperare economică și tehnico-științifică dintre România și Bangladesh s-au amplificat schimburile noastre comerciale, științifice și culturale, s-au înmulțit contactele la diferite niveluri. Este deosebit de semnificativă în acest sens dublarea în ultimii trei ani a volumului colaborării economice. Sperăm că vizita, convorbirile pe care le-am început astăzi vor evidenția noi căi și mijloace de a lărgi și mai mult aria schimburilor și cooperării economice și tehnico-științifice, în scopul progre-

(Continuare în pag. a III-a)

Toastul președintelui 

Ziaur Rahman
Excelență, domnule președinte,Doamnă Elena Ceaușescu,Distinși prieteni români,Excelențe, doamnelor și domnilor,Apreciez în modul cel mai sincer amabila invitație pe care ne-ați adresat-o de a efectua o vizită de prietenie în minunata dumneavoastră țară. Sînt profund mișcat de căldura primirii și de ospitalitatea largă rezervată mie, soției mele și membrilor delegației mele de către guvernul și poporul român. în numele delegației mele, al doamnei Ziaur Rahman și al meu personal, doresc să exprim Excelenței Voastre mulțumirile noastre sincere pentru onorurile și tradiționala ospitalitate românească ce ne-au fost oferite. Am deosebita plăcere de a aduce Excelenței Voastre, guvernului și minunatului popor al României sentimentele profunde de prietenie ale guvernului și poporului țării mele.Excelență,Noi, cei din Bangladesh, admirăm și respectăm forța de nezdruncinat și abnegația poporului român. Sub înțeleaptă și dinamica dumneavoastră conducere, poporul român a obținut succese mărețe nu numai în domeniile tehnicii și științei, dar șl în alte sectoare ale activității umane. Este, intr-adevăr, plăcut să remarcăm că România de azi oferă imaginea unei țări moderne și în plin progres, cu o industrie și o agricultură foarte dezvoltate și un înalt nivel de trai.

înaintea dineului oficial(Continuare în pag. a III-a)
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[FAPTUL! 

■divers; 
I Pasiune *
. nobilă j

De-a lungul întregii sale vieți, j 
I pensionara Adelina Șerbescu,

din comuna Praid, județul . 
Harghita, s-a preocupat de păs- I 
trarea unor obiecte de mare va- • 

I loara pentru patrimoniul cultu
ral național. Dintre exponatele I 
existente in locuința pasionatei | 

I colecționare menționăm: două
copii fidele ale tronurilor lui ■ 
Ștefan cel Mare și Petru Rareș, I 
sculptate in lemn de stejar, 20 1 

Ide icoane pictate pe sticlă, două 
garnituri de mobilă sculptate in 
lemn de stejar și mahon, cu o I 

I vechime de peste 200 de ani,
o pianină „Benjamin" de pro- ■ 
veniență vieneză, confecționa- | 

Iță spre sfîrșitul secolului al
XVIII-lea, vase din ceramică, . 
piatră și altele. Intenția mărtu
risită a colecționarei este de a * 

I oferi muzeelor din Miercurea
Ciuc și Praid roadele nobilei I 
sale pasiuni.

I „Doru“ |

Spiritul gospodăresc în agricultură se verifică acum zi de zi prin Dulce e munca la... Izvoru Dulce

I l-a chemat! |
I Nimeni nu era mai fericită 

la Băile Tușnad, ca I. S., lucră
toare la restaurantul „Ana".

Itntr-o zi cu soare a făcut cu
noștință cu un tinăr chipeș, 
care s-a recomandat dezarmant 
de simplu: Doru. Nume frumos, 

I dragoste fulgerătoare.
’ Ca să-l înlănțuie cit mai bine, 

fata a pus din prima clipă la 
Iindemina „Făt-frumosului" mo

destele ei posibilități: camera, 
mlncarea, băutura, banii. Iubi- 

Irea lor nu s-a clintit nici 
măcar a doua zi, Cînd Doru și-a 
adus la fața locului prietenii: 

Ipe Nelu și Gelu. Totuși, către 
prlnz, pe cerul fericirii lor, nori 
negri au început să Se involbu- 
reze. De ce oare? Fetei i s-a 

Iadus la cunoștință că Doru se 
numește, de fapt, Ion Scarlat, că 
și ceilalți doi se numesc altfel 

I decît se recomandaseră, că 
tustrei vagabondează prin țară, 
că au comis și citeva furturi, 
că...

IAcum, deși „Doru" a luat-o 
la sănătoasa, niște oameni In 
uniformă i-au luat urma.

' S-a pierdut 
I un vagon

Pentru acceleratul 132 care 
’ circulă pe ruta Timișoara-Craio- 
I va-Pitești-București s-au vîndut 

pentru și in ziua de 2 octombrie 
multe bilete din Slatina atit la 
agenție, cit și la stația C.F.R. 

Iln majoritate pentru vagonul 
10. Cind insă a sosit trenul, ia 
vagonul nr. 10 de unde nu-i. 

I Călătorii au tot numărat de la 
unu la nouă și invers, dar va
gonul cu nr. 10 — lipsă. De
rută. In fine, enigma e dezle- 

Igată: vagonul cu pricina a fost... 
uitat (!) la Craiova. In gara 
Slatina, unde s-a descoperit dis- 

Ipariția, s-a produs o învălmă
șeală de nedescris, vagonul 9 a 
fost supraaglomerat, o parte din 
bagaje nu au mai putut fi puse 

Iin tren, răminind pe peron. Ne
glijență incredibilă sau farsă de 
prost gust? Așteptăm răspunsul.
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STRlNGEREA Șl DEPOZITAREA
in cele mai bune condiții a recolteiUn scurt bilanț cu privire Ia stadiul lucrărilor agricole de toamnă In unitățile agricole din județul Buzău este mal mult decît edificator : recoltarea floril-soarelui s-a încheiat ; au fost însămînțate toate suprafețele prevăzute a se cultiva cu orz, orzoaică și plante pentru masă verde ; sfecla de zahăr a fost strinsă de pe 6 000 ha, adică exact atit cît prevedea graficul la zi ; au fost recoltate aproape 15 000 ha cu porumb, culesul crescînd în intensitate de la o zi la alta, odată cu extinderea acestuia și în unitățile din zona colinară ; semănatul griului s-a făcut pe jumătate din suprafață.Campania agricolă de toamnă este acum pretutindeni în toi, în cîmpul cu lanurile de porumb sau sfeclă, in grădinile de legume, in podgorii șl în livezi. Din zori și pînă noaptea tirziu, peste 60 000 de cooperatori și mecanizatori se străduiesc să Strîngă și să pună la adăpost, în cel mai scurt timp, roadele toamnei. Dar cum începe și se desfășoară ziua de muncă în întinsa și mănoasa cîmpie a Buzăului ?Ora 6 șl 45 de minute. Intrăm în hotarul cooperativei din Smirdan. Pe drumurile dinspre lanurile sfeclă și porumb, autocamioanele, morcile tractate, căruțele se scurg pede încărcate cu roade grele. în nurile de porumb, cooperatorii pregăteau să strîngă snopii de coceni tăiați pentru a deschide un nou front de lucru tractoarelor. Dar unde erau tractoarele ? Mai bine de jumătate lucrau la arat și discuit cu schimbul doi de noapte, schimb în care cei doi șefi de fermă, Vasile Șerban și Aurelian Vasile, electricienii Gheor- ghe Tănăsescu și Ion Stan, economistul Gheorghe Băcanu sau magazinerul Gheorghe Spătaru au devenit în această toamnă nu numai mecanizatori de nădejde ai secției din Smîrdan, dar și adevărați animatori ai competiției ce se dispută aici la lumina farurilor. Și nu numai ei, ci toți cei peste 900 de cooperatori cîți lucrează acum zi de zi și noapte de noapte în cîmp. Răspunderile concrete .stabilite și urmărite îndeaproape de comandamentul comunal, conducerea formație de au avut și mobilizare face ca, la scurtate acum doar la 3—4 ore de odihnă.Dincolo insă de această amplă mobilizare de forțe la stringerea grabnică a recoltei, merită să fie menționată și răspunderea pentru calitatea lucrărilor. Calitate care înseamnă, înainte de toate, înlăturarea Oricăror forme de risipă, lucrări făcute nu numai la timp, ci și după cele mai exigente reguli agrotehnice. O probă de înaltă agrotehnică și de ceea ce in-

de re- re- la-se

de cooperativei, pe fiecare lucru, pe fiecare om, au darul să asigure acea generală la muncă ce Smirdan, nopțile să fie

de. De fapt, la ora cînd apar aceste rindurl, la Izvoru Dulce semănatul griului s-a încheiat pe Întreaga suprafață de 550 ha. S-a Încheiat și recoltarea sfeclei, forțele fiind concentrate acum la strînsul porumbului și la culesul strugurilor.Totuși, nu peste tot munca este bine
Kaidul nostru în unități agricole 

din județul Buzău

seamnă participarea in masă și organizată la muncă ne-a fost oferită și la Izvoru Dulce. La ferma nr. 2 se semănau ultimele suprafețe tocmai intr-o solă vecină cu alta în care de acum griul formase un covor des șl de un verde intens. Prezența șefului de fermă pe tractor, alături de mecanizator, nu era o situație de excepție. Așa cum de altfel nu era întîmplătoare nici prezența președintelui de cooperativă, Zisu Olteanu, la culesul porumbului sau a inginerului-șef Ion Neamu, intr-o altă solă, in care semănătorile mai aveau de întors doar citeva braz-

organizată, se mai manifestă atitudini de neglijentă care generează pierderi de recoltă. La grădina de legume a cooperatorilor din Gherăseni, tomatele strînse de zile Întregi, în mii de lădițe. se strică văzind cu ochii ! Ce atitudine iau comandamentul comunal, conducerea cooperativei, specialiștii de aici față de această stare de lucruri ? Lipsit de sprijinul și de înțelegerea cuvenite, șeful de fermă, inginerul Valeriu Călin, face tot ce este omenește posibil pentru a limita pagubele. Dar ceilalți ? în lipsa primarului comunei, am încer-
Tractoarele stau, însâmînțdrile întîrzie!

La secția de mecanizare din Gherăsenl, 10 tractoare n-au tras în ziua raidului nostru nici o brazdă ! Mecanizatorii, văzînd că nu îi îndrumă și controlează nimeni, au plecat prin sat. Pe post de paznic au lăsat un... cățel care nu latră, nu mușcă
------------------------AZI VĂ INFORMĂM DESPRE:

Ce pregătesc fabricile de confecții 
pentru garderoba noastră?

Producătorii se angajează...

cat să stăm de vorbă cu locțiitorul acestuia. Ion Necula, dar n-a fost posibil deoarece dumnealui bate cu totyl alte terenuri decît cele unde îl obligă funcția ce 1 s-a încredințat. Străin de situația din grădina de legume este și președintele cooperativei, Victor Guțu ; după spusele lui, în cîmp ar mai fi doar 500 tone de tomate (în realitate sînt de șase ori mai mult : 3 000 de tone !). Fapt este că acest punct de lucru, care aduce cooperativei 4,7 milioane lei, deși producția ar putea aduce 5 milioane lei (produse în valoare de peste 300 000 lei sînt estimate de pe acum drept pierderi), a fost și este lăsat doar pe seama șefului de fermă. De asemenea, deși cooperativa dispune de un parc de autocamioane cum puține unități agricole au, ele nu au fost repartizate pentru a transporta si produsele din grădină. De asemenea, așa cum se vede din fotografia alăturată, tractoarele luate de la grădină au fost găsite în curtea secției de mecanizare.Esențial acum, in plină campanie do toamnă, este să se manifeste din partea comandamentelor comunale, a consiliilor populare maximă responsabilitate pentru buna desfășurare a lucrărilor, pentru rezolvarea operativă a problemelor cu care se confruntă fiecare unitate agricolă. Iar stărilor de lucruri de felul celei ue Ia Gherăsenl, chiar dacă constituie o excepție, trebuie să li se pună capăt cu hotărîre.
Iosif POP
Mihai. BAZUFoto : Sandu Cristian Localnicii spun că munca este la fel de dulce ca și numele satului. "■ au șl încheiat semănatul griului și recoltarea sfeclei de zahăr. FOtogra’l u a surprins un aspect din ultima zi de muncă la semănat. Acum, la rind recoltatul porumbului și strugurilor !

Pînă la încheierea anului, în strinsă 
concordantă cu termenele planificate 

TOATE OBIECTIVELE 
DE INVESTIȚII-ÎN FUNCȚIUNE»

Pe platforma Combinatului de utilaj greu din Iași

AVANSURI IN REALIZAREA LUCRĂRILOR, 
DAR $1 PRODLEME NEREZOLVATE
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O inscripție pe care o repro
ducem întocmai după amba
laj: „Napolitane Sport"-Wafers 
„Gaufres" Waffelu VS, 40 gr., 
N.I.D., 1 490-77 lei 1. T-22‘C „fi" 
(litera grecească) ~ 65—70 C/d. 
Termen de garanție 90 zile. Co
lorant sintetic". Nu ne îndoim 
de importanța tipăririi in trei 
limbi străine a denumirii a- 
cestui produs; va putea servi 
la ușurarea studiului acestor 
limbi, mai ales in rindul copii
lor care sint și principalii con
sumatori de napolitane. De 
aceea, renunțind la descrifrarea 
combinațiilor de cifre și litere, 
punem producătorilor două în
trebări: de ce in cofetării, 
chioșcuri și magazine alimentare 
nimeni nu controlează respecta
rea termenului de garanție? Se 
vind napolitane „Sport" cu data 
de fabricație din martie și a- 
prilie a acestui an. A doua în
trebare: de ce se folosește co
lorant sintetic pentru un ase
menea produs, cînd la Univer
sitatea din Galați au fost reali
zați coloranți alimentari na
turali?

Gest firesc
Intr-una din zilele trecute, 

pădurarul Totosi Bela din co
muna Lupeni, județul Harghita, își făcea obișnuitul rond pen
tru cumpărături in piața munici
piului Odorheiu Secuiesc. A- 
plecat asupra legumelor și 
fructelor și preocupat de grija 
de a face o treabă pe placul... 
nevestei, a scăpat portofelul din 
buzunar intr-o grămadă de 
pepeni. Portofelul cu acte și 
cu o importantă sumă de bani 
a fost găsit și predat îndată or
ganelor de miliție de către Sa
muil Toma, originar din Mir- 
șani, județul Dolj.

Intrat in posesia actelor și 
banilor pe care-i și vedea duși 
pe apa Simbetei, norocosul pă
durar s-a grăbit sd-i ofere gă
sitorului recompensă. Acesta 
insă i-a strins cu căldură mina 
și i-a zis: „Păi de ce să-mi dai 
recompensă, vere? Doar nu 
făcui nimic; mă aplecai, luai 
portofelul și it dădui".
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La tîrgul de mostre din primăvară, vizitatorii din toată țara și-au bucurat ochii privind de aproape modele, cu miile, aflate la prima vedere. Le-au văzut, le-au probat, le-au... aprobat și acum Iși programează bugetul cu gîndul la cumpărături, tn halele invadate de lumină ale întreprinderii bucureștene de confecții și tricotaje se stabilește, hotăritor, mersul multora din frumusețile așteptate de soția, de mama, de fiica sau colega noastră, de noi toți, după cele alese cu ochii și inima în „vitrinele" tirgului. Cum și-a reglat producția pașii pentru a oferi la termen promisiunile făcute ?Să-l ascultăm pe unul dintre directorii Centralei confecțiilor, tovarășul Lucian Blaga :— Cei care au vizitat pavilionul organizat de centrala noastră în cadrul tirgului își amintesc bine cu ce venisem acolo : o bogată colecție pentru adulți și copii. Era ceea ce noi am înțeles să facem pentru a răspunde operativ și pe gustul publicului, indicațiilor date de conducerea partidului.— Publicul, de toate vîrstele și-a exprimat

fără lntîrziere... acordul. Cartea de impresii, „juriul cumpărătorilor" constituit atunci, au avut doar cuvinte frumoase. Cum le răspundeți ?— Chiar în perioada tirgului, împreună cu reprezentanții comerțului interior, am organizat contractarea producției din 1979 și a programelor cadru pentru 1980. La această oră sint definitive modelele pentru primul trimestru al anului viitor.— Am vrea să consemnăm, cu gîndul la beneficiarul gata să meargă la magazin, termenii in care Vă propuneți expedierea produselor spre cumpărători.— O parte din modelele prezentate la tîrg au fost vîndute acolo, la fața locului. Multe modele se vor găsi încă de la sfîrșitul acestui an 
pe piață. Deși sînt creșteri foarte mari la aproape toate sortimentele, confecțiile destinate sezonului primăvară-vară 1979 vor fi la timp în vitrinele magazinelor.Gîndul că am putea afla ceva mal mult despre „linia" cu care ne vom familiariza curînd pe stradă, la serviciu, în sălile de spectacol, ne-a făcut să salutăm ideea unei convorbiri la Cen

trul de cercetare și proiectare a îmbrăcămintei din cadrul centralei. Interlocutor — ing. Alma Georgescu, bine cunoscută pentru plăcerea de a pregăti frumosul din veșmintele noastre.— Ce „promiteți" pentru acest ultim trimestru al anului ?— O gamă variată de stofe tricotate din polies- ter in amestec cu lină, cu vîscoză, cu bumbac. S-a obținut astfel o diversificare pronunțată a acestui tip de îmbrăcăminte, cu grad de confort sporit ; este neșifo- nabil și se întreține ușor. Veți găsi și vom găsi în magazine paltoane din stofe cardate și reversibile pentru femei. S-au contractat diferite tipuri de pantaloni. Deși fustele au revenit în actualitate și vor putea fi cumpărate în diferite modele, noi credem că pantalonii tăcuți atît din stofe groase, cît și din stofe fine nu trebuie să lipsească din garderoba unei femei. E bine de știut, poate, că pregătim o sorti- mentație variată de jachete feminine din stofe călduroase ce pot fi purtate pînă toamna tirziu. Spre sfîrșitul trimestrului, în magazine vor fi găsite „rochiile de oca

zie" — pentru vacanță, concedii în timpul iernii, pentru revelion.— încercați o privire și dincolo de sezonul rece ?— Tot ce a fost la tîrg s-a comandat, peste așteptările noastre, în mari cantități, credem noi, suficiente. Mă gîndesc la rochiile de bumbac șl in, taioare, sacouri bărbătești. costume de vară bărbătești, neșifonabile. S-au contractat cantități foarte mari pe un model. Vor fi pe piață modelele știute de la expoziție, realizate din in, îndeosebi cămăși. Un a- mănunt : tot ce a fost prezentat la tîrg va fi găsit în comerț pur- tind o literă distinctivă — PT Colectivele premiate la Pavilion sînt dornice să-și mulțumească beneficiarii cu tot ceea ce ei așteaptă. Vorbesc de întreprinderea de confecții și tricotaje București. de Fabrica de confecții Arad, fabrica din Marghita. „Mondiala"- Satu Mare.— Cu ce cuvinte ați vrea să ne despărțim acum de cititori ?— Spunîndu-le următorul lucru : să fie siguri că vor găsi pe piață produsele noastre, așa cum le-au văzut la Pavilion.
...și vom urmări cum se țin de cuvint
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Gh. GRAURE
cu sprijinul corespondenților I 
„Scînteil"

