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încheierea vizitei in țara noastră

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU

Tovarășul Stanko Todorov, președintele Consiliului de Miniștri
al R. P. Bulgaria
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a președintelui Republicii 
Populare Bangladesh, Ziaur Rahman
Au fost adoptate documente de mare însemnătate pentru extinderea 
în continuare a colaborării pe multiple planuri intre România și Bangladesh, 

în avantajul ambelor popoare, al cauzei păcii și progresului în lume

Ceremonia semnării 
Declarației comune

încheierea
convorbirilor oficiale

Vineri, 6 octombrie, președin
tele Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, și 
președintele Republicii Populare 
Bangladesh. Ziaur Rahman, au sem
nat, in cadrul unei ceremonii care a 
avut loc la Palatul Republicii, Decla
rația comună dintre Republica Socia
listă România și Republica Populară 
Bangladesh.

La solemnitate au luat parte 
tovarășa Elena Ceaușescu și doamna 
Ziaur Rahman.

Plecarea din Capitală

Președintele Republicii Populare 
Bangladesh, Ziaur Rahman, și doam
na Ziaur Rahman și-au incheiat, 
vineri, vizita oficială de prietenie e- 
fectuată in țara noastră la invitația 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și a tovarășei Elena Ceaușescu.

Solemnitatea plecării înalțllor oas
peți a avut loc pe Aeroportul inter
național București—Otopeni.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Ziaur Rahman, tovarășa 
Elena Ceaușescu și doamna Ziaur 
Rahman au sosit împreună la aero
port, care era împodobit cu drapele
le de stat ale Republicii Socialiste 
România și Republicii Populare Ban
gladesh. Pe frontispiciul aerogării se 
aflau portretele președintelui Nicolae

Au participat, de asemenea, tova
rășii Manea Mănescu, Iosif BanC, 
Emil Bobu. Cornel Burtică, Lina Cio- 
banu, Ion Dincă, Janos Fazekas, Ion 
Ioniță, Petre Lupu, Paul Niculescu. 
Gheorghe Oprea, Gheorghe Pană, 
Ion Pățan, Gheorghe Rădulescu, Ște
fan Voitec, Ștefan Andrei, Ion Co- 
man, Mihai Dalea, Mihai Gere, Va- 
sile Patilineț. Ion Urau, precum și 
membri ai guvernului, ambasadorul
(Continuare In pag. a III-a)

Ceaușescu șl președintelui Ziaur 
Rahman, încadrate de drapelele de 
stat ale celor două țări.

Pe mari panouri se puteau citi u- 
rările : „Să se dezvolte relațiile de 
prietenie și colaborare dintre Repu
blica Socialistă România și Repu
blica Populară Bangladesh, spre bi
nele popoarelor și țărilor noastre, al 
păcii și colaborării internaționale !“, 
„Trăiască pacea, prietenia și colabo
rarea între toate popoarele lumii !“.

Un mare număr de locuitori ai Ca
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Vineri, 6 octombrie, la Palatul Repu
blicii s-au incheiat, convorbirile ofi
ciale între președintele Republicii 
Socialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și președintele Republicii 
Populare Bangladesh, Ziaur Rahman.

Cei doi președinți și-au exprimat 
satisfacția față de rezultatele rodnice 
ale convorbirilor avute, față de înțe
legerile stabilite, exprimindu-și con- 

pitalei aflați pe aeroport au salutat 
cu căldură pe președinții Nicolae 
Ceaușescu șl Ziaur Rahman, acla- 
mînd pentru prietenia și colaborarea 
dintre țările și popoarele noastre.

în această atmosferă prietenească 
a avut loc ceremonia oficială a ple
cării.

O gardă militară aliniată pe aero
port a prezentat onorul. S-au intonat 
imnurile de stat ale Republicii Popu-
(Continuare în pag. a III-a) 

vingerea că, pe baza lor, colaborarea 
și cooperarea dintre România și 
Bangladesh se vor dezvolta tot mai 
fructuos, în scopul progresului eco
nomic și social al popoarelor noastre, 
al cauzei păcii și înțelegerii interna
ționale.

Totodată, a fost afirmată hotărirea 
României și R.P. Bangladesh de a 
conlucra tot mai activ, pe arena 
mondială, pentru soluționarea marilor 
probleme contemporane, pentru tri
umful păcii și colaborării dintre po
poare. al independenței națiunilor, 
pentru edificarea unei lumi mai bune 
și mai drepte pe planeta noastră, .