La Direcția sanitară a județului Vaslui citim cu satisfacție numeroase scrisori prin care cetățenii aduc mulțumiri cadrelor medicale pentru grija ce le-a fost acordată, grăbindu-le însănătoșirea și revenirea in mijlocul familiilor, la locurile de muncă. Sînt fapte grăitoare care atestă creșterea nivelului calitativ al asistenței medicale, dezvoltarea și modernizarea bazei materiale. Aceste realizări incontestabile, pe care le-am întîlnit în marea majoritate a unităților sanitare vasluiene, sint însă umbrite de unele neajunsuri care pot și trebuie să fie înlăturate....Ora 18.30. Ne aflăm la dispensarul medical din comuna Zorleni. îl căutăm pe medicul de serviciu. O întîlnim numai pe sora medicală Pe- truța Damian, rămasă de gardă pînă a doua zi dimineața. Mai aflăm cu surprindere că aici, deși sînt încadrați țrei medici, după-amiază ră- mine la dispensar, prin rotație, numai cite un cadru mediu. Aceasta pentru că personalul medical cu pregătire superioară se grăbește să meargă la Birlad. Iată și programul de consultații : 7—10.30 cu doi medici la dispensar ; 10.30—14, amîndoi pe teren ; lunea — liber, prin rotație. Altfel spus, serviciul medicului care face naveta se încheie între două... curse de autobuz. Și, dacă ar fi numai atît ! Dar din cele opt cadre medicale ale dispensarului — cu pregătire superioară și medie — nu mai puțin de cinci fac naveta.Este cazul, pornind de la acest fapt, să subliniem că. fără a fi, nici pe departe o caracteristică a activi

tății dispensarelor comunale, situația relatată este totuși destul de des în- tîlnită. într-o formă sau alta, încălcări ale programului de lucru, diverse incorectitudini au loc și în alte localități, ceea ce duce la dereglarea asistenței medicale în unele comune, și, cum vom vedea imediat, determi
Opinii similare privind supraaglomerarea policlinicilor orășenești și-a exprimat și șeful Stației județene de salvare Vaslui, doctorul Vasile Bo- ghian : „în timp ce marea majoritate a colegilor noștri mai tineri a- cordă în permanență asistență medicală (fără un program fix) populației

Pe șantierul Combinatului de utilaj greu din Iași, care cuprinde capacități intrate în funcțiune cu mult înainte de termen (hala de mecano-sudură și turnătoria de fontă — cu aproape 2 ani și, respectiv, 6 luni mai devreme, primele mașini din hala de utilaj metalurgic au început să producă cu 3 luni înainte față de prevederile din grafice), constructorii grupului de șantiere nr. 1 desfășoară o activitate energică.— Două sînt direcțiile principale de acțiune avute în vedere — ne spune ing. Dumitru Rebei, directorul grupului de șantiere. Mai întii, finalizarea lucrărilor la capacitățile executate în avans, pentru ca beneficiarul să le poată introduce în circuitul productiv. Apoi, urgentarea lucrărilor de închidere la toate celelalte hale, pentru ca, pe timpul iernii, atît noi, cit și montorii să avem front de lucru suficient in vederea asigurării continuității cu înaltă ritmicitate a tuturor categoriilor de lucrări.
Stadiul actual al lUCrări- 

lQ^ este ilustrat cu claritate prin îndeplinirea prevederilor de plan, pe 9 luni, în proporție de 101.56 la sută. Astfel, hala de utilaj metalurgic a fost predată la montaj cu 6 luni înainte de termen ; lucrările de construcții la centrala termică au fost, de asemenea, terminate, iar în momentul de față, lucrătorii de la întreprinderea bucureșteană „Vulcan", ajutați de echipe de montori și instalatori, lăcătuși și sudori ale beneficiarului, și-au concentrat forțele și mijloacele la instalarea cazanelor și celorlalte utilaje. Hotărîrea lor ? Să dea in exploatare centrala termică pină la 1 noiembrie, așa cum prevede angajamentul asumat. Modul in care se muncește, spiritul de organizare, climatul de seriozitate și disciplină constituie garanții că acest angajament va fi respectat întocmai.Și în alte locuri de pe șantier se acționează la fel de riguros. La turnătoria de oțel, constructorii lotului, condus de ing. Paul Apetri, au montat 40 din cel 57 de stilpi ai structurii de rezistență. Consemnăm faptul că asambarea acestora se face
B B B B B Bceea este necesar ca fiecare medic din teritoriu să-și facă pe deplin datoria. să desfășoare o muncă profilactică susținută".în general, medicii din satele județului Vaslui sînt tineri. Și este îmbucurător faptul că. în timp ce marea majoritate a medicilor tineri își

la sol, operație ce necesită sute de metri de sudură pentru fiecare stîlp în parte. Pentru realizarea lor rapidă. de aproape două luni circa 20 do sudori și lăcătuși din unitatea beneficiară muncesc alături de constructori, in două schimburi. Acest sprijin 
a dat posibilitatea lăcătușilor și sudorilor din echipele de constructori conduse de Pavel Ilie, Vasile Mări- ceanu și Gheorghe Dăscăleanu. să înceapă, in paralel, o altă importantă lucrare de la această capacitate : ridicarea panelor și luminatoarelor, a fermelor și grinzilor de rulare. „La aceste lucrări aplicăm o metodă nouă, proprie, ne spune tovarășul Pavel Ilie. și anume asamblarea la sol a stilpilor și ridicarea lor cu o macara specială, dotată cu un super- lift. De asemenea, fermele, panele și luminatoarele le montăm prin sudură, pe tronsoane, tot la sol. apoi le ridicăm cu cite două macarale simple. Este o metodă de lucru care ne permite să scurtăm lucrările la fiecare tronson cu circa 15 zile, pe lingă faptul că munca sudorilor este considerabil ușurată".La oțelăria electrică a început atit baterea piloților, cît șl turnarea fundațiilor, urmărindu-se și în acest

Cînd medicul din comună face naveta, 
pacientul bate drumurile orașului

nă uneori deplasări inutile ale unor solicitanți — din comune spre oraș — in cazul de față din comune spre Birlad și Vaslui.Medicul-șef al policlinicii. Iulius Bogos, de 25 de ani stabilit la Birlad, după ce și-a început profesia in mediul rural, ne demonstrează cu fapte această apreciere : „Sînt zile cind, pur și simplu, cadrele noastre nu pot să mai facă față atîtor solicitări. Ca să nu mai spun că o treime din numărul pacienților vin fără trimiteri de la medicii din comună sau vin cu hîrtiuțe semnate de personalul sanitar mediu. Aceasta, pentru că ori lipsește medicul de la dispensar, ori oamenii îl ocolesc".

din teritoriul respectiv, cîștigîndu-și o incontestabilă încredere din partea pacienților, sînt și cazuri, evident regretabile, cind asistența calificată este acordată numai la anumite ore și zile, în restul timpului oamenii fiind lăsați pe seama cadrelor medii care amină nejustificat pacienții, poartă oamenii pe drumuri cu afecțiuni ce ar putea fi rezolvate pe loc. Din această cauză se produce o mare aglomerație la unele servicii din policlinica teritorială Vaslui și chiar din spitale, mai ales pentru urgentele de noapte. Aceasta duce la scurtarea inerentă a duratei de consultație, ceea ce este în detrimentul calității actului medical. Tocmai de a-

ciștigă stima și încrederea printr-o muncă neobosită, unii, foarte puțini, solicită încă negații fără să vadă măcar Vasluiul. Este o optică greșită, deoarece și în această parte a țării, cu oameni minunați, orice cadru medico-sanitar poate să se afirme. Iată ce ne-a spus în acest sens medicul primar de la Spitalul municipal de adulți Birlad, Gheorghe Băr- bulescu, președintele filialei județene a Uniunii societăților de științe medicale. „Sint frecvente consfătuirile științifice județene pe linie de chirurgie, obstetrică, ginecologie, medicină internă și stomatologie, cu participarea largă a centrelor universitare medicale București, Iași,

Tîrgu Mureș, Cluj-Napoca. Medicii noștri, fie că sînt cu mai multă experiență ori tineri, participă la numeroase congrese naționale șl internaționale. Avem în județ, in plină dezvoltare, o bază de cercetare științifică la nivelul centrelor cu experiență din țară și al celor mai reputate clinici, bază asigurată prin centrele metodologice cu tradiție din Vaslui și Birlad".Citeva din problemele cu care se confruntă acest județ pe linia îmbunătățirii calității actului medical ne-au fost subliniate și de medicul Nicolae Birlădeanu, directorul direcției sanitare a județului Vaslui :— Cu siguranță, aspectele negative pe care le-ați întîlnit nu sînt specifice cadrelor noastre medicale. Dar, deși aceste deficiențe sînt izolate, ele trebuie înlăturate cît mai grabnic. în spiritul Legii privind asigurarea sănătății populației ne străduim să folosim cît mai eficient cadrele medi- co-sanitare din mediul rural. Ne preocupăm stăruitor de asigurarea condițiilor de cazare a tinerelor cadre medicale, de permanentizarea a- sistenței medicale și de urgentă, zi și noapte. Deși, în ultimul timp, s-a redus mult fluctuația cadrelor, județul nostru are nevoie în continuare de medici. în ce ne privește, așteptăm cu încredere specialiștii din noua promoție, care vor găsi aici condiții minunate, pentru tot atîtea împliniri profesionale.
Crăciun LALUCI
corespondentul „Scînteii"

caz cîștigarea unor avansuri apreciabile în lupta cu timpul. Pentru grăbirea ritmului de turnare a fundațiilor, constructorii au pus la punct o seric de metode rapide de execuție. în locul cofrajelor TEGO, pe care le primeau nu întotdeauna la timp și în cantități suficiente, acum ei folosesc cofraje metalice realizata direct pe șantier.
în așteptarea unui spri

jin prompt. Desigur, se pot spune multe lucruri despre activitatea ca se desfășoară pe această mare platformă de investiții. Ne oprim aici pentru a releva greutățile intîm- pinate la ora actuală în desfășurarea lucrărilor, necesitatea ca, împreună cu constructorii și beneficiarul de investiții, și ceilalți factori cu răspunderi directe față de acest șantier să acționeze prompt în vederea soluționării operative a problemelor aflate în suspensie. Despre cine și despre ce este vorba ?e PROIECTANTUL GENERAL INSTITUTUL DE PROIECTĂRI PENTRU CONSTRUCȚII DE MAȘINI DIN BUCUREȘTI — are datoria primordială să coordoneze in așa fel activitatea proiectanților din subantrepriză, incit proiectele să fie predate complet și unitar cuprinzind toate lucrările ce urmează a fi realizate. Facem această precizare deoarece la o parte din halele date în funcțiune pînă acum, datorită nepre- dării la timp a tuturor documentațiilor, au mai rămas de făcut destule lucrări, iar constructorii și montorii sînt nevoiți să întrerupă alte lucrări pentru a le completa pe măsură ce primesc ultimele proiecte. Greutăți provoacă și o serie de proiecte incomplete pentru unele structuri. La hala de mecano-sudură grea, bunăoară. detaliile de închidere nu sînt cunoscute nici la ora actuală in întregime. Lipsa unor proiecte ține in loc și finalizarea închiderilor, ceea ce poate crea probleme serioase pentru lucrul pe timp friguros.• MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI TELECOMUNICAȚIILOR trebuie să asigure numărul necesar de vagoane pentru transportul cimentului de la fabricile producătoare și al agregatelor la baza de producție a Trustului de construcții industriale Iași. Din informațiile primite rezultă că neajunsurile create de lipsa vagoanelor s-au reflectat, în lunile precedente, în asigurarea numai in proporție de circa o treime a materialelor de construcții menționate. De asemenea, tot acest minister trebuie să asigure și piatra spartă — peste 20 000 tone — pentru căile și drumurile uzinale.• ÎNTREPRINDEREA „INDE- PENDENȚA“-SIBIU este chemată să livreze neîntîrziat 18 utilaje de mare importanță pentru turnătorie. Este vorba, îndeosebi, de mașinile de amestecat staționare și tip locomotivă, de trei cuptoare de tratament termic, un dezbătător de 70 tone și altele. întirzierea în livrări îngreunează activitatea productivă a beneficiarului la această capacitate de producție.La toate aceste semnale constructorul și beneficiarul așteaptă un sprijin imediat din partea factorilor amintiți : proiectele, vagoanele și utilajele restante !
Manole CORCAC1 
Cristian ANTONESCU
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VIZITA PREȘEDINTELUI REPUBLICII POPULARE BANGLADESH, ZIAUR RAHMAN
DINEU OFICIAL OFERIT DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU Intîlnire între președintele Nicolae Ceaușescu

Șl TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU și președintele Ziaur Rahman
Toastul președintelui

Nicolae Ceaușescu

Toastul președintelui 

Ziaur Rahman
(Urmare din pag. I)sului economic și social al popoarelor noastre, al cauzei păcii și colaborării internaționale.Poporul român urmărește cu simpatie și se bucură de realizările pe care poporul Republicii Bangladesh le obține în dezvoltarea sa economico-socială liberă și independentă și-i urează noi și tot mai mari succese pe calea propășirii patriei.în cursul vizitei pe care o faceți în țara noastră, domnule președinte, veți avea prilejul să cunoașteți și unele din preocupările și realizările poporului român în dezvoltarea economică, a științei și culturii, în construcția — sub conducerea partidului său comunist — a societății socialiste multilateral dezvoltate, precum și dorința sa de a trăi în pace și colaborare cu toate națiunile lumii.Domnule președinte.România, profund atașată cauzei libertății și independenței popoarelor, participă activ la Viața internațională, își aduce contribuția constructivă la eforturile pentru soluționarea marilor probleme ce confruntă omenirea. Pornim de la faptul că în viața internațională se afirmă tot mai puternic hotărîrea popoarelor de a pune capăt vechii politici imperialiste, colonialiste și neocolonialiste, de a se dezvolta libere, deplin stăpîne pe destinele și bogățiile lor naționale. Avem totodată în vedere că pe plan mondial are loc o accentuare a tendințelor de reeditare a politicii de dominație și dictat, de reîmpărțire a lumii în zone de influență, ceea ce periclitează independența unor state, pacea și securitatea mondială. Această realitate face, mai necesară ca oricfhd ‘tihireă tuturor popoarelor care doresc să fie libere pentru împiedicarea a- gravării climatului politic mondial, pentru diminuarea tensiunii create și pentru continuarea cursului spre destindere, spre o politică de colaborare și pace între națiuni.în acest spirit, România acționează consecvent pentru dezvoltarea relațiilor de prietenie și colaborare cu toate țările socialiste, întărește conlucrarea și solidaritatea cu țările in curs de dezvoltare, cu statele nealiniate, extinde raporturile tehnico-științifice, culturale cu țările capitaliste dezvoltate, cu toate statele lumii, fără deosebire de orînduire socială, promovînd ferm principiile deplinei egalități în drepturi, respectării independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc, nerecurge- rii la forță sau la amenințarea cu forța. Considerăm că aceste principii constituie singura cale de asigurare a independenței popoarelor, de asigurare a unei păci trainice în lume.România acordă o importanță deosebită înfăptuirii unui climat de securitate și colaborare pe continentul european, unde sînt concentrate în prezent cele mai mari efective militare și arsenale — inclusiv nucleare — din cite a cunoscut vreodată istoria. Apreciem că trebuie făcut totul pentru transpunerea în viață a documentelor Conferinței de la Helsinki, pentru dezvoltarea unei largi și neîngrădite colaborări între toate statele continentului și, în mod deosebit, pentru trecerea la dezangajarea ' militară, instaurîndu-se un climat care să ofere popoarelor europene garanția că se află Ia adăpost de orice agresiune din afară, că își pot consacra forțele cauzei progresului și civilizației.Ne îngrijorează faptul că pe diferite meridiane se perpetuează de multă vreme stări de încordare, conflicte militare și că, alături de acestea, apar altele noi, care pun în pericol securitatea și pacea internațională. Desigur, îndelungata dominație imperialistă și colonialistă a creat și a lăsat nerezolvate, pe diferite continente, multe probleme complicate. Soluționarea tuturor acestor probleme trebuie realizată însă nu pe calea armelor, a acțiunilor militare, prin forță, *ci exclusiv pe baza tratativelor directe între părțile interesate. Viața, evenimentele internaționale demonstrează că numai tratativele politice pot asigura rezolvarea justă și durabilă a problemelor, întărirea păcii și securității popoarelor, în acest sens, România se pronunță ferm pentru rezolvarea pe calea tratativelor, cu participarea tuturor părților interesate, a problemelor din Orientul Mijlociu, care să ducă la retragerea Israe

lului din teritoriile arabe ocupate și la soluționarea problemei poporului palestinian, inclusiv prin constituirea unui stat propriu independent și, totodată, prin asigurarea integrității și suveranității tuturor statelor din zonă.Sprijinim, de asemenea, activ lupta popoarelor din Rhodesia și Namibia, pentru deplina independență a populației din Africa de Sud, împotriva politicii de apartheid, în general lupta de eliberare națională, pentru lichidarea deplină a colonialismului și a dominației de orice fel.De asemenea, considerăm că este necesar să se facă totul pentru soluționarea problemelor din Africa pe calea tratativelor, pentru întărirea unității africane, pentru a se evita orice intervenție străină in treburile Africii și, de altfel, ale oricăror altor continente.Ținînd seama de evoluția vieții internaționale, este necesară întărirea unității popoarelor pentru a-și apăra independența, suveranitatea, dreptul de a fi deplin stăpîne pe destinele lor.România, împreună cu toate popoarele dornice de pace, acționează pentru înfăptuirea dezarmării generale, și în primul rind a dezarmării nucleare, pentru realizarea noii ordini economice mondiale care să contribuie la lichidarea subdezvoltării, a împărțirii lumii în țări bogate și sărace, să a- sigure stabilitatea economică, progresul tuturor popoarelor.Soluționarea constructivă a problemelor complexe ale epocii noastre impune participarea activă la întreaga viață internațională a tuturor statelor, indiferent dc mărimea lor, și în primul rind a . ' țarilor, -ttiici și mijlocii, a țărilor în curs de dezvoltare, a statelor nealiniate. Organizația Națiunilor Unite, care oferă, în acest sens, cadrul cel mai corespunzător, trebuie să-și sporească tot mai muit rolul și contribuția la cauza destinderii și păcii.Sîntem încredințați că România și Bangladesh vor conlucra tot mai activ, pe arena mondială, pentru soluționarea marilor probleme contemporane," pentru triumful păcii și colaborării dintre popoare, al independenței popoarelor, pentru realizarea unei lumi mai bune și mai drepte pe planeta noastră.Domnule președinte,Am deplina convingere că vizita pe care o întreprindeți în România, convorbirile pe care le avem și înțelegerile la care vom ajunge vor marca un moment de seamă în dezvoltarea cooperării dintre țările noastre, atît pe planul relațiilor bilaterale, cit și în înfăptuirea idealurilor de pace și progres, de independență ale tuturor popoarelor.Cu aceste gînduri, ridic acest toast : .în sănătatea dumneavoastră, domnule președinte și a stimatei doamne Rahman; pentru progresul și prosperitatea poporului Republicii Bangladesh; pentru prietenia și colaborarea dintre popoarele noastre; pentru pace și securitate în întreaga lume!în sănătatea dumneavoastră, a tuturor ! (Aplauze).

La sosire, pe aeroportul Otopenl C salutați cu multâ câldurâ • :mpinare

(Urmare din pag. I)Noi dăm o înaltă apreciere sprijinului continuu acordat de România statului Bangladesh de la proclamarea independenței noastre. Țările noastre au puncte de vedere similare în multe probleme internaționale și colaborează activ în numeroase forumuri internaționale pentru realizarea obiectivelor comune. Ca și poporul român, noi, cei din Bangladesh, promovăm o politică consecventă, bazată pe principiile respectului reciproc și egalității suverane, neamestecului în treburile interne și recunoașterii necesității cooperării reciproce pentru accelerarea ritmului dezvoltării noastre economice și sociale.Excelență,Bangladesh este o națiune nouă, cu un patrimoniu cultural bogat și o istorie îndelungată. Poporul nostru a trecut în mod curajos Ia îndeplinirea sarcinii importante de reconstrucție națională și dezvoltare. Noi considerăm că un stat în curs de dezvoltare ca al nostru trebuie să se bazeze din ce în ce mai mult pe resursele proprii umane și materiale în accelerarea ritmului de dezvoltare economică și socială. Aceasta este gîndirea care a inspirat „Mișcarea Swanirvar" — dezvoltare prin forțe proprii — în Bangladesh drept strategie pentru dezvoltarea națională.Excelență,Noi, în Bangladesh, ne străduim să punem la bazele politicii noastre externe obiectivul național de consolidare a independenței, de a- părare a suveranității și integrității teritorile. precum și de edificare a unor relații prietenești cu toate statele lumii. Aceste obiective pot fi realizate numai intr-un climat de pace și stabilitate. Inițiativele pozitive .întreprinse în «cest sens de țara’mea constituie elemente importante în politica noastră externă.Statele din Asia de sud trec din cînd în cînd prin perioade de tensiune și încordare, însă Bangladesh a urmat constant o politică dedicată consolidării propriei independențe și suveranității, precum și promovării păcii și stabilității. în spirit de bună vecinătate și prietenie am reușit să încheiem acorduri cu India cu privire la folosirea în comun a apelor fluviului Gange, cu Nepal și India privind utilizarea unei căi rutiere pe teritoriul Indiei pentru comerț și tranzit între Bangladesh și Nepal, precum și un acord cu Birmania pentru repatrierea refugiaților birmanezi la căminele lor din Birmania.Excelență,Constatăm cu profundă îngrijorare situația existentă în Orientul Apropiat. Am urmărit cu adine interes diferitele inițiative și eforturi îndreptate în direcția unei păci durabile și juste în zonă. Considerăm că o pace justă și durabilă în Orientul Apropiat poate fi instaurată numai pe baza retragerii complete a Israelului din toate teritoriile arabe ocupate și exercitării de către poporul palestinian a drepturilor sale inalienabile, inclusiv de a avea propria sa patrie.O altă zonă de mare tensiune s=> află în sudul Africii, unde regimurile rasiste minoritare din Zimbabwe, Namibia și Africa de Sud conti

nuă să nege drepturile legitime ale majorității populației. Bangladesh va continua să acorde sprijinul său neabătut pentru cauza justă a arabilor, palestinienilor în Orientul Apropiat și a popoarelor din sudul Africii.Excelență,Ca o contribuție la eforturile care se întreprind pe plan internațional în direcția promovării păcii, Bangladesh și-a declarat sprijinul său ferm pentru rezoluția O.N.U. cu privire la proclamarea Oceanului Indian ca zonă a păcii. Bangladesh ar saluta organizarea de consultări între țările de pe litoralul și din interiorul zonei Oceanului Indian și participarea acestora la măsurile de aplicare efectivă a rezoluției O.N.U.Bangladesh participă din plin la toate organizațiile internaționale dedicate păcii, progresului și stabilității. Bangladesh joacă un rol activ în asemenea forumuri cum sînt Organizația Națiunilor Unite, Mișcarea statelor nealiniate, Organizația Conf erinței Islamice și Commonwealth. Bangladesh sprijină constant principiile dreptății și echității și este un promotor ferm și activ al cauzei țărilor în curs de dezvoltare din lumea a treia. Noi credem în dreptul fiecărei națiuni de a-și stabili și construi în mod liber propriul ei sistem social, economic și politic, prin căile și mijloacele liber alese.Excelență,Pentru uriașa masă a omenirii care trăiește în țări din lumea a treia, cum este țara mea, problema centrală este aceea a sărăciei, a bolilor și a foametei. Soluționarea problemelor acute de care depinde viitorul țărilor noastre nu se. poate realiza eficient în cadrul actualei ordini economice mondiale. Bangladesh, împreună cu celelalte țări in curs de dezvoltare, va continua să promoveze lupta comună pentru instaurarea noii ordini e- conomice internaționale.Apreciem în mod deosebit prilejul ce ni s-a oferit în cadrul vizitei mele în marea dumneavoastră țară de a avea un util schimb de vederi asupra unor probleme de interes reciproc pe plan bilateral, regional și internațional cu Excelența Voastră și cu alți oameni politici ai României, precum și posibilitatea de a vedea cu ochii proprii remarcabilele realizări ale poporului român.Sînt fericit că a dobîndit multiple dimensiuni cooperarea bilaterală între țările noastre și sper că aceasta se va adinei și lărgi tot mai mult în^viitorii ani. Dorim marelui popor român depline succese în eforturile pentru realizarea obiectivelor sale naționale.Excelență,Doamnelor și domnilor, îngăduiți-mi să vă rog să toastăm împreună— pentru sănătate, fericire și viață îndelungată Excelenței Sale președintelui Nicolae Ceaușescu și doamnei Elena Ceaușescu,— pentru progresul și prosperitatea poporului român,— în sănătatea distinșilor oaspeți prezenți,— pentru prietenia tot mai trainică și veșnică între Bangladesh și România ! (Aplauze).

La Palatul Republicii a avut loc, miercuri după-amlază, o întîlnire între președintele Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, și pre
începerea convorbirilor oficiale

(Urmare din pag. I) tului președintelui. Abdul Quayyum, director în Ministerul Afacerilor Externe.în cadrul convorbirilor au fost evidențiate bunele relații care s-au stabilit și se dezvoltă intre România și Bangladesh, apreciindu-se că vizita actuală, dialogul la nivel inalt dintre
Vizita doamnei Ziaur Rahman la Muzeul 
de istorie al Republicii Socialiste RomâniaMiercuri după-amiază, doamna Ziaur Rahman, impreună cu persoanele oficiale române și din Bangladesh care o însoțesc, a vizitat Muzeul de istorie al Republicii Socialiste România. La sosire, a fost salutată de Tamara Dobrin, vicepreședinte al Consiliului Culturii și Educației Socialiste.Vizita a început la expozițiile omagiale „Dovezi ale dragostei, înaltei stime și profundei prețuiri de care se bucură președintele Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu, ale amplelor relații de prietenie și colaborare dintre poporul român și popoarele altor țări*' și „Mărturii ale dragostei, prețuirii și adincii recunoștințe manifestate de întregul popor față de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul gene

ședintele Republicii Populare Bangladesh, Ziaur Rahman.Desfășurată într-o atmosferă de caldă cordialitate, întîlnirea a prilejuit 

șefii celor două state constituie un moment important in cronica relațiilor dintre țările noastre. S-a relevat că acestea vor contribui la aprofundarea relațiilor de prietenie și colaborare dintre poporul român și poporul din Bangladesh, dintre cele două țări, la stabilirea de noi căi și mijloace menite să contribuie la amplificarea și aprofundarea raporturilor 

ral al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, cu prilejul aniversării a 60 de ani de viață și a peste 45 de ani de activitate revoluționară".Oaspetele a poposit apoi în fața vestigiilor și mărturiilor istoriei noastre milenare, admirind frumiisețea artistică a obiectelor culturii noastre străvechi, operele de artă originale, de o deosebită varietate și finețe, reunite în lapidarium și în sala tezaurelor.La încheierea vizitei, doamna Ziaur Rahman a semnat în cartea de onoare, exprimîndu-și satisfacția pentru prilejul oferit de a lua cunoștință despre aceste mărturii elocvente ale istoriei străvechi și contemporane a României. 

un schimb de vederi consacrat examinării stadiului actual și perspectivelor colaborării dintre cele două țări și popoare pe plan bilateral și in sfera vieții internaționale.

dintre România și Bangladesh, în domeniile politic, economic, tehnic și cultural, in interesul și spre binele ambelor popoare, al cauzei păcii, progresului și independenței, al înțelegerii și colaborării dintre națiuni.Convorbirile se desfășoară într-o atmosferă de caldă prietenie, de înțelegere și respect reciproc.
Sosirea în Capitală
(Urmare din pag. I) tul, îndreptîndu-se spre reședința rezervată înalților oaspeți.De-a lungul traseului, mii de locuitori ai Capitalei au salutat cu a- ceeași însuflețire, cu sentimente calde, prietenești pe cei doi șefi de stat, exprimînd, prin aplauze și urale, satisfacția pentru dialogul la nivel înalt dintre România și Bangladesh, care va marca un moment important în dezvoltarea colaborării și prieteniei dintre cele două țări, în folosul reciproc al celor două popoare, al cauzei păcii și colaborării multilaterale.Dintr-o mașină deschisă, escortată de motocicliști, președinții Nicolae Ceaușescu și Ziaur Rahman au răspuns cu cordialitate manifestărilor de simpatie ale bucureștenilor veniți în întimpinare.
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în anul școlar 1978-1979

AMPLU PROGRAM DE ACȚIUNI 
POLITICO-EDUCATIVE PENTRU EEEVI

Toamna 
muzicală 

clujeană’78“

Un amplu „Program republican al acțiunilor politico-ideologice, cultural-educative și sportive care se vor Organiza cu preșcolarii și elevii in anul școlar 1978—1979“ — elaborat de Ministerul Educației și învățămintu- lui, C.C. al U.T.C. și Consiliul Național al Organizației Pionierilor — este menit să coordoneze Întreaga activitate de educare comunistă, revoluționară a tinerei generații, desfășurată de cadre didactice, organizații U.T.C. și de pionieri.Cum este și firesc, întreaga activitate educativă organizată in școli, in cadrul organizațiilor „Șoimii patriei", de pionieri și U.T.C. își propune să contribuie, alături de procesul de invățămint. la temeinica însușire a cunoștințelor de bază din toate domeniile, la pregătirea culturală și dezvoltarea armonioasă. fizică și intelectuală, a noilor generații, la cunoașterea de eătre tineretul școlar a politicii partidului nostru, a normelor eticii și echității socialiste. Educarea prin muncă și pentru muncă a copiilor și tinerilor școlii, cultivarea

particularitățile colectivității școlare respecți ve.Iată, in continuare, și cîteva dintre manifestările care se vor bucura de o largă participare a elevilor de toate viratele.în contextul mai larg al preocupărilor privind dezvoltarea pasiunii elevilor pentru învățătură, pentru munca productivă, pentru creația științifică și tehnică, concursurile școlare pe discipline de invățămînt vor parcurge etapele pe școală, localitate și județ, finalizindu-se, in perioada 7—13 aprilie 1979, in adevărate competiții naționale de : limba și literatura română — la Tîrgoviște. Istoria României

și calității |or artistice, asigurindu-se participarea activă a copiilor și tinerilor la viața cultural-artistică a școlii și localității. în domeniul interpretării — muzică vocală și instrumentală. teatru șl poezie, dans popular și dans cu temă, teatru de estradă, de marionete și păpuși, brigăzi artistice etc. — interpreții individuali și formațiile din invățămintul primar, gimnazial, liceal, tehnic-profesional, din casele pionierilor și șoimilor patriei se vor întrece în : etapa de masă (școală, localitate, sector București) — octombrie-decembrie 1978 ; etapa județeană (municipiul București) — ianuarie-martie
• Activitatea educativă — strîn» legată de pregătirea științifică 
și culturală a tineretului • Concursuri pe discipline de învăța- 
mînt, p<mint, pe meserii și specialități • 2 500 000 de elevi participant 
la a doua ediție a Festivalului național „Cîntarea României" și 
a „Daciadei" • Bogat calendar de campionate și concursuri 

sportive, de excursii, tabere și colonii

aflațl pe băncile sentimentelor de dragoste și devotament față de patrie, partid și popor, stimularea spiritului creator al elevilor și a unei puternice emulații în domeniul interpretării artistice vor reprezenta conținutul de idei al tuturor manifestărilor școlare. A- eestea. organizate in cadrul celei de-a doua ediții a Festivalului național „Cîntarea României" și al celei de-a doua ediții a „Daciadei" vor fi dedicate unor evenimente de seamă din viata politică a țării noastre : împlinirea a 60 de ani de la formarea statului național român unitar, a 35-a aniversare a eliberării României de sub dominația fascistă. împlinirea a 2 050 de ani de la formarea primului stat dac centralizat și independent condus de Burebista. De menționai, de asemenea, caracterul unitar și sistematic al organizării și desfășurării activităților politico-ideologice, cultural-educative și sportive în rinchil preșcolarilor și elevilor — care trebuie asigurat, la nivelul fiecărui județ, de factorii care răspund de educarea tinerei generații — precum si cerința ca pretutindeni, fiecare acțiune educativă să tină seamă de specificul și

— la Focșani, filozofie — la Deva, e- conomie politică — la Reșița, matematică — la Pitești, fizică — la Odor- heiu Secuiesc, chimie — la Făgăraș, biologie — la Tulcea. De asemenea, tradiționalele concursuri de creație științifică și tehnică pentru pionieri și școlari, concursul de creație teh- nico-științifică pentru tineret „Tehni- cum“ vor stimula Ia noi realizări pe cei mai tineri și talentat! constructori la aero-nave-rachete-modele, pe pasionalii de radio-goniometrie, ra- diotelegrafie și carturi. Concursuri pe meserii și specialități îi vor desemna pe cei mai demni purtători ai ..brățării de aur“ a meseriei din în- vățămîntul liceal și tehnic-profesional, o sesiune națională de referate ■și comunicări științifice si tehnice, organizată in luna august 1979, la Tg. Jiu, consemnînd cele mai de seamă realizări și preocupări ale tineretului școlar in acest domeniu.Deosebit de bogată se prefigurează participarea pionierilor și elevilor la cea de-a doua ediție a Festivalului național „Cîntarea României**.Plnă acum s-au înscris in competiție peste 57 (100 de formații artistice, cu 2,5 milioane participant! — șoimi ai patriei, pionieri și uteciștl — pe primul plan al preocupărilor educative situindu-se creșterea numărului formațiilor și manifestărilor culturale cu public. îmbunătățirea conținutului

de o mare vitalitate

1979, In zilele de simbătă șl duminică ; etapa pe zonă (interjudețeană) — 6—9 a- prilie 1979, in 12 centre ; etapa finală (republicană) — 14—17 aprilie 1979, pe genuri artistice, la București, Sibiu, Piatra N eamț, Drobeta-Turnu Severin și Timișoara.In domeniul creației literar-artisti- ee, tineretul școlar va participa la noi ediții ale tradiționalelor concursuri naționale „Tinere condeie" — crea- ■ ție literară ; „Românie, plai de aur" — artă plastică ; „Sub flamura partidului, creștem odată cu țara" — artă fotografică ; „Pentru sănătate și umanitate" — literatură și artă plastică ; „Sintem al țării viitor" — cine- cluburi ș.a. Festivalul cultural-artistic „Copiii lumii doresc pacea" și numeroase alte manifestări vor fi dedicate ..Anului internațional al copilului" (1979).Acțiuni de pregătire a tineretului pentru apărarea patriei, excursii, tabere și colonii de vacanță pentru elevi și preșcolari, un bogat calendar de campionate și concursuri sportive ale elevilor — pionieri și uteciști — înscrise in edițiile de iarnă și de vară ale „Daciadei" vor completa agenda manifestărilor educative școlare.Inspectoratele școlare și conducerile unităților de invățămint. împreună cu organizațiile de pionieri și U.T.C. vor asigura baza didacțico- materială necesară in grădinițe, școli, case ale pionierilor și șoimilor patriei, casele tehnice și de cultură ale tineretului. Se vor folosi in acest scop și alte spatii existente in fiecare localitate (cămine culturale, cluburi, biblioteci. case de cultură, baze sportive etc.).Există, așadar, toate premisele pentru o activitate educativă de calitate. menită să contribuie la formarea si dezvoltarea multilaterală a tineretului școlar, la educarea sa comunistă.
Florica DINULESCU

în sala mare a Casei universitarilor din Cluj-Napoca a fost inaugurată, printr-un concert simfonic festiv, cea de-a 13-a ediție a festivalului „Toamna muzicală clujeană**, importantă manifestare cultural-artistică ce se va desfășura timp de zece zile. Orchestra simfonică a fi-, larmonicii de stat din localitate, sub bagheta dirijorului japonez Michi Inoue, avindu-1 ca solist pe pianistul sovietic Viktor E- resko, a executat Rapsodia I de George Enescu, Concertul pentru pian nr. 3 de Prokofiev și „O viață de erou" de Richard Strauss. Concertul s-a bucurat de un mare succes. Aceeași formație urmează a mai susține un concert sub bagheta dirijorului sovietic Vasili Sinaiski, avîndu-1 ea aolist pe Ștefan Ruha, iar in încheierea festivalului un concert simfonic cu concursul corului filarmonicii, sub bagheta dirijorului Emil Simon și a pianistului englez Peter Frankl. Este așteptată cu mult interes, pentru 7 octombrie, orchestra Radioteleviziunii române dirijată de Iosif Conta, care, cu concursul filarmonicii clujene, avindu-1 ca solist pe tenorul Ion Budoiu, va da un concert simfonic cu un program foarte bogat și variat.în cadrul manifestărilor vor mai avea loc concerte camerale cu participarea unor formații locale și străine, a unor dirijori și soliști locali și de peste hotare — ansamblul de suflători și percuție, dirijat de Emil Simon, ansamblul de instrumente tradiționale japoneze „Nihon Ongaku Shudan*', condus de Takuo Tamura, formația Ars nova", condusă de compozitorul și dirijorul Cornel Țăra- nu, cvartetele „Napoca" și „Pro camera", legium condusă ]ov, ș.a.