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Ziaur Rahman au con
venit să continue dialogul dintre 
România și Bangladesh la nivel înalt, 
subliniind importanța lui pentru în
tărirea prieteniei și impulsionarea 
colaborării dintre țările și popoarele 
noastre, pentru asigurarea unui cli
mat de pace, cooperare și înțelegere 
în întreaga lume.

DECLARAȚIE COMUNĂ
Republica Socialistă România $1 Republica 

Populară Bangladesh,
Luînd in considerare dezvoltarea favorabilă a 

raporturilor de prietenie și cooperare dintre cele 
două țări, întemeiate pe stimă și înțelegere re
ciprocă, precum și din dorința de a extinde in 
continuare conlucrarea rodnică dintre ele,

Reafirmind dreptul tuturor popoarelor la 
dezvoltarea economică, socială șl culturală inde
pendentă, potrivit voinței și aspirațiilor lor,

Conștiente de răspunderea care revine tuturor 
statelor in asigurarea păcii in lume și in pro
movarea unor raporturi prietenești și de coope
rare intre toate națiunile, indiferent de sistemul 
lor politic, economic și social,

Ferm decise să promoveze relații Internațio
nale bazate pe principiile egalității statelor, res
pectării independenței și suveranității naționale, 
neamestecului in treburile interne ale altor state, 
nerecurgerii la forță sau la amenințarea cu forța 
și avantajul reciproc,

Convinse de necesitatea intensificării efortu
rilor pentru lichidarea subdezvoltării, făurirea 
unei noi ordini economice internaționale, prin 
restructurarea sistemului economic mondial exis
tent, ca și pentru asigurarea progresului mai 
rapid al țărilor in curs de dezvoltare,

Profund îngrijorate de accelerarea cursei

înarmărilor, care creează un mare pericol pentru 
cauza păcii și progresului în lume și convinse 
de necesitatea luării unor măsuri ferme pentru 
dezarmare generală,

Recunoscînd necesitatea luării de măsuri pen
tru întărirea rolului O.N.U. în viața interna
țională,

Exprimind convingerea lor fermă că pacea in 
lume este indivizibilă,

I. DECLARA SOLEMN HOTARlREA LOR 
COMUNA :

a) De a lărgi șl adinei prietenia și cooperarea 
in domeniile politic, economic, științific, tehno
logic, cultural, al pregătirii cadrelor și în alte 
domenii de interes reciproc ;

b) De a promova, pe baze reciproc avantajoase 
și in interesul lor comun, conlucrarea pe plan 
economic și tehnic in multiple domenii, de a 
lărgi și intensifica schimburile comerciale și de 
a extinde cooperarea în producția industrială și 
agricolă ;

c) De a conlucra strîns, in probleme de interes 
comun, in cadrul Organizației Națiunilor Unite 
și al organismelor din sistemul O.N.U., al 
Grupului „celor 77“ și în alte activități interna
ționale.

II. PROCLAMA SOLEMN VOINȚA LOR 
COMUNA DE A RESPECTA URMĂTOARELE 
PRINCIPII :

— Dreptul sacru al fiecărui stat Ia indepen
dență și suveranitate națională și la adoptarea de 
măsuri care să ii asigure securitatea ;

— Dreptul imprescriptibil al fiecărei națiuni de 
a-și decide de sine stătător soarta, de a-și alege 
liber sistemul politic, economic și social, cores
punzător voinței și intereselor proprii, fără nici 
un amestec din afară ;

— Participarea tuturor statelor la relațiile in
ternaționale pe baza deplinei egalități în 
drepturi ;

— Dreptul fiecărei națiuni Ia dezvoltare, la 
exercitarea suveranității depline asupra resurse
lor sale naturale ;

— Obligația statelor de a nu interveni, sub nici 
o formă, sub nici un pretext și in nici o împre
jurare, în treburile interne sau externe ale altor 
state ;

— Respectarea inviolabilității frontierelor șl a 
Integrității teritoriale a fiecărui stat și, drept 
consecință, abținerea de la orice tentativă în-
(Continuare în pag. a III-a)

Pentru Pentru
Republica Socialistă România

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii

Republica Populară Bangladesh

ZIAUR RAHMAN
Președintele Republicii

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, la (> oc
tombrie. pe tovarășul Stanko Todo
rov, membru al Biroului Politic al 
C.C. al Partidului Comunist Bulgar, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al R.P. Bulgaria, care face o vizită 
în țara noastră.