11 cunosc, în tară, miile de elevi care l-au avut profesor sau l-au citit lucrările, îl cunosc în străinătate colegii care l-au distins de cinci ori cu titlul de doctor honoris causa al unor universități (Berlin, Montpellier, Gand. Roma, Budapesta), l-au ales membru corespondent a cinci academii (Leipzig, Berlin, Viena, Miinchen, Madrid) sau l-au ales in patru comitete de conducere ale unor societăți internaționale de lingvistică (în de lingvistică in calitate de președinte de onoare).în bogata activitate științifică a academicianului nonagenar Iorgu Iordan există domenii preferate care ies mult in evidentă. Se poate afirma astfel fără ezitare că numele savantului a devenit la noi sinonim cu cel de lingvistică romanică. Opera reprezentativă din acest domeniu este lucrarea Lingvistica romanică. Evoluție. Curente. Metode, publicată la lași in urmă cu 46 de ani (tradusă in engleză de cunoscutul lingvist J ohn Orr in 1937) și de-a lungul timpului în șase limbi. Operă fundamentală poate fi amintit manualul Introducere in lingvistica romanică, lucrare cu o circulație din ce in ce mai mare, fiind tradus acum în două limbi (spaniolă și italiană). Cum valoarea unei opere este dată și de eficiența sa, ea poate fi apreciată prin rezultatele la care a ajuns astăzi școala românească de lingvistică romanică, al cărei creator este profesorul Iorgu Iordan : i directa sa conducere

comentate care grupează latina Si toate limbile romanice, cu diversele lor varietăți teritoriale, de la Începuturile scrisului plnă în zilele noastre. A stimulat interesul romaniștilor români atit spre lucrările de romanistică generală, cit și spre cercetarea unor . limbi romanice mai puțin studiate la noi in trecut

are originea, pe de o parte, în pregătirea sa de romanist și, pe de alta, in convingerea nestrămutată că izvorul schimbărilor in limbă trebuie primul rînd in structura ei internă.Explicațiile de natură Internă caracterizează și celelalte domenii in care academicianul Iorgu Ior-
căutat în

Societatea romanică. 0 îndelungată
și bogată activitate
in slujba științei

formația bulgară „Col- musicum camerum", de Vasil Atanaspv-Lo- (Al. Mureșan)
sub■ a fost întocmită Crestomația romanică, lucrare colectivă in 5 volume ce depășesc 6 000 de pagini, singura antologie de texte

(portugheza, catalana, retoromana ș.a.). Acordînd deosebită atenție limbii spaniole prin studiile sale și cursurile ținute la catedra de spaniolă pe care a întemeiat-o, profesorul Iorgu Iordan a reușit să creeze o adevărată școală românească de hispanisti- că. O preocupare constantă încă de la începuturile activității sale științifice este compararea românei cu diverse idiomuri romanice, in special cu italiana și cu limbile ibero-romanice. Prin asemenea studii progresează atît explicarea unor fapte românești prin corespondente romanice, cit și a- tragerea românei în studiile generale de romanistică, Concepția aceasta a profesorului Iordan își

dan apare ca inițiator al unor cercetări sistematice in țara noastră : toponimia, stilistica și limba română contemporană. în toponimie, prin lucrarea Toponimia românească, singura prezentare de ansamblu a numelor de locuri românești, a atras atenția asupra faptului că la baza multor nume de locuri stau termeni din limba comună. în stilistică, prin române, procese meroase română, meniul contemporane (Limba română actuală. O gramatică a „greșelilor", 1943, 1948 ; Limba română contemporană) a insistat asupra dinamicii limbii ro-

Stilistica limbii a explicat prin psihologice nu- fapte din limba In sfirșit, in do- limbii române

mâne, subliniind diversele , tendințe sau legi interne de dezvoltare. De asemenea, și în alte domenii ale lingvisticii (lingvistică generală, limbă literară, etimologii, semantică, dialectologie, gramatică istorică, istoria lingvisticii românești. filologie. în sensul de editare de texte) contribuția profesorului Iorgu Iordan este importantă.Elevii profesorului, cei care i-au audiat cursurile, la Iași sau la București, ca și orice alți cititori au fost și sint impresionați de bogăția de idei, de cantitatea faptelor invocate pentru demonstrarea justeței acestora, ca și de claritatea expunerii. Colaboratorii savantului au învățat, din atitudinea față de părerile exprimate și din modul de formulare a propriilor sale opinii, că știința începe acolo unde există Îndoială, că părerile altora trebuie tratate cu obiectivitate și respect învățînd. in același timp, că in unele cazuri sint posibile mai multe explicații pentru același fenomen și că folosirea oricăror metode științifice este acceptabilă dacă aduce ceva nou. Atît elevii, cit și colaboratorii săi au in academicianul profesor un exemplu de comportare cetățenească. Faptul este cu atit mai remarcabil, cu cit această atitudine s-a manifestat in condițiile grele dinaintea celui de-al doilea război mondial, cind a luat atitudine deschisă Împotriva fascismului (a fost de altfel președintele Comitetului Național Antifascist). Erou al Muncii Socialiste din 1971, acad. Iorgu Iordan împlinește cei 90 de ani în plină activitate creatoare în slujba științei și culturii românești.
Marius SALA

A apărut „ERA SOCIALISTĂ” nr. 19/1978în deschidere, revista publică articolele „Calitate, eficiență, spirit gospodăresc în întreaga activitate economică**, „Dialectica relației politică, știință, ideologie** de Nicolae Kalloș, „Auțogestiunea și eficienta pe agenda de lucru a consiliilor oamenilor muncii** de Ion Chirculescu și „Dezvoltarea economico-socială in perspectiva celei de-a doua revoluții induș- triale** de Mihai Drăgănescu. în continuare sînt inserate dezbaterea Intitulată „Perfecționarea mecanismului economico-financiar și ridicarea nivelului tehnic al producției** și articolele : „Obiective și cerințe ale destinderii internaționale** de Nicolae Ecobescu, „Valoarea producției nete

— indicator de bază in economie" de Constantin Caloianu, „Legalitatea socialistă" de Nestor Prisca, „Poziția P.C.R. față de fenomenele și tendințele noi din mișcarea comunistă și muncitorească" de Constantin Florea, „Controverse asupra relației științâ- filozofie" de Alexandru Tănase, „Individualismul existențialist și proliferarea sa artistică" de Gheorghe Achiței, „Forța mobilizatoare a conștiinței unității naționale" de loan Căpreanu și „Continuitatea populației autohtone la est de Carpați" de Mircea Petrescu-Dimbovița. Revista mai cuprinde rubricile „Cărți și semnificații", „Revista revistelor" și „Consfătuiri cu cititorii".
Festivalul național „ClNTAREA ROMÂNIEI”
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Programul 1
10,00 Telex 
16,05 Teleșcoală
16,35 _
17,05

Curs de limbă rusă 
Pentru timpul dv. liber vă reco
mandăm...
Consultații Juridice 
Cetatea oamenilor. Versuri !n lec
tura autorilor.

U,M Concursul de creație de cintece 
ostășești „Te apăr șl te 
patria mea". Cintece 
ușoară

13,30 Seara Televiziunii din Republica 
Democrată Germană. • „Intllnire 
cu R. D. Germană" — reportaj

17.»
17,40

cint, 
de muzică

19,05 Him serial pentru copii; Slndbad 
marinarul — episodul 9 
Telejurnal
La ordinea zilei in economie. Not 
soluții menite să economisească 
materialele de construcții
Ora tineretului — „Noi despre 
noi înșine". Prima emisiune a 
eielului: Hunedoara, cetate a ti
nereții permanente

S0.50 Seara Televiziunii din H. D. Ger
mană. Filmul artistic „LOtte ia 
Weimar" — o producție a stu
diourilor din R. D. Germană. Pre
mieră TV. tn distribuție: Lill Pal
mer, Martin Hellberg, Roit Lud
wig. Regla: Egon Gilnther

32,30 Telejurnal
Programul ț

19,M Seara Televiziunii din R. D. Ger
mană

31,00 Concertul orchestrai almfonlca a 
Radioteleviziunii.

1.9.30
19,50

30,00

Ceea ce și-a propus acest tînăr colectiv — Ansamblul de cintece și dansuri „Pekin" — alcătuit din absolvenți ai școlilor de arta, activiști *pe tărîm cultural — este clar după derularea primelor momente ale spectacolului. Dansatori, orchestra de instrumente populare, soliști instrumentiști, vocali demonstrează cit de variat este folclorul pe întinsul Chinei, care este coloritul, specificul, graiul aparte in cele . mai diverse regiuni și provincii. Astfel aflăm cum oamenii din deșertul Takla Ma- kan știu să incingă dansuri anume festivă, brăcate

Este evidentă tălmăcirea folclorului, sublinierea — de către coregrafi, muzicieni profesioniști — a spectaculozității momentelor, a notei aparte ce se impune în folclorul regional, a caracterului scenic. Sint melodii și jocuri populare

(secolul III î.e.n.), răs- pindit în timpul dinastiilor Cin, Han — solistă Glao Giung-ta. Este dansYi,
Poezia amintirii*)

Ansamblul
de cintece

avintate, cu notă solemnă, Patru fete im- in culorile curcubeului vor lansa un dans povestind o pagină de glorie : victoria pe care oamenii din întinsul stepei au avut-o asupra „bandei celor patru". Un alt dans este colorat de costumele celor 7 viteji : roșit a- prins și negru, un zigzag de mișcări sacadate, o evocare a instruirii severe, minuțioase, a pregătirii celor ce sint chemați să apere țara.Dansuri, cintece, so- lo-uri instrumentale.., Ansamblul „Pekin" demonstrează o excelentă pregătire.

4 i

inveșmintațe în comentarii orchestrale, in desene coregrafice ample. Impune, ca unul dintre momentele „cheie" ale desfășurării. „Dansul arcului", fragment din drama coregrafică „A- sociația răaculaților cu paloș", o frescă ce deapănă impresionant file din istoria coalei țărăneștipotriva feudalismului ce a avut loc la sfîrșitul secolului XIX. Un dans, un solo... Cintă la pipa — vechi instrument cu coarde

răs- tm-

o melodie de a naționalității naționalitate ce trăiește in provincia Yunnan, in sud-vestul Chinei, o melodie veselă cu laitmotive u- șor de remarcat. Ascultăm și sonoritatea instrumentului panhu (o variantă a milenarului erhu). un fel de violoncel in miniatură. ca aspect, dar cu sunet de vioară și nu putem să nu aplaudăm virtuozitatea solistei Su Min, sensibilitatea cu care reușește sâ surprindă nuanțele celebrei noastre „Ciocîr- lii“. Interesantă este și evoluția soliștilor: Wan Iu. Lo Huai-Ii. Liu Iu-lin -- un buchet de . melodii românești, . de cintece populare clin provincia Henan, din împrejurimile Pekinului, din Shenxi, pămîntul scăldat de marele fluviu Iantzi.Așadar, pagini de istorie, elocvente, pagini despre viața de azi a marelui popor chinez in cintece și dansuri culese din marile zone folclorice, .un spectacol viu colorat. tineresc, de mare vitalitate.
Smaranda 
OȚEANU

cinema
• Portret cu ploaie: VICTORIA 
- 9: 11,15; 13.30; 15.45: 18; 20,15.
• Oamenii rlmîn oameni : CA
PITOL - 9,15: 11,30; 13,45: 16:
18.15: 20,30. LCI.CEAPARUL — 9;
11.15: 13,30; 16: 18.15; 20,30.
• Cianura și... picătura de ploaie: 
SCALA — 9: 11,15: 13.30; 16; 18.15: 
20.30. MELODIA — 9: 11.15: 13.30; 
16: 18.15: 20.30. MODERN — S; 
11,15; 13.30; 15,45; 18; 20.15.

• Trenul de Benares ; BUCU
REȘTI — 8.30: 10.45; 13; 15,30; 13;
20.30.
• Revanșa: GR1VTTA — 9: 11,15; 
13.30; 15,45: 18; 20.15, MIORIȚA — 
8.45; 11; 13,15; 15,30: 17,45; 20, TO
MIS — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.
• Star: PATRIA — 9: 12,30; 10:
19.30, FAVORIT" — 9; 12.15; 16;
19.15.
• Al treilea jurămtnt ; AURORA
— 9; 11,45; 14,30; 17.15; 20, BU
ȘEȘTI — 9; 12; 16; 19. CIULEȘTI
— 8,45; 11.15; 14: 16.45; 19,30.
• Program de desene animate : 
FLAMURA — 9.
• Incredibilele aventuri ale unor

intr-un sat de pe Valea Almașului
în Bălan,Sălaj, pe șului, plin această toamnă bogată, a avut loc de curind „vernisajul" unei expoziții.. Nu. nu este vorba despre expoziția semănătorilor mecanice cărora un grup de mecanizatori, in frunte cu Vasile Turian, le-a adaptat dispozitive de împrăștiat îngrășăminte chimice confecționate pe plan local, sporind fel randamentul și litatea lucrării : nu vorba nici despre13 comunicări pe tema integrării invățămintului cu cercetarea și producția prezentate de cadrele didactice cri despre cele peste 490 de lucrări de artă populară — țesături, picturi, sculpturi in lemn. obiecte de uz casnic — înfățișate in cinci expoziții de 350 de creatori populari. Deși toate acestea merită cu prisosință să figureze in marea expoziție a realizărilor oamenilor din a- cest sat de pe valea Almașului. După cum este vrednicși faptul că sufletul tarafului de muzică populară este Vasile Dam- șa, președintele cooperativei agricole de producție, formație care în prima ediție a Festivalului „Cintarea României", a obținut locul III pe județ (instructor : învățătorul Ruvin Ciurbo).Șirul exemplelor vrednice să stea in orice expoziție a muncii «1 creației oamenilor din acest colț a! Sălajului ar putea continua, insă satul si-a sărbătorit re-ent o premieră culturală d" reală valoare artistică șl despre ea vrem să vă informăm in aceste rinduri. Iată cum s-au desfășurat lucrurile.Cu trei luni în urmă. Ioslf Opriș, primarul comunei. și profesorul Gheorghe Mărcean, secretarul adjunct al comitetului comunal de partid. priveau oarecum nemulțumiți Ia goliciunea unui perete al spațiosului lor cămin cultural.

un sat din valea Alma- de roade in

de consemnat

italieni în Rusia: CENTRAL — 
9.15; 11,30; 13,45; 16: 18.15; 20.15.
• Cele 12 munci ale lui Asterix
— 9,15; 10.45; 12.15; 13.45. Profetul, 
aurul și ardelenii — 15,20; 18; 20 ; 
DOINA.
• Orchestra ambulantă : EFORIE
— 9; H,15: 13,30; 15,45; 18; 20.15,
COTROCENI — 9; 11,15; 13,30;
15.45; 18; 20.15, VOLGA — 9: 11,15; 
13.30; 15,45; 18; 30,15.
• Drum fără întoarcere (Gala 
filmului din R.D.G.): CINEMA 
STUDIO — 20.
• Ghinionistul : CINEMA STU
DIO — 10; 12; 14. EXCELSIOR — 
9; 11,15; 13,30; 1*5.45; 13; 20.15,

La but, vine

IWWW

— Acolo lipsește ceva 1 O lucrare de artă, poate un mozaic frumos colorat care să exprime intr-o manieră artistică viața sătenilor noștri.Cine să facă o lucrare de asemenea proporții ?Patru tineri ai satului, elevi la școala populară de artă, și-au luat inima in dinți și s-au arătat gata să înceapă lucrul...A urmat o săptămînă de sfătuiri cu sătenii, o autentică dezbatere publică acestei menzi lui. Unii sceptici : pretențioasă, n-ar fi mai bine să luăm legătura cu Clujul sau poate chiar cu Bucureștiui ? Cu artiștii plastici de acolo 7 Fiindcă, totuși, cei ce promit că vor face lucrarea sînt încă niște copii. Unii au spus-o deschis : „ce ne trebuie nouă așa ceva pe pereții căminului 1“La îndemnul și cu sprijinul comitetului comunal de partid, băieții s-au a- pucat de treabă. Să notăm că ei sint proaspeți

pentru definirea importante „co- sociale" a satu- s-au declarat este o lucrări;

absolvenți âi Liceului de arte plastice din Cluj-Napoca, tineri talentați, dar la prima lucrare de acest fel, și încă in satul lor, urmind deci să se supună, zilnic, judecății tuturor locuitorilor....Mijloc de septembrie în comuna Bălan din județul Sălaj ; o pînză întinsă pe 35 metri pătrați de perete se lasă încet, dezgolind,pe întreaga suprafață decorul din mozaic al unui minunat complex alegoric in care oamenii de azi ai satului din acest colț de țară — cooperatori, dascăli, duc inmeniul sădirii unui pom — simbol al creației. O- chiul rilor zaic datmotivele populare locale pe costumație, rozeța — e- lement specific Sălajului, atit pe sculptura porților cît Si pe clădiri — snopul de spice, pîinea și ulciorul cu apă îmbinate într-o lucrare ce a stîrnlt încln- tarea sătenilor și le-a

mecanizatori, elevi, medici a- prim plan mo
atent al realizato- acestui frumos mo- a surprins și a re- cu multă acuratețe

tinerilor creatori meritate laude și a- precieri elogioase din partea unor specialiști....în timp ce mulțimea ochilor celor adunați la sărbătoarea acestei premiere din satul de pe valea Almașului a rămas pironită pe culorile frumoasei alegorii, patru tineri, Vasile Morar, Gheorghe Hăncilă, Ion Tănase și Doru Brătan. elevi ai profesorului Ion Mitrea de la Liceul de arte plastice din Cluj-Napoca, cu miinile încă pline de mortar, tr-un cindu-și : „Noi terminat tema". — însuflețită de și pasiunea lor. gostea pentru sat dria de a fi la înălțimea așteptărilor peretele ral ca o moșului ani de. pătrunde mai la vedere, acolo unde ochii privi

in-s-au retras colț al curții zi- ne-am „Tema" talentul de dra- și mîn-rămîne pe căminului cultu- mărturie a trucare, in acești intensă creație, peste tot, citoamenilor îl pot cu îneîntare.
Ion MUREȘAN
corespondentul „Scînteli1

zece ani de la de- Nicolae Dragoș cu al șaptelea vo- de poezii intitu- Ritualuri intime(Cartea Românească, 1978) in care, păstrind un aer ușor enigmatic, credem că-și definește mai bine timbrul propriu de care am fost surprins mal ales in volumul din 1973, Zăpezi fără Întoarcere. Spuneam că Nicolae Dragoș melancoliza in acest volum fără a lua poze tragice, meditind asupra timpului care, evident, nu se oprește la 35 de ani. „Vîrsta poetului fără timp e“, spune poetul acum, la 40 de ani, insă cu o condiție : „numai să poată ceasul de ieri / cu altul, de astăzi, să-1 schimbe". Să se fi in- tors poetul cetății cunoscut ea atare din Scut de etern (1974) și Cu inima curată (1977) la poezia intimității, a reflecțiilor solitare, la poezia subiectivă, a eu- lui 1 Nu există, declară Nicolae Dragoș, o poezie interioară fără ecou extern, mulțimea ne o- bligă să ne potrivim imaginea dimensiunii cu care sintem priviți : 
„Mă dărui ochiului 
mulțimii / ca-ntr-o 
lentilă nesfirșită / 
ți-mi caut pasul pe 
potrivă / statuia cind 
mi-o știu mărită". Poezia a rămas și in concepția de azi a poetului un gest prin care străbatem infinitul timpului, dăm o durată existenței : „Cu- 
vintul / sabie vremii / 
să lunece-n / oțetită 
lumină
mii / Ea nu ci ungere temporară, atunci cind ai fost rănit : 
„Pretutindeni, cind 
oră-n / secunde se 
zbate / in strigătul 
pleoapei / ce-ascunde 
un cintec Învins / de 
pasăre, zboruri / in 
cutele tlmplei săpate / 
cu-al vremii cuțit / 
există o tranșee / pen
tru fiecare rănit",De ce-aș fi trist ? se

/ peste-ale lu- 
lunge milenii".e un refugiu, loc de recule-

•) Nicolae Dragoș 
„Ritualuri intime"

FLAMURA — 11,15; 13,30; 15.45;
18; 20,15.
• Evadatul: FESTIVAL — 9:
11,15; 13.30: 16; 18.15; 20.30.
• Pasiența : FLOREASCA — 15,30; 
18; 20.
• Fiul feței palide : GLORIA —
9; 11,15; 13.30: 15,45; 18; 30,15, FE
ROVIAR — 9; 11,15; 13.30; 16;
18,15; 20,30.
• Pentru patrie ; FERENTARI —
— 15,30; 19.
• Corsarul din insulă s FLACARA
— 9; 11,15; 13,30; 15,45: 18; 20.15
MUNCA — 9; 11,15; 13,30; 15,43;
18: 20.
• Reportaj despre fericire : LIRA
— 15.30; 18; 20.

• Acțiunea „Autobuzul* : TIM
PURI NOI — 9; 11,15; 13 30; 15.45; 
13; 20.
• Curierii diplomatici roșii : PA
CEA — 16; 18: 20.
• Accident : DRUMUL SĂRII — 
16; 18; 20.
• Melodii, melodii : DACIA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Soarele alb al pustiului : COS
MOS — 16; 18; 20
• Avaria : BUCEGI — 9: 11,15;
13.30; 15,45; 18; 20.
• Capcana dîn munți s ARTA — 
9: 11,15; 13.30; 15.45; 18; 20.
• Umbra păsării în zbor : POPU
LAR — 16; 18; 20.

• Septembrie : VIITORUL — 15,30; 
17,45; 20.
• Plopii de la marginea satului: 
PROGRESUL — 16; 18; 20.

teatre
• Teatrul Național București 
(sala mica) : Generoasa fundație 
— 19,30.
• Orchestra simfonică ■ Rsdlote- 
leviziunii. Deschiderea stagiunii 
1978—1979. Concert simfonic. Di
rijor : Ioslf Conta — 30.

Întreba pe culmile gloriei Arghezi, pentru a-și răspunde singur : „Și totuși !"fiindcă dacă n-am mai suferi, n-am mai înțelege și gusta bucuria, fericirea. Nicolae Dragoș nu e un poet obosit care se lamentează, regretă însă trecutul, il neliniștesc amintirile, cum se confesează singur : N-am liniște / 
Mi-e-ntregul trup o 
rană / lovit ea ploaia / 
de amintiri...". Constată că oricum s-ar servi de cuvînt, acest soldat de gardă la al „Dorului palat" sau, cum zicea Blaga, „la curțile dorului", nu
NOTE DE

LECTURĂpoate alunga amintirea. „nevindecată amintirea"... E momentul să spunem că actualele Ritualuri intime sint, în parte, și cintece de dragoste, adică ceea ce nu degeaba poetul numește din loc în loc Lied, Romanță tandră și, cu un cuvînt mai vechi care însemna roman, Romanț, întocmai ca in limba engleză, unde romance înseamnă șl roman epic șl episod romantic, de dragoste, șl romanță, cintec duios. Liedul iui Nicolae Dragoș a rămas (așa era încă din volumul de debut) interogativ, eminescian, cu ceva din Floare albastră, unde acel „totuși este trisț In lume" a dat de lucru inter- preților. O mică ironie se adaugă la poetul de azi : „Te-am 
chemat naiv fi-ncet / 
gind visat ce nu se 
spune / pas tirziu de 
menuet / către mine să 
te-adune // te-am che
mat dar nu răsări / ți 
mă tem supus la ore / 
oare cite taine mari / 
vin perfid să mă de- 
vore O Romanță tandră e mai degrabă detașat filozofică, sar-

castică : „lublrea-i
sanctuar de umbre / ce 
tremură cind bate vin- 
tul / crescind grotesc 
ori diafane / vinzin- 
du-se cu de-amănun- 
tul. // Un colț de soa- 
re-și mai alungă / ca
ninii dinți spre amin
tiri / pre cind prin să
lile de bal / trec ca
valerii insolenți / cu 
glezne de satiri, sub
țiri. // Iubirea-i sanc
tuar de umbre / ori un 
potir de crin sfirșit / in 
vechi capcane-și pier
de chipul / ca intr-un 
splendid asfințit / cind 
doarme-n ochii ei ni
sipul". Poezia zisă Romanț tratează cunoscutul mqtiv anacreontic al metamorfozelor, preluat și de Eminescu de la Anton Pann în cintecul De-ar fi mijloace ?... („De-ar fi 
mijloace / Și-ar fi pu
tință / Cum m-aș pre
face / După dorință") : 
„Dacă-aț fi o rădă
cină / aș vrea tu să-mi 
fii tulpină / dacă-aș fi, 
un lac de-argint / te-aș 
vrea brad semeț, ve
ghind / de-aș fi vultur 
in lin zbor / cint aș 
vrea să-mi fii, de dor / 
sint doar trecător prin 
lume / ți mă pierd 
pe-a tale urme".Trec peste cele două poezii cu titlul Ritual nu fără a reține versurile aforistice din cel de-al doilea : „Ca prin furtuni prin liniște să treci / furtunile să le adormi în vise", pentru a mă opri la bacoviana Caterincă (temă : numai amintirea conservă frumusețea de altădată) șl ultimele două lungi poeme Declarație de vinovăție (revederea la maturitate a unei fete care acum are un copil, pe peronul unei gări) și Vom veșnici in tainici oglinzi despre ireversibilitatea tinereții și a dragostei păstrate doar în morie. Mai ales aceste trei poeme Ritualuri intimecolae Dragoș se afirmă ca un poet în totul remarcabil al magiei trecutului afectiv.

me- !n din Ni-
Al. PIRU

• Opera Română : Freischiitz 
— 19.
• Teatrul de operetă : Văduva 
veselă — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
țandra" (sala Schitu Magureanu): 
Răceala — 19,30, (sala Grădina 
Icoanei) : Interviu — 19,30.
• Teatrul Mic : Rețeta Iericirii — 
19,30.
• Teatrul „Nottara" (sala Ma- 
glieru) : Micul infern — 19.30, 
(sala Studio) : Contratimp — 19.
• Teatrul Gluleștl (sala Glulești) : 
Romanțioșii — 19,30, (sala Majes
tic) : Noaptea păcălelilor — 19.30.
• Teatrul evreiesc de stat : Co
moara — 19,30.

• Teatrul satlric-muzieal „C. Tă
nase" (sala Savoy) : Revista tn 
luna de miere — 19,30, (sala Vic
toria) : Salutari de la Vasils — 
19.30.
• Teatrul „Ion Vasllescu" : Bal 
la revistă — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Bun venit la Rapsodia
— 18,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : ..13+1“ 
(o istorie cu Harap Alb) 17.
• Teatrul „Țăndărică" ; Elefănte- 
lul curios — 10.
• Circul București : Dlvertls elre
— 13,30.
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit scrisorile de acreditare 

a ambasadorului Republicii Democratice Sudan

TlRGUL INTERNATIONAL BUCUREȘTI -1978

(Urmare din pag. I)înmintnd scrisorile de acreditare, ambasadorul sudanez MOHAMED OSMAN MOHAMED EL AWAD a transmis președintelui Nicolae Ceaușescu, din partea președintelui Sudanului, Gaafar Mohammed Ni- meiri, călduroase salutări și cele mai bune urări de sănătate, fericire și succes, de progres continuu si prosperitate pentru poporul român.în cuvîntarea prezentată de ambasador cu acest prilej se spune : „Este o deosebită onoare pentru mine să reprezint țara mea In Republica Socialistă România prietenă, ale cărei popor șl conducere înțeleaptă se bucură de Întreaga admirație și considerație din partea conducerii și poporului sudanez. Poporul sudanez șl conducerea sa — se arată în continuare — nutresc deplină admirație și considerație față de poporul român pentru marile sale succese realizate în toate domeniile și pentru rolul remarcabil pe care îl joacă România pe plan internațional, pentru contribuția cu totul deosebită pe care o are Excelența Voastră în promovarea cauzei cooperării internaționale, a progresului și păcii in lume".în continuare, In cuvîntare slnt e- vocate bunele relații dintre România și Sudan atit pe plan bilateral, cit și pe arena internațională.în cuvîntare sînt relevate, de asemenea, obiectivele politicii externe sudaneze, eforturile depuse de Sudan in scopul instaurării unei păci permanente și juste în Orientul Mijlociu.în încheiere este exprimată hotă- rîrer ambasadorului sudanez de a action pentru dezvoltarea continuă a reia, ilor de prietenie și cooperare dinți e România și Sudan.
CronicaCu prilejul celei de-a 34-a aniversări a Armatei populare cehoslovace, generalul-colonel Ion Coman, ministrul apărării naționale al Republicii Socialiste România, a trimis o telegramă de felicitare generalului de armată Martin Dzur, ministrul a- părării naționale al Republicii Socialiste Cehoslovace.

★Cu același prilej, miercuri, la Casa centrală a armatei, a avut loc o adunare festivă, la care au luat parte generali, ofițeri, maiștri militari și subofițeri din garnizoana București. Adunarea a fost deschisă de genera- lul-locotenent Emil Ștefănescu, care a rostit un cuvînt de salut si a evocat, în acest context, relațiile româno—
• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

HOCHEI Steaua București - victorioasăACTUALITATEA LA FOTBALîn vederea viitoarelor intilniri internaționale, miercuri pe stadionul Steaua lotul reprezentativ de fotbal a susținut o partidă de verificare in compania unei combinate a formațiilor Sportul studențesc și C.S. Tirgo- viște. (Anunțatul meci cu „Union Teplice" n-a mai putut avea loc. in- trucit formația cehoslovacă a (ost pusă in imposibilitate de a mai face deplasarea din pricina timpului nefavorabil zborului cu avionul). Selec- ționabilii au obținut victoria in fața combinatei alcătuite ad-hoe Cu scorul de 7—2 (3—1), prin punctele marcate de Câmătaru (2). RomiJă (2), Marcel Răducanu (2) și Koller. Pentru combinată au înscris Tătaru (11 m) și Martin. Selecționata divizionară a utilizat următoarea formație : N. Răducanu (Bucu), Zamfir, Mehedlnțu (Sameș), Ștefănescu, Koller (Vigu), Romilă (Dumitru), Bdldni, Iordănescu. Sepi, Cămătaru (M. Răducanu), Crișan (Marcu).Ti Hutna Hora, Intr-un meci lr 'național amical de fotbal, selec- ți ata olimpică a Cehoslovaciei a îi ts cu 3—0 (2—0) reprezentativa
„ROMÂNIA-FILM" prezintă:

Joi, 5 octombrie 1978, la cinematograful Studio din Capitalâ

Gala filmului din R. D. Germană

cu filmul „DRUM FĂRĂ ÎNTOARCERE". Regia : Roland Graf. Imaginea : Klaus Neumann. Cu : Armin Mueller- 
Stahl, Jenny Grollmann, Erika Pelikowsky, Wilhelm Koch-Hooge, Karin Gregorek

Primind scrisorile de acreditare, președintele Republicii Socialiste România, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, a transmis, la rîndui său, președintelui Gaafar Mohammed Nimelri un călduros salut șl cele mai bune urări de sănătate și fericire, iar poporului sudanez prieten bunăstare și progres.în cuvîntarea de răspuns a șefului statului român este exprimată satisfacția pentru bunele relații care s-au statornicit și se dezvoltă între România și Sudan. „înfăptuind o amplă operă de construcție economică și socială — se arată în continuare — România promovează. In același timp, ample relații de prietenie și cooperare cu toate statele, pe baza principiilor deplinei egalități în drepturi, respectului independentei și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc, ale renunțării la forță și la amenințarea cu forța în raporturile interstatale. Constatăm cu satisfacție că. întemeiate pe aceste principii — incluse de altfel și în documentele semnate cu prilejul întîlnirilor pe care le-am avut la Khartum și București cu președintele Gaafar Mohammed Nimeiri — relațiile dintre România și Sudan cunosc o dezvoltare continuă, în folosul deplin al celor două popoare, al cauzei păcii și înțelegerii între națiuni".în continuare se arată : „Partici- pind activ la viața internațională, România a acționat și acționează cu consecvență pentru soluționarea problemelor litigioase dintre state pe calea tratativelor pașnice, în spiritul prieteniei și colaborării. în legătură cu căile de rezolvare a conflictului din Orientul Mijlociu, este cunoscută poziția consecventă și constructivă promovată in mod activ de România
zileicehoslovace de prietenie și colaborare. Despre semnificația evenimentului aniversat a vorbit generalul-loco- tenent inginer Stepan Romocusky, atașatul militar și aero al Republicii Socialiste Cehoslovace la București.Participanții au vizionat o fotoex- poziție cu aspecte din tradițiile de luptă, din viata și activitatea militarilor cehoslovaci, precum și filme cehoslovace.Cu ocazia aceleiași aniversări, atașatul militar și aero al R.S. Cehoslovace în țara noastră s-a întilnit cu cadre, elevi și militari în termen la Casa armatei din Brașov și la Școala militară de ofițeri activi de aviație „Aurel Vlaicu".

similară a României. Cele trei puncte au fost marcate de Macela. Koudpa și Gloucek.Ieri, la Wusterhaușen s-a disputat meciul internațional amical de fotbal dintre echipele de tineret ale R.D. Germane și României. Gazdele au terminat învingătoare cu scorul de 1—0 (0—0). prin punctul marcat în minutul 72 de Jarohs.
★Miercuri, la Zagreb, peste 65 000 de spectatori au urmărit meciul internațional de fotbal dintre echipele Iugoslaviei și Spaniei din cadrul preliminariilor campionatului european (grupa a 3-a). Fotbaliștii spanioli au obținut victoria cu scorul de 2—1 (2—1). Au marcat Juanito (20’), Santillana (32’), respectiv Ha- lilhodzici (45’).
★• Aseară, la Stockholm, în preliminariile campionatului european de fotbal, echipa Cehoslovaciei a obținut o surprinzătoare victorie cu 3—1 în intilnirea cu selecționata Suediei. 

socialistă. Calea spre pace In această regiune trebuie să ducă la retragerea Israelului din teritoriile arabe ocupate în urma războiului din 1867, la soluționarea problemei poporului palestinian, prin recunoașterea dreptului său la autodeterminare — inclusiv la constituirea unui stat propriu, independent — la asigurarea independenței. suveranității și integrității •tuturor statelor din această zonă".„Dezvoltind relații prietenești șl de colaborare cu statele africane — se subliniază In cuvîntare — noi sprijinim lupta popoarelor africane pentru apărarea și întărirea independentei lor naționale, pentru înaintarea pe calea progresului economic și social. Ne pronunțăm ferm pentru soluționarea problemelor din Africa de către africani, fără nici un amestec din afară ! România militează, în același timp, pentru lichidarea deplină a colonialismului in Africa, pentru ca acest continent să nu mai fie obiectul nici unei dominații, ca popoarele sale să poată colabora libere și independente, pe bază de deplină egalitate, cu celelalte națiuni ale lumii".Tovarășul Nicolae Ceausescu a asigurat pe ambasadorul sudanez de întregul sprijin al Consiliului de Stat, al guvernului și al său personal in îndeplinirea misiunii sale.După solemnitatea prezentării scrisorilor de acreditare, președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, s-a întreținut cordial cu ambasadorul Republicii Democratice Sudan, Mohamed Osman Mohamed El Awad.La solemnitate și la convorbiri au luat parte Ștefan Andrei, ministrul afacerilor externe, și Silviu Curticea- nu, secretar prezidențial și al Consiliului de Stat.
Depuneri pe C.E.C.îndeplinind dorințele cetățenilor de a avea la îndemină un mijloc .avantajos pentru depunerea economiilor bănești personale, chiar ia iocul unde iși desfășoară activitatea, Casa de Economii și Consem- națiuni extinde depunerile la C.E.C. pe bază de consimțămint scris.Un avantaj important care situează depunerile prin consimțămint scris printre cele mai eficiente mijloace de economisire îl constituie faptul că se asigură depunerea la C.E.C. în mod sistematic, cu regularitate.Cetățenii care doresc să folosească depunerile pe bază de consim- țămint scris completează un formular prin care solicită întreprin-

Pe patinoarul artificial din parcul sportiv „23 August" s-a disputat aseară prima „manșă" a meciului internațional de hochei pe gheață dintre echipele Steaua București «i E.H.C. Biel (Elveția) din cadrul turului doi al „Cupei campionilor europeni".Jucind mai bine in finalul meciu
BOX : Trei sportivi români — campioni balcaniciMiercuri seara au luat sfîrșit la Atena campionatele balcanice de box. Pugiliștii români au cucerit trei titluri prin Al. Turei (semimuscă), Radu

ÎN CÎTEVA RÎNDURI• în campionatele balcanice de canotaj academic, desfășurate la Ankara, sportivii români an avut o comportare remarcabilă, reușind să ciștige 12 din ceie 19 probe cuprinse în programul competiției.La Întreceri au participat concu- renți din Bulgaria. Grecia, Iugoslavia, România și Turcia.• în sala sporturilor de la Flo- reasca s-a disputat aseară o nouă

SOSIREA IN CAPITAIA A MINISTRULUI 
RELAȚIILOR ECONOMICE EXTERNE Al RID. COREENEMiercuri seara a sosit în Capitală tovarășul Kon Gin The, vicepremier al Consiliului Administrativ al R.P.D. Coreene, ministrul relațiilor economice externe, trimis special al președintelui R.P.D. Coreene, tovarășul Kim Ir Sen.Pe aeroportul Otopeni, oaspetele a fost salutat de tovarășii Cornel
Semnarea unor documente privind cooperarea 

economică și schimburile comercialeTovarășul Gheorghe Oprea, prim viceprim-ministru al guvernului, și Alastair Gillespie, ministrul energiei, minelor și resurselor al Canadei, au semnat miercuri un memorandum privind dezvoltarea în continuare a relațiilor bilaterale de cooperare tehnico-economică șl a schimburilor comerciale. Documentul prevede căile concrete de finalizare a unor acțiuni privind cooperarea pe multiple planuri, un loc aparte ocupîndu-1 cooperarea industriilor din cele două țări în domeniul folosirii energiei nucleare în scopuri pașnice. Sint prevăzute, totodată, modalități de realizare a cooperării româno-canadiene pe terțe piețe în industriile metalurgică, petrochimică, minieră, forestieră, precum și în alte domenii de activitate de interes reciproc.La semnarea memorandumului au participat Cornel Mihulecea, președintele Comitetului de stat pentru energia nucleară, și Alexandru Măr- găritescu, prim-adjunct al ministrului comerțului exterior și cooperării economice Internaționale.Au fost de față Rosa Campbell, președintele consiliului de administrație al Agenției pentru energia atomică a Canadei, și Joseph Elmo Thibault, ambasadorul Canadei la București.
★Tovarășul Cornel Burtică, viceprim-ministru al guvernului, minis

lo locul de muncăderii sau instituției la care lucrează să li se depună la C.E.C.. chenzinal sau lunar, total sau parțial, retribuția bănească. Sumele pe care depunătorii consimt să le depună sint înscrise in librete de economii de către ghișeul C.E.C. de la locul de muncă sau de unitățile C.E.C. Ia care s-a virat depunerea. Operațiile de restituiri din sumele depuse prin consimțămint scris se pot efectua oricînd la ghișeul C.E.C. de la locul de muncă sau la oricare unitate C.E.C.La cererea depunătorilor, suma consimțită a fi depusă la C.E.C. poate fi ulterior majorată sau micșorată. De asemenea se poate revoca oricind consimțămîntul dat, deoarece toate depunerile la C.E.C. au caracter strict voluntar.

lui, hocheiștii români au obținut o meritată victorie eu scorul de 8—5 (1—2. 1—2, 6—1) prin punctele marcate de Varga (2), Cazacu, Nistor, Brakap, Gheorghiu (2) și Hălăucă. Pentru oaspeți au înscris Latinovich (2) și Lott (3). Jocul a fost urmărit de peste 4 000 de spectatori. Returul va avea loc la 11 octombrie.
Daniel (muscă) și Sandu Tirîlă (mij locie). N. Neagu (pană) și V. Vrin- ceanu (grea) au fost învinși in me ciurile finale.
intilnire internațională feminină de handbal dintre echipele României și Bulgariei. Handbalistele românce au obținut victoria cu scorul de 16—8 G-3).• Campionatul balcanic de șah a continuat miercuri la Băile Herculane cu desfășurarea partidelor din runda a 2-a. La masculin, echipa României se află la egalitate : 1,5—1.5 puncte in intilnirea eu formația Greciei, la feminin jucătoarele românce conduc cu 2—0; iar la juniori rezultatul este in prezent de 2.5—1.5 (1) puncte în favoarea jucătorilor noștri. Selecționata Bulgariei (masculin) conduce eu 4.5—0.5 puncte in intilnirea cu Turcia. în acest meci, la feminin scorul este egal : 1—1, iar la juniori conduc bulgarii cu 2—1.în cele trei clasamente, pe primul loc se află echipele României ; masculin : România 6,5 (3) puncte, iugoslavia 6 puncte : feminin : România 3 puncte, Iugoslavia 2 puncte ; juniori : România 4.5 (1) puncte. în intilnirea din prima zi a competiției, echipa masculină a României a cîști- gat cu 5—1 partida cu selecționata Bulgariei.• Continuindu-și turneul in Marea Britanie, selecționata divizionară de rugbi din România a jucat miercuri in nocturnă la Bath cu reprezentativa orașului. Gazdele au terminat învingătoare cu scorul de 18—6 (3—3).© La Berlin a început tradiționalul turneu internațional de box, organizat de clubul „T.S.K.", la care participă 97 de pugiliști. reprezentind 13 țări, printre care și România. în prima gală, pugiliștii români Mihai Ciu- botaru (ușoară) și Alexandru Tirboi (mijlocie mică) au obținut victorii. Ciubotaru l-a Învins prin abandon in repriza a 2-a pe bulgarul Ștefanov, iar Tirboi a ciștigat la puncte intilnirea cu danezul Svendsen.

Burtică, viceprim-mlnlstru al guvernului, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, Constantin Oancea, adjunct al ministrului afacerilor externe.Au fost de față Sin In Ha, ambasadorul R.P.D. Coreene la București, și membri ai ambasadei. (Agerpres)

trul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, a primit miercuri pe Alastair Gillespie, ministrul energiei, minelor și resurselor al Canadei. Au fost discutate aspecte ale dezvoltării relațiilor economice româno-canadiene. apreciindu-se că economiile celor două țări oferă posibilități de creștere substanțială ă schimburilor comerciale și cooperării economice în perioada următoare.
, ★In aceeași zi, tovarășul Cornel Burtică a primit delegația Grupului de firme „Corporacion Industrial Catalana" din Spania, condusă de PedrO Duran Farell, președinte, aflată intr-o vizită în tara noastră. Cu acest prilej au fost abordate probleme privind dezvoltarea schimburilor comerciale șl a colaborării economice româno-spaniole.

★Miercuri au fost semnate la București, de către reprezentant! ai întreprinderilor de comerț exterior „Chim- importexport" și „Danubiana" și al Grupului de firme „Corporacion Industrial Catalana", documentele ds constituire a societății mixte tomftno- spaniole Carochem S.A. cu sediul la Barcelona. Societatea are ca obiect de activitate comercializarea de produse chimice și petrochimice românești în Spania și in alte țări.(Agerpres)
vremea

Timpul probabil pentru zilele de C, 
7 și 8 octombrie. Tn țară: Vremea se 
va răci ușor; și va deveni în general 
instabilă, începînd din nord-vestul 
țării. Cerul va fi schimbător. înnorărl 
mai accentuate se vor produce în 
Banat, Crișana, Transilvania și nordul 
Moldovei, unde vor cădea ploi de 
scurtă durată. în rest, ploi izolate. 
Vînt moderat, cu intensificări în zona 
de munte. Temperaturile minime vor 
fi între 6 și 16 grade, iar cele maxime 
între 12 șl 22 de grade, local mai ri
dicate la începutul intervalului. Ceață 
slabă dimineața și seara. în București: 
Vreme călduroasă la început, apoi în 
răcire ușoară. Cerul va fi schimbător. 
Vor cădea ploi de scurtă durată. Vînt 
moderat. Temperatura ușor variabilă.

PRONOEXPRESNUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA DIN 4 OCTOMBRIE 1978 Extragerea I : 41 16 24 6 44 1 Extragerea a Iî-a : 3 7 36 10 15 40.
„LE MONDE'1

„ȘANStlE E6ALE“ IN CONFRUNTĂRI CU REALITATEA
Șomajul în rînduriie populației de culoare

Recent, președintele Jimmy Carter a avut la Casa Albă o întreve
dere cu reprezentanții populației de culoare din Congresul american. 
Agențiile de presă au informat că în cadrul convorbirii parlamentarii 
respectivi au exprimat șefului executivului american îngrijorarea lor 
in legătură cu rata ridicată a șomajului in rindurile lucrătorilor de cu
loare in raport cu media pe țară. De asemenea, ei au cerut îmbunătă
țirea condițiilor de locuit și de educație pentru populația de culoare 
din S.V.A. Articolul din „Le Monde“, al cărui rezumat îl publicăm mai 
jos, trece in revistă o serie de fapte din dosarul voluminos al situației 
populației de culoare din S.U.A.Timpurile s-au schimbat. Pe listele electorale din 1940. în Sud numai 5 la sută din cei înregistrați erau negri. In 1964 procentul lor a ajuns la 43. în prezent, această cifră este de 65. în 1960 negrii dispuneau de 100 de posturi eligibile, iar in prezent de patru mii. Totuși acestea reprezintă numai circa 1 la sută din posturile eligibile in S.U.A.. deși negrii reprezintă 12 la sută din populație.Mai încurajatoare este creșterea numărului de primari-negri ai orașelor, care au ajuns la 130. în asemenea orașe mari, ca, de exemplu, Atlanta, Los Angeles și New Orleans, primarii au fost aleși din rin- dul populației de culoare. Acolo există un potențial politic in creștere. însă acesta se va afirma pe deplin doar în ziua in care negrii vor avea o pondere economică proporțională.Liderii populației negre au întocmit o listă cuprinzînd . cerințele lor principale. între aceste cereri figurează „o politică a ocupării depline a forței de muncă", ceea ce presupune „o reformă largă a sistemului de învătămînt". Totodată, se preconizează „renașterea orașelor", printr-un program național de reconstrucție urbanistică și de dezvoltare economică a centrelor orășenești.Ținind seama de critici, administrația a sprijinit o variantă, schimbată a unui proiect de lege supus examinării Congresului. Acest proiect pune in fața guvernului sarcina de a reduce șomajul cu 4 la sută pină in 1983. în prezent, șomajul in țară reprezintă 6 la sută, dar cînd e vorba de negri această cifră trebuie dublată,

la a V-La Complexul expozițional din Piața Scinteii a avut loc, la 4 octombrie, o conferință de presă prilejuită de deschiderea Tîrgului internațional București, aflat la cea de-a V-a sa ediție.Organizat sub deviza „Comerț, cooperare, dezvoltare", tirgul reunește peste 1 000 de firme din România și din 24 de țări din Europa, Asia și America de Nord. Oferta românească, expusă de cele peste 150 de centrale industriale, unități producătoare și institute de cercetări și proiectări, cuprinde peste 1 000 de exponate. din care mai mult de 70 la sută sint noutăți.Ing. Mircea Bădică, directorul întreprinderii de tirguri și expoziții,
Ansambluri străine in fora noastrăîn cursul lunii octombrie, o serie de formații artistice de peste hotare vor susține spectacole și concerte în țara noastră. De altfel, în momentul de fată la București se află în turneu Teatrul de Stat al Greciei de Nord din Salonic, avind în repertoriu două capodopere ale literaturii clasice elene : „Perșii" de Eschil și „Norii" de Aristofan. Din San Marino a sosit o formație corală, care va susține concerte la Pitești, Cluj-Na- poca, Dej, Turda și Cîmpina. Din Japonia este așteptat să sosească, peste citeva zile, ansamblul de instrumente tradiționale „Niponia", care va prezenta, la Studioul Radioteleviziunii române, lucrări din repertoriul muzical clasic și contemporan al țării sale. începînd din a doua decadă a lunii, la București, Sibiu și Brașov va da spectacole Teatrul municipal din Karl- Marx-Stadt (R.D. Germană), cu piesele „Cercul de cretă caucazian" de Brecht, „Piațeta" de Goldoni și „Tirgul din Plundersweilern" de Pe-
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iar referitor la tineretul de culoare — chiar triplată.Potrivit unei anchete întreprinse de revista „Time", masa principală a săracilor este alcătuită din negri, deși intre ei sînt și cetățeni albi și metiși. Orașele au devenit pentru săraci adevărate capcane din care, practic, este cu neputință să se smulgă.în 1910 doar a cincea parte a populației negre locuia în orașe, fată de jumătate din populația albă. 90 la sută din negri se aflau in sudul țării, unde lucrau ca salariațl agricoli. în perioada postbelică s-a produs o fugă în masă din Sud. în 1970, circa 52 la sută din negri locuiau in Nordul industrial. Dar ajunși tn orașe, negrii care lucraseră in Sud ca muncitori agricoli sau ca servitori in casele celor bogați s-au transformat in muncitori necalificați.în prezent, o mare parte din negri intră în categoria săracilor. Greutățile economice se răsfring, in primul rind, asupra lor și ei scapă de dificultăți mult mai anevoios decît alții, în acest sens, este semnificativă compararea nivelului de trai al negrilor și al albilor. în 1964 venitul mediu al negrilor reprezenta 64 la sută din venitul mediu al albilor. Astăzi, potrivit datelor directorului executiv al Asociației naționale de promovare a progresului populației de culoare, acest indicator a coborit pină la 59 la sută.Situația in domeniul invățămintu- lui mediu este alarmantă in toate statele din țară. Potrivit declarațiilor fostului ministru al muncii, W. Wirts, care conduce o comisie de experți și care, după doi ani de cercetări și-a prezentat raportul privind situația în-

a edițiea subliniat cu această ocazie că cea mai însemnată manifestare expozi- țională internațională găzduită de București oferă premise favorabile stabilirii unor contacte directe intre specialiștii și oamenii de afaceri, promovării schimburilor comerciale și stringer ii relațiilor de colaborare Intre țările participante.Ca un eveniment inedit în cadrul acestei manifestări este organizarea, in premieră la București, a unei expoziții internaționale de vinătoare, in cadrul căreia sint prezentate prestigioase trofee de vinătoare șl accesorii vinătorești din România și o serie de țări Cu tradiție în acest domeniu.
ter Hacks. Este prevăzută, de asemenea, vizita Baletului național din Mexic, care Va evolua in două spectacole de dans contemporan pe scena Operei Române din București.Melomanii Capitalei vor mai putea asculta, la Ateneul Român, in a doua parte a lunii, un concert susținut de cvintetul „Betlarini" din Italia, în aceeași perioadă urmează să fie oaspetele țării noastre colectivul Teatrului „Royal Exchange" din Manchester — Anglia, care va oferi spre vizionare două spectacole cu piesa „Poveste de iarnă" de Shakespeare. Pe ultimele file ale agendei artistice a lunii figurează turneul Ansamblului folcloric al Universității din Vera Cruz — Mexic, programat cu spectacole la București și în alte orașe ale țării. Amatorilor de muzică ușoară, Agenția română de impresariat artistic le va înlesni intilnirea cu formații ale genului din Bulgaria și Polonia. (Agerpres)
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(R. P. Bulgaria) înaintea acestei date vor avea loc concerte după cum urmează: 7 octombrie Craiova : 8 octombrie Tg. Jiu : 9 octombrie Petroșani ; 10 octombrie Timișoara ; 11 octombrie Arad ; 12 octombrie Deva ; 13 octombrie Brașov.Pentru BUCUREȘTI, biletele se vind la casa A.R.I.A., Calea Victoriei 68—70, tel. 13 53 75.în celelalte localități biletele se găsesc la agenția teatrală.

vățămintului în S.U.A., acesta „ă decăzut in ultimii zece ani". Nivelul de instruire al elevilor scade continuu. Aceasta este adevărat in ce privește instituțiile de învățămint din marile orașe, Îndeosebi a acelora care primesc un mare procent al reprezentanților minorităților naționale. Biroul pentru examenele de admitere — instituție ce există de multe decenii — constată o scădere a cunoștințelor candidaților, in comparație cu 1962. Școlile medii se pling că sint nevoite să aibă excesiv de lucru cu elevi care citesc cu greu.Sint semnificative rezultatele cercetărilor întreprinse de un grup de la Universitatea din Texas, din însărcinarea Departamentului federal pentru învățămint : 23 de milioane de americani sint „practic, neștiutori de carte". Potrivit raportului, în această categorie, albii reprezintă 1 la sută, față de 43 la sută negri și 56 la sută metiși.în aceste condiții, nu e de mirare că șomajul in rindul tineretului negru devine un fenomen permanent, indiferent de conjunctura economică, în anii ’50 procentul șomajului intra albi și negri era aproape același. Dar ulterior, șomajul a crescut de trei ori mai repede intre negri decit intre albi.Comisia pentru asigurarea de șanse egale la angajări lucrează încet și nu întreprinde măsuri eficiente contra celor ce încalcă hotărîrile sale. La un moment dat, la comisie se găseau 126 de mii sesizări nerezolvate. Iar pentru elucidarea unei sesizări ea are nevoie, de obicei, de circa 27 de luni.Punctele de vedere ale celor două comunități, albă și neagră, rămin diferite. Comunitatea albă consideră necesar să se reducă programele federale de ajutorare a populației- de culoare. Iar negrii visează la reconstrucția orașelor, la reforma șl îmbunătățirea ajutoarelor sociale și la asigurarea muncii pentru toți, ca o condiție a unei reale „integrări" in toate compartimentele vieții politice și economice a țării.
© MEDALIA DE AUR 

ANTIAPARTHEID. Comitetul O.N.U. împotriva apartheidului a distins cu medalia de aur 7 personalități, dintre care 4 cu titlu postum, ce s-au remarcat in cadrul campaniei internaționale de combatere a a- partheidului. Intre personalitățile distinse cu această medalie se n tmără fostul premier indian Jawaharlal Nehru, cmtăre- țul de culoare american Paul Robeson și președintele Fondului internațional de ajutor pentru zona Africii australe. John Collins, ex-premierul suedez Olof Palme. Medalia antia- partheid reprezintă, în chip simbolic, un șarpe sugrumat de un pumn strîns.

• HARTĂ SELENARĂ. La Institutul de geodezie, aero- fotogrametrie și cartografie din Moscova s-a realizat o nouă hartă de mari dimensiuni a fetei nevăzute a Lunii, cuprinzînd un teritoriu de 2,2 milioane kilometri pătrati. Această hartă, formată din zece părți, a Încununat activitatea de studiere a fotografiilor reprezentind suprafața Lunii obținute de stația automată „Zond-8“. încă in anul 1970 s-a fotografiat aproape Întreaga emisferă vestică și fața invizibilă a Lunii de la o distantă de 1 250 kilometri. Ca urmare, s-au obținut fotografii ale Lunii care reprezintă o mare valoare pentru astrocartografie. Pe baza acestora. specialiștii sovietici au întocmit hărți care reflectă particularitățile geolo

gice și morfologice ale „mărilor" și „continentelor" de pe Lună.
• MAI LUNG DECIT 

TUNELUL SIMPLON. Construcția unei porțiuni de a- proape 21 de kilometri din tunelul feroviar submarin „Sei- kan“, ce urmează să facă legătura intre insulele nipone Hokkaido și Honshu, a fost încheiată miercuri, porțiunea respectivă luată singură constituind cel mai lung tunel feroviar construit pină acum pc plan mondial. Ea a fost realizată în cinci ani și opt luni și depășește vechiul tunel Simplon, de la frontiera italo-elvețiană, lung de 19,8 kilometri. Se consideră că intreg tunelul dintre cele două mari insule ale arhipelagului nipon va fi terminat

în anul 1981. El va avea o lungime totală de 53.35 kilometri, dintre care 23.3 kilometri vor fi sub apele strimtorii ce separă insulele.
© MAGNAȚII TUTU

NULUI. Șapte societăți multinaționale domină industria tutunului din țările industrializate și in curs de dezvoltare — indică un studiu publicat de U.N.C.T.A.D. Puterea acestor grupuri (British American Tobacco, Imperial Tobacco Company, Phillip Morris, R.J. Reynolds, Gulf and Western, grupul Rupert — Rembrandt — 

Rothmanns, American Brands) rezidă in faptul că ele controlează direct peste 39 la sută din producția mondială de țigări. Numai in 1976 ele și-au sporit profiturile cu 32 miliarde dolari.
© UN PARC AL ȘTI

INȚEI Șl TEHNICII. carl Walker, președintele companiei „Walt Disney", a anunțat că in octombrie 1982 se va deschide un nou pare recreativ la Orlando, în Florida. Denumit „Ep- cot“„ noul parc va reprezenta o „Cetate a viitorului", care va permite publicului 

să se familiarizeze cu marile cuceriri ale științei și tehnicii in domeniile energiei, transporturilor, Cosmosului. Alături de „Cetatea viitorului", o expoziție internațională permanentă avind ca deviză Înțelegerea mutuală intre popoare va prezenta cultura, tradițiile, realizările diferitelor țări.
© SURI SUL GIO- 

CONDEI. „Gioconda secolului XX" este numele unei expoziții ce va fi in curind deschisă in cadrul muzeului „Wilhelm Lehmbruck" din orașul vest-german Duisburg. Alături de picturi inspirate de celebra pînză a lui Leonardo da Vinci, organizatorii au de gînd să prezinte vizitatorilor și o Giocon- dă... in carne și oase, In care 

scop a fost initiat un concurs. Din cele citeva sute de fotografii trimise pe adresa muzeului a fost aleasă cea a unei tinere în virstă de 23 de ani, Dagmar Kronlob, al cărei suris se aseamănă cel mai bine, după aprecierea juriului, cu acela al Giocondei.
• PREȚURILE CELE 

MAI RIDICATE. Un studiu inserat de revista „Foreign agriculture" arată că Tokio. Stockholm și Copenhaga sint orașele cu cele mai ridicate prețuri la produsele alimentare din țările occidentale industrializate. Luna trecută, în capitala japoneză prețul de vîn- zare al unui kilogram de carne a fost de 36,65 dolari, iar al unui kilogram de orez de 1,58 dolari.

• INUNDAȚII IN 
THAILANDA. In ultimele zile, in zone întinse din nordul, nord-estul și centrul Thailandei s-au produs inundații care au provocat, potrivit unor estimări provizorii, moartea a zeci de persoane și au lăsat fără adăpost aproape 100 000 de locuitori din regiunile sinistrate. Din provincia Chayaphum, grav a- fectată de revărsarea unor cursuri de apă, au fost evacuate circa 60 000 de persoane. Circulația pe unele din căile rutiere și feroviare principale a fost întreruptă, fiind organizate, totodată, noi curse aeriene pentru a se asigura legăturile dintre capitală și o serie de regiuni.
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SESIUNEA NAȚIUNILOR UNITE

„Se impun măsuri concrete pentru oprirea cursei 
înarmărilor si înfăptuirea dezarmării"NAȚIUNILE UNITE 4 (Agerpres). — De la trimisul special — Problemele care au revenit insistent în intervențiile din ultimele ședințe ale Adunării Generale a O.N.U. au fost lichidarea subdezvoltării și făurirea noii ordini economice internaționale, înfăptuirea dezarmării și, în primul rînd, a dezarmării nucleare, eradicarea ultimelor rămășițe ale colonialismului și politicii de apartheid.„Toate statele, atît cele care posedă arme nucleare, cit și cele care nu posedă asemenea arme, state mari sau mici, dezvoltate sau în curs de dezvoltare, trebuie să-și unească eforturile pentru oprirea cursei înarmărilor nucleare, a tuturor armelor și dispozitivelor de distrugere în masă" — a declarat reprezentantul Afganistanului, Abdur Rashid Jalili. El a subliniat necesitatea lichidării bazelor militare străine și retragerii tuturor trupelor în cadrul frontierelor naționale.Cehoslovacia consideră dezarmarea drept problema-cheie a prezentului și va continua să acționeze pentru eradicarea completă a colonialismului, rasismului și apartheidului — a relevat ministrul cehoslovac al afacerilor externe, Bohuslav Chnoupek. Vorbitorul s-a pronunțat pentru înfăptuirea unor măsuri concrete, practice, de dezarmare, in conformitate cu ho- tăririle sesiunii speciale din acest an a Adunării Generale a O.N.U. consacrate dezarmării. El a subliniat că

asigurarea cursului ascendent al destinderii „necesită eforturi consecvente, neobosite". Bohuslav Chnoupek a adăugat că „R. S. Cehoslovacă acordă o deosebită atenție instaurării unei noi ordini economice internaționale, care trebuie să se bazeze pe crearea unor relații echitabile între toate statele".„Pentru ca destinderea să fie durabilă — a spus ministrul de externe al Bahreinului, Mohamed Bin Mubarak Al-Khalifa — toate statele trebuie să acționeze în mod efectiv pentru a găsi pe cale pașnică soluții pozitive situațiilor de criză și problemelor care amenință omenirea. Destinderea trebuie extinsă în toate părțile lumii, nu rezumată doar la Europa și la marile puteri" — a adăugat el. Vorbitorul a cerut să se întreprindă acțiuni „pentru Înlocuirea sistemului de relații politice și economice fondat pe dominație și subjugare cu unul bazat pe principiile suveranității, egalității și justiției".Ministrul de externe al Camerunului, Jean Keutcha, a subliniat că „trebuie mobilizată voința politică a tuturor statelor pentru a se da un impuls dezvoltării cooperării internaționale și făuririi noii ordini economice internaționale. Toate statele, mari sau mici, indiferent de zona în care se află, trebuie să contribuie la destindere, pornind de ia convingerea că rezultate trainice pot

ți obținute numai deplină a tuturor proces" — a spus 
terne al Turciei, „Turcia, a adăugat turi pentru a facilita și destinderea, urmînd o politică activă de cooperare prietenească cu toți vecinii săi și cu statele din regiunea respectivă". Vorbind despre necesitatea dezarmării, ministrul de externe al Turciei a exprimat speranța că „actualul sistem fragil de securitate, bazat pe cursa înarmărilor, va fi înlocuit cu un sistem mai stabil, bazat pe înțelegere și încredere reciprocă".Ahmed Khalifa Al-Suwaidl, mi
nistrul de externe al Emiratelor A- rabe Unite, a apreciat că „deteriorarea situației în unele regiuni ale lumii se datorește lipsei de progrese în soluționarea unor probleme internaționale, cum sînt situația din sudui Africii și din Orientul Mijlociu". El a insistat asupra necesității de a se întreprinde măsuri pentru impulsionarea negocierilor privind înfăptuirea unei noi ordini economice internaționale.Necesitatea instaurării unor relații noi, echitabile, între state a fost subliniată și de reprezentantul Gua- temalei, Castillo Valdes, care a spus că pentru aceasta este nevoie să efectueze schimbări structurale economia mondială.

O idee puternic afirmată în dezbaterile generale

prin participarea țărilor la acest 
ministrul de ex- Gunduz Okcun. el, a depus efor- promova

se in

Necesitatea intensificării eforturilor
pentru lichidarea subdezvoltăriitribuna înaltului for al Națiu- Unite s-au perindat pină in

Satisfacție pentru dezvoltarea 
colaborării dintre România și Irak 
Aprecieri deosebite pentru produsele românești 

prezentate la Tîrgul de la Bagdad

ȘEDINȚA A 87-A .A COMITETULUI EXECUTIV 
Al CONsillUlUI DE AJUTOR ECONOMIC RECIPROC

Pavilionul României la Tîrgul Internațional de la Bagdad a fost vizitat, la 4 octombrie, de Hassan Aii, membru al Consiliului Comandamentului Revoluției, al conducerii regionale a Partidului Socialist Arab Baas, ministrul comerțului al Irakului, de alte oficialități irakiene. Apreciind calitatea și diversitatea exponatelor românești dispuse pe o suprafață de aproape 800 metri pă- trați, ministrul irakian al comerțului

a exprimat satisfacția pentru cursul ascendent al relațiilor dintre Irak și România, ilustrat și de încheierea cu rezultate pozitive a întilnirii Comisiei mixte comerciale și de cooperare economică irakiană.Țara noastră opta oară la de la Bagdad, expunind o gamă largă de produse.
șl tehnică româno-participă pentru a Tîrgul internațional

Reuniune a Direcțiunii P. C. Italian
9ROMA 4 (Agerpres). — La Roma a avut loc marți o reuniune a Direcțiunii Partidului Comunist Italian, ale cărei lucrări au fost deschise de Enrico Berlinguer, secretar general al P.C.I. Reuniunea a fost consacrată examinării situației politice Italia.Reafirmînd poziția P.C.I. de a lucra cu celelalte forțe politice

BLACKPOOL

dincon- con-

stituționale în etapa actuală. Luca Pavolini, membru al Direcțiunii și al Secretariatului P.C.I., a declarat după reuniune: „Comuniștii sînt și intenționează să rămînă cei mai consecvenți susținători ai unei politici de unitate națională și solidaritate democratică și consideră că în acest moment sarcina esențială este transpunerea în practică, deplină și rapidă, a programelor convenite".

Sprijin pentru sancțiunile economice impuse de O.N.U. împotriva 
Africii de Sud

La nilor prezent un număr apreciabil de șefi de state și de guverne, miniștri de externe și alți conducători de delegații, desfășurarea dezbaterilor oglindind creșterea rolului organizației in discutarea — cu participarea și in interesul tuturor țărilor — a marilor probleme cu care se confruntă lumea de azi.Una din Ideile principale ale intervențiilor de pînă acum este necesitatea intensificării eforturilor tuturor statelor pentru lichidarea gravelor discrepanțe economice existente in lume, a sechelelor vechii politici colonialiste, de dominație și asuprire, în cuvîntările reprezentanților multor state in curs de dezvoltare s-a subliniat că în prezent pe glob există 800 milioane oameni care trăiesc „în condiții de sărăcie absolută" (ministrul de externe al Republicii Populare Bangladesh, Muhammad Sham- sul Hug). Potrivit aprecierilor F.A.O.. citate în cursul dezbaterilor generale, „țările în curs de dezvoltare, unde trăiesc mai bine de două treimi din populația globului, nu dispun decît de o treime din producția mondială de alimente". Aceste țări au ajuns să importe anual circa 15—20 milioane tone cereale.Acest aspect își găsește completare prin accentul puternic pus pe problemele concrete ale progresului tehnic. , stare fără arăta cului, intervențiilor Subliniindu-se că, fără tehnologia necesară și, în special, fără cadre proprii care să utilizeze eficient această tehnologie, nu se poate concepe ieșirea din înapoiere

„Schimbările dorite in actuala de lucruri nu pot fi realizate transferuri de tehnologic" — , ministrul de externe al Mexi- Santiago Roci, in majoritatea

a multor țări în curs de dezvoltare. Dar din datele prezentate de vorbitori reiese că situația formării cadrelor necesare continuă să fie nesatisfăcătoare. Astfel, dacă în 1960 în majoritatea țărilor din lumea a treia erau cuprinși în școlile primare abia trei la sută din copiii de virstă școlară, acum in școlile primare merg 8 la sută, în cele secundare 3 la sută, iar în universități abia 1 la sută. Această situație este agravată și mai mult de faptul că o serie de cadre formate în aceste țări sînt racolate de firme din țările dezvoltate.Sînt state din Asia, Africa și America Latină care, cu prețul unor mari eforturi, au reușit să-și făurească anumite ramuri industriale. Din intervenția președintelui actualei sesiuni, Indalecio Lievano, ministrul de externe al Columbiei, rezultă însă că aceste țări „reușesc să pătrundă doar într-o măsură extrem de modestă pe piața țărilor industrializate", ca urmare a măsurilor protecționiste de tot soiul. Este și aceasta o încercare „de a menține țările slab dezvoltate în starea de exportatori de materii prime" — spunea ministrul de externe al Perului, Jose de la Puente Radbill.în cadrul primului deceniu al dezvoltării se prevăzuse ca țările industrializate să accepte un „transfer de resurse" de 0,7 la sută din produsul lor național, pentru ajutorarea țărilor sărace ; pe parcurs, așa cum reiese din datele prezentate în intervenții, această sumă s-a redus la mai puțin de jumătate. în ceea ce privește datoriile externe ale țărilor în curs de dezvoltare, acestea se ridică, potrivit ultimelor cifre oficiale ale O.N.U., la aproape 275 miliarde dolari. în aceste împrejurări s-a calculat că, în perioada pînă în 1985,

jumătate din necesarul de credite țărilor respective va trebui să servească acoperirii rambursărilor sau dobînzilor la creditele anterioare. „Puține țări în curs de dezvoltare vor fi în măsură să-și rezolve problema datoriilor pînă în anul 2000“ — spunea ministrul de externe al Jamaicăi, Percival Patterson.în rindul participanților a avut ecou și a fost reținut cu interes faptul că la sesiunea anuală comună a Fondului Monetar Internațional și a Băncii Mondiale — care a avut loc la Washington — s-au adoptat un șir de măsuri și propuneri in direcția asigurării unui sprijin financiar mai substanțial pentru țările în curs de dezvoltare. Desigur, lichidarea dezvoltării presupune în primul eforturi proprii, dar acordarea sprijin internațional mai eficient zintă o evidentă însemnătate.în concluzie, toți vorbitorii țările în curs de dezvoltare, participant la dezbaterile generale, s-au pronunțat fără excepție în favoarea făuririi unei noi ordini economice internaționale. Declarația adoptată de miniștrii de externe ai țărilor membre ale „Grupului celor 77", între care și România, întruniți la New York, subliniază în acest sens necesitatea urgentă a pregătirii temeinice a viitoarei sesiuni speciale a Adunării Generale a O.N.U. consacrate făuririi noii ordini economice.
New York

al

sub- rind unui pre-din

N. PLOPEANU

Ministrul peruan al economiei se pronunță pentru 
raporturi echitabile între stateLIMA 4 (Agerpres). — Luînd cu- vintul la inaugurarea Băncii arabo- latino-americane (Arlabank), cu sediul la Lima, ministrul peruan al economiei și finanțelor, Javier Silva Ruete, a evidențiat necesitatea sporirii eforturilor țărilor în curs de dezvoltare în apărarea prețurilor la materiile prime și promovarea fermă a măsurilor vizînd instaurarea noii ordini economice internaționale.Ministrul peruan a relevat că tendințele negative observate incă din 1970 în relațiile comerciale dintre țările in curs de dezvoltare și statele puternic industrializate s-au accentuat și că „situația continuă să se deterioreze în detrimentul țărilor in

curs de dezvoltare". De aceea adăugat el — se impune cu necesitate afirmarea tot mai puternică a suveranității, a independenței economice ă țărilor în curs de dezvoltare. a dreptului lor suveran și exclusiv asupra resurselor naționale — singura cale pentru reducerea și, în final, lichidarea dependenței lor economice față de alte state. în încheiere, Javier Silva Ruete a pledat pentru lărgirea cooperării statelor in curs de dezvoltare în cadrul unor foruri internaționale, în mod special in cadrul O.N.U., pentru adoptarea de măsuri ferme și concrete in vederea instaurării unor raporturi economice echitabile în lume.
Politica agrară a 

focul
Pieței comune 

criticilorUn articol recent publicat in revista săptămînală „Europeo" de ministrul agriculturii și economiei silvice din Italia, Giovanni Marcora. se referă la un șir de neajunsuri cauzate de participarea țării sale la politica agrară a Comunității economice vest- europene. între altele, se arată că Italia, datorită faptului că este obligată să importe carrie cu prioritate din țările C.E.E. (R.F.G. și Franța), cheltuiește cu peste 1 miliard dolari mai mult decît dacă ar fi realizat aceleași importuri de pe terțe piețe.

Ca urmare, potrivit datelor oficiale, publicate la Roma, deficitul Italiei în comerțul cu țările Pieței comune la produse agroalimen- tare s-a ridicat in anul 1977 la cifra de 3 872 miliarde lire, această tendință nefavorabilă continuind să se accentueze. Pe de altă parte, rigorile politicii agrare impun Italiei să pună frină în mod artificial exportului de produse tradiționale, cum sint vinul, fructele. legumele. Această politică se repercutează in mod negativ pe plan social, fiind reduse suprafețele cultivate; în consecință, numeroase gospodării, mai ales mici și

mijlocii, se declară falimentare.De altfel, politica agricolă a Pieței’ comune se află sub focul criticii organizațiilor democratice din țară. Referindu-se la această situație, „L’Unită" aprecia această politică mari prejudicii țări membre ale și, in primul Italiei.

LONDRA 4 (Agerpres). — Delegații la actuala Conferință anuală a Partidului Laburist din Marea Britanie, care se desfășoară la Blackpool, au adoptat miercuri o rezoluție care sprijină sancțiunile economice impuse de O.N.U. împotriva Africii de Sud și condamnă companiile britanice ce încalcă aceste sancțiuni prin continuarea schimburilor comerciale cu Rhodesia. Documentul precizează că participanții la conferință cheamă la întreprinderea unei anchete publice și complete în legătură cu aceste activități pentru adoptarea de măsuri contra firmelor care nesocotesc legalitatea internațională.Luînd cuvîntul în cadrul dezbaterilor, ministrul britanic de externe, David Owen, s-a referit pe larg la problema rhodesiană, declarînd că rolul esențial în promovarea unei reglementări pașnice în Rhodesia trebuie să revină Națiunilor Unite. Vorbitorul a atras atenția că guvernul de la Salisbury trebuie să accep

te participarea Organizației Națiunilor Unite, „întrucit Marea Britanie, deși își va îndeplini responsabilitățile ce-i revin, nu se poate angaja intr-un nou act desperat de colonizare" ; „sîntem în favoarea unei guvernări a majorității, a unei reglementări juste și echitabile și a unui Zimbabwe nerasist", a încheiat șeful Foreign Office-ului.Pe de altă parte, participanții la conferința de la Blackpool au adoptat o rezoluție prin care resping instituirea unei uniuni monetare vest- europene, se pronunță pentru înfăptuirea unor reforme importante în politica agricolă a Pieței comune și subliniază că numai parlamentul britanic trebuie să fie în măsură să decidă dacă acceptă sau nu reglementările și directivele C.E.E. în context, rezoluția recomandă reformularea Tratatului de la Roma în sensul reducerii împuternicirilor Comisiei C.E.E., pentru a permite astfel statelor membre să-și desfășoare propria lor politică economică' și industrială.

ULAN BATOR 4 (Agerpres). — în perioada 27 septembrie — 1 octombrie 1978 a avut loc la Ulan Bator ședința a 87-a a Comitetului Executiv al Consiliului de Ajutor Economic Reciproc.Au luat parte reprezentanții țărilor în Comitetul Executiv, viceprim- miniștri ai guvernelor.Din partea țării noastre a participat tovarășul Ion Pățan, viceprim- ministru al guvernului, reprezentantul permanent al României în C.A.E.R.La deschiderea ședinței a rostit o cuvîntare Jumjaaghiin Țedenbal, prim-secretar al Comitetului Central al P.P.R.M., președintele Prezidiului Marelui Hural Popular al R.P.M., in care a înfățișat succesele dezvoltării social-economice a R.P.M. și a subliniat însemnătatea colaborării pe multiple planuri a R.P.M. cu Uniunea Sovietică și celelalte țări socialiste, a apreciat activitatea Consiliului de Ajutor Economic Reciproc și s-a referit la dezvoltarea în perspectivă a colaborării pe toate planurile dintre țările membre.Comitetul Executiv a examinat stadiul îndeplinirii Programului complex și a hotărîrilor sesiunii C.A.E.R. în ce privește acțiunile de colaborare îndreptate spre creșterea economiei R.P.M. și sporirea eficienței a- cesteia. A fost relevat faptul că sprijinul larg al Uniunii Sovietice și al celorlalte țări membre ale C.A.E.R. a- cordat Mongoliei are un rol important in accelerarea dezvoltării economiei naționale și culturii, în construirea socialismului în R.P.M. Țările membre ale C.A.E.R. au acordat ajutor R.P.M. în crearea unui șir de obiective industriale, agricole, de cercetare științifică, culturale și sociale, în efectuarea de lucrări de prospecțiuni geologice, în elaborarea de către partea mongolă a direcțiilor dezvoltării în perspectivă a celor mai importante ramuri ale economiei naționale, in pregătirea de cadre naționale. La ședința Comitetului Executiv, țările membre ale C.A.E.R. au exprimat in mod unanim că sint gata să acorde și în viitor sprijin pe mul

tiple planuri R.P.M. în construcția economică și culturală.în scopul asigurării îndeplinirii ho- tăririlor ședinței a XXXII-a a sesiunii C.A.E.R., Comitetul Executiv a adoptat măsuri pentru realizarea celor mai importante acțiuni de colaborare din programele speciale de colaborare pe termen lung.în conformitate cu dorința părții vietnameze, la ședința Comitetului Executiv au fost convenite domeniile concrete ale participării R.S.V. la activitatea organelor consiliului. S-a prevăzut că reprezentanții R.S.V. vor începe activitatea în toate comitetele și treptat în comisiile permanente ale C.A.E.R.Comitetul Executiv a examinat informarea delegației generale a exper- ților Secretariatului C.A.E.R. și ex- perților țărilor membre ale C.A.E.R. cu privire la întîlnirea acesteia cu delegația experților Comunității Economice Europene din iulie a.c. de la Bruxelles și a stabilit pașii următori pentru continuarea tratativelor.Comitetul Executiv a apreciat că încheierea acordului cadru propus va constitui un factor important in stabilirea și dezvoltarea relațiilor dintre C.A.E.R. și țările membre ale C.A.E.R., pe de o parte, și C.E.E. și țările membre ale C.E.E., pe de altă parte, precum și de către fiecare dintre acestea cu țările membre ale celeilalte organizații.Comitetul Executiv a examinat, de asemenea, diferite probleme ale colaborării economice și tehnico-știin- țifice și a adoptat hotărîri corespunzătoare în legătură cu acestea.Ședința Comitetului Executiv s-a desfășurat într-o atmosferă de prietenie și înțelegere reciprocă.Participanții la ședință au exprimat mulțumirile lor Comitetului Central al Partidului Popular Revoluționar Mongol și guvernului Mongolie* nen- tru ospitalitatea și condițiile^ ->ne asigurate desfășurării cu Succes’ i lucrărilor Comitetului Executiv, precum și pentru posibilitatea acordată de a cunoaște realizările în dezvoltarea social-economică și culturală a țării.
PARIS

Dezbateri în Adunarea Națională 
pe marginea moțiunii de cenzură prezentate 

de parlamentarii socialiști

Lupte sîngeroase în LibanBEIRUT 4 (Agerpres). — După cum informează. agențiile internaționale de presă, situația din Liban a devenit deosebit de gravă în urma intensificării luptelor dintre Falangele libaneze și efective ale Forței Arabe de Descurajare (F.A.D.). Au fost utilizate toate categoriile de armament, inclusiv artileria grea, luptele soldîndu-se cu peste 300 de morți și răniți și mari distrugeri materiale în toate cartierele Beirutului. Postul de radio Beirut informează că președintele Elias Sarkis a avut miercuri

întrevederi cu comandantul șef al armatei libaneze, generalul Victor Khoury, și cu comandantul Forței Arabe de Descurajare, Sami Al Khatib, cu care a analizat actuala situație din țară. De asemenea, șeful statului libanez a prezidat o reuniune a Consiliului de Miniștri consacrată examinării ultimelor evenimente din capitala țării.

PARIS 4 (Agerpres). — în cuvin- tarea rostită miercuri în Adunarea Națională a Franței, cu prilejul prezentării, în numele grupului parlamentar socialist, a moțiunii de cenzură împotriva politicii economice și sociale guvernamentale, Francois Mitterrand, prim-secretar al Partidului Socialist, a apreciat că guvernul „a comis erori în analiza asupra semnificației, amplorli și duratei crizei mondiale care afectează țările capitaliste". Liderul socialist a afirmat că, după opinia sa, politica oficială de combatere a inflației și șomajului a eșuat.Președintele grupului parlamentar al P.C. Francez, Robert Ballanger, a

anunțat că deputății comuniști vor vota in favoarea moțiunii de cenzură. De la adoptarea primului plan economic Barre „criza nu a încetat să se agraveze", a spus Ballanger evo- cind stagnarea producției industriale, înmulțirea falimentelor și dificultățile din sectoare-cheie, cum ar fi industriile siderurgică, textilă și a reparațiilor navale.în intervenția lor, președinții grupurilor parlamentare ale partidelor Adunarea pentru Republică, Claude Labbe, și Uniunea pentru Democrația Franceză, Roger Chinaud, au declarat că vor vota Împotriva moțiunii de cenzură socialiste.

In imaginea recepționată ieri prin 
telefoto de la agenția Associated 
Press : un cartier din Beirut după 

bombardament

agențiile de presă transmit

Surse canadiene despre 

activitățile nefaste ale 

agenturilor C. I. A.Agenția CANADIAN PRESS a transmis un material in care denunță activitatea Agenției Centrale de Investigații (C.I.A.) pe teritoriul a- cestei țări. în material se arată că la ambasada S.U.A. din Ottawa se află, sub mască diplomatică, „cel puțin douăzeci de reprezentanți ai C.I.A., care se ocupă de spionaj in Canada". Relatarea agenției se bazează pe datele furnizate de juristul american William Shapp, autorul unei cărți ieșite de sub tipar zilele trecute, despre activitatea secretă a C.I.A.Luind cuvîntul la conferința juriștilor din Ontario, desfășurată la Toronto. Shapp a declarat că rețeaua largă creată de C.I.A. in Canada pentru spionaj este condusă de o persoană care, formal, ocupă postul de atașat la ambasada americană După cum a arătat Shapp, un alt asemenea „diplomat" se află în Canada, după ce vreme îndelungată s-a ocupat de crearea de agenturi in țări socialiste.Juristul american a arătat, de a- semenea, că activitatea C.I.A. în Canada „este însoțită de coruperea unor persoane și de șantaj, de străduința de a manevra opiniile canadienilor și de a îndrepta evenimentele într-o direcție favorabilă S.U.A., în detrimentul intereselor naționale ale Canadei".

Intensă activitate 
cosmică

• O nouă navă de transport 
— „Progress-^" • Octet de 

sateEiti circumtereștriMOSCOVA 4 (Agerpres). — La 4 octombrie, Cînd s-au implinit 21 de ani de la plasarea pe orbită a primului satelit artificial al Pămintului, în Uniunea Sovietică a fost lansată o nouă navă cosmică de transport — „Progress-4“. Numărul sateliților sovietici din seria „Cosmos" a ajuns în această zi la 1 041 prin plasarea pe o orbită circumterestră a opt sateliți lansați cu o singură rachetă purtătoare.în cei 21 de ani, cosmonautica sovietică a înregistrat succese ren cabile. Au apărut stațiile interpt oftare, automatele care au coboi • V'1suprafața Lunii de tipul „Lunohod", s-au succedat cîteva generații de rachete — laboratoarele spațiale de cercetare. Pină acum au fost trimiși dincolo de limitele gravitației terestre 41 cosmonauți sovietici.în timp ce nava de transport „Pro- gress-4“ se îndreaptă spre complexul orbital „Saliut-6“ — „Soiuz-31“, alte două stații interplanetare, „Venus- 11“ și „Venus-12“, își continuă drumul spre „Luceafăr".

ziarul că aduce unor C.E.E. rind,
In fotografie : demonstrație la Roma in sprijinul unei dezvoltări mai intense a a- griculturii in diverse regiuni ale țării și îndeosebi în sud — Mezzogiomo, una dintre cele mai înapoiate zone ale Italiei.

Declarația Conferinței de 
la Lisabona a Internaționa
lei Socialiste privind procesul de democratizare în Peninsula Iberică și in Caraibe“ reafirmă dreptul tuturor statelor de a dispune liber de propriile lor resurse. Ea exprimă sprijinul participanților pentru lupta poporului din Nicaragua împotriva dictaturii și cere încetarea oricărei asistențe militare, economice, financiare și tehnice, precum și a oricărui sprijin diplomatic și politic pentru regimul Somoza. Subliniind „refuzul profund" al participanților față de cursa înarmărilor, documentul apreciază drept un pas pozitiv aplicarea Tratatului de la Tlatelolco asupra denuclearizării Americii Latine.

Semnarea unor docu
mente între R.D.G și Siria. Delegația de partid și guvernamentală siriană condusă de Hafez Al- Assad, secretar general al Partidului Baas Arab Socialist, președintele Republicii Arabe Siriene, și-a încheiat vizita oficială în R. D. Germană și a părăsit miercuri Berlinul. In ultima zi a vizitei, Erich Honecker, secretar general al C.C. al P.S.U.G., președintele Consiliului de Stat al R.D.G., și Hafez Al-Assad au semnat o declarație comună și un acord pe termen

Aplauze la Moscova pentru actorii români
Colectivul Teatrului de come

die din București, aflat intr-un 
turneu în Uniunea Sovietică, a 
prezentat la 4 octombrie un 
spectacol cu piesa „Cercul de 
cretă caucazian" de Bertolt 
Brecht, in regia lui Lucian Giur- 
chescu. Publicul moscovit, pre
zent in număr mare in sala tea
trului „Sovremennik", a aplau
dat cu multă căldură arta in
terpretativă a actorilor români.

La sediul teatrului 
mennik" a avut loc o

„Sovre- 
conferin-

colaborăril tehnico-lung privind principiile economice, industriale și științifice dintre, R.D.G. și Siria.
întrevederi angolezo-viet- 

nameze. La Luanda au început convorbirile dintre președintele ță- rii-gazdă, Agostinho Neto, și vicepreședintele R.S. Vietnam, Nguyen Huu Tho, aflat într-o vizită oficială de prietenie în Angola.
„Westar-1". su A ” China început convorbiri preliminare or-auprivind livrarea și lansarea pe

ță de presă organizată sub egida 
Ministerului Culturii al U.R.S.S., 
la care reprezentanți ai teatru
lui bucureștean au înfățișat pre
ocupări actuale și de perspecti
vă în domeniul îmbunătățirii re
pertoriului și interpretării sce
nice și au răspuns la întrebările 
ziariștilor sovietici. A fost sub
liniată dezvoltarea fructuoasă a 
relațiilor culturale româno-so- 
vietice, inclusiv in domeniul tea
trului șl dramaturgiei.

S-a încheiat vizita pre
ședintelui Sudanului în 
R F G. Pre?edintele Sudanului, Gaa- far Mohammed El Nimeiri, și-a încheiat miercuri vizita oficială în R. F. Germania cu o întrevedere avută cu președintele acestei țări, Walter Scheel. Au fost abordate probleme bilaterale și aspecte ale situației politice internaționale actuale. în a- ceeași zi, președintele Nimeiri a conferit cu fostul cancelar vest-german Willy Brandt.

tn cadrul manifestărilor pri
lejuite de cea de-a 60-a ani
versare a creării statului națio
nal unitar român, în orașul da
nez Helsingor a avut loc ver
nisajul unei expoziții de pictură 
contemporană românească. Des
pre semnificația evenimentului 
au vorbit directorul Bibliotecii 
centrale din Helsingor și amba
sadorul României in Dane
marca.

unui satelit de comunicații„Losbită a,.Westar-l“, relatează ziarul Angeles Times". „Yo-infor- în

Consiliul național de 
securitate al Turciei s a de- clarat în favoarea redeschiderii unor instalații militare americane pe teritoriul țării, anunță presa turcă. Surse ale Pentagonului au afirmat că Turcia a acceptat ca Statele Unite să-și redeschidă patru baze de supraveghere electronică închise în 1975 de guvernul turc.

0 a doua repatriere de a- 
mericani cubanezia fost rea- lizată în Florida, anunță Departamentul de Stat. 130 de persoane, din care 36 cu dublă cetățenie, au plecat din Havana la Miami.

Agenția M.E.N. anun*ă dln Doha că guvernul Qatarului și-a exprimat acordul de a participa la reuniunea arabă la nivel înalt, convocată de Irak in vederea stringeril rîndurilor arabe.
Funeraliile papei loan

Paul I. La Roma au avut locPetrol. Ziarul japonez miuri Shimbun". relevă într-o mație din orașul Ho Și Min că largul apelor ce scaldă portul YungTau, din sudul R.S. Vietnam, au fost descoperite mari zăcăminte de petrol. Ziarul afirmă că explorările efectuate de o navă norvegiană au dus la constatarea că zăcămintele respective ar fi mai mari ca cele de care dispune Indonezia — cea mai mare producătoare de petrol din Asia de sud-est.

miercuri funeraliile papei loan Paul I, decedat la 28 septembrie in urma unui atac de cord. Suveranul pontif, al cărui deces a intervenit în a 34-a zi de la încoronarea sa ca papă, a fost înhumat într-o nișă subterană a catedralei Sf. Petru.

Atentat la Bilbao. Coman- dantul adjunct al bazei navale din Bilbao, căpitan L. Morote, a fost asasinat marți la Bilbao, a anunțat poliția. Atentatul ■— ai cărui autori nu sint încă cunoscuți — are loc in momentul în care Senatul dezbate la Madrid ultimele articole ale noiî Constituții. Atacurile teroriste anterioare au avut loc în momentele cruciale ale dezbaterii Constituției în parlament.
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