La întrevpdere a participat to
varășul Manea Mănescu, membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., prim-ministru al gu
vernului.

Au fost de față ambasadorul 
României in R.P. Bulgaria. Ștefan 
Boboș, și ambasadorul R.P. Bulgaria 
la București, Petar Danailov.

Președintele Consiliului de Miniștri 
al R.P. Bulgaria a transmis tovară
șului Nicolae Ceaușescu un cald salut 
prietenesh din partea tovarășului 
Todor Jivkov. prim-secretar al Comi
tetului Central al Partidului Comu

Tovarășul Kon Gin The, vicepremier al Consiliului Administrativ, 
ministrul relațiilor economice externe al R. P. D. Coreene

Vineri, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit pe to
varășul Kon Gin The, vicepremier al 
Consiliului Administrativ al R.P.D. 
Coreene, ministrul relațiilor econo
mice externe, trimis special al to
varășului Kim Ir Sen, secretar gene
ral al C.C. al Partidului Muncii din 
Coreea, președintele R.P.D. Coreene.

La întrevedere a participat tova
rășul Cornel Burtică, membru al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., viceprim-ministru al guver
nului, ministrul comerțului exterior 
și cooperării economice internațio
nale.

A fost de față Sin In Ha, amba
sadorul R.P.D. Coreene la București.

Oaspetele a transmis tovarășului

Ministrul finanțelor al Republicii Populare Chineze, Cian Gin-fu
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre

tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, a primit vineri la 
amiază pe Cian Gin-fu, ministrul fi
nanțelor al Republicii Populare Chi
neze, care face o vizită in țara noas
tră, in fruntea unei delegații.

La primire a luat parte Paul Ni
culescu, viceprim-ministru al guver
nului, ministrul finanțelor.

A fost de față Li Tin-ciuan, amba
sadorul R.P. Chineze la București.

Oaspetele a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un salut cordial, 
urări de sănătate și succes din partea 
tovarășului Hua Kuo-fen, președin

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, in cursul zilei de vineri, 
pe general-locotenent Soekahar, am

nist Bulgar, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Populare Bul
garia.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit și a rugat pe oaspete să 
transmită tovarășului Todor Jivkov 
salutări călduroase și cele mai bune 
urări.

în "cadrul întrevederii a fost ex
primată deosebita satisfacție pentru 
e /oluția mereu ascendentă a raportu
rilor de prietenie și rodnică colabo
rare statornicite intre cele.două parti
de, state și popoare, subliniindu-se că 
întîlnirile și convorbirile, devenite 
tradiționale, dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov. hotări- 
rile adoptate cu aceste prilejuri au 
constituit momente hotărîtoare în di
recția adîncirii și amplificării aces
tor relații.

A fost exprimată hotărirea ambe
lor țări de a dezvolta, pe multiple 
planuri, raporturile româno-bulgare,

Nicolae Ceaușescu un călduros salut, 
urări de sănătate și fericire, succese 
tot mai mari poporului român in con
strucția socialistă și a inminat un 
mesaj scris din partea tovarășului 
Kim Ir Sen.

Mulțumind pentru mesaj, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a transmis tova
rășului Kim Ir Sen un salut căl
duros, iar poporului coreean cele mai 
bune urări in lupta sa pentru pro
pășirea continuă a Coreei socialiste.

în timpul convorbirii a fost expri
mată deplina satisfacție față de bu
nele raporturi de strînsă prietenie și 
rodnică colaborare dintre partidele, 
țările și popoarele noastre, care se 
dezvoltă continuu în toate domeniile, 
in spiritul și pe baza importantelor 
înțelegeri și hotărîri stabilite de con
ducătorii de partid și de stat ai 

tele Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Chinez, premierul Con
siliului de Stat al R.P. Chineze.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit și a adresat, la rindul său, 
tovarășului Hua Kuo-fen un cald 
salut prietenesc și cele mai bune 
urări.

în cadrul întrevederii au fost e- 
vidențiate cu satisfacție relațiile strin- 
se de prietenie, de solidaritate mi
litantă și colaborare multilaterală 
dintre partidele, țările și popoarele 
noastre, relații ce se dezvoltă con
tinuu, avînd la bază înțelegerile con
venite cu prilejul dialogului la nivel 
înalt româno-chinez de la Pekin și 

Ambasadorul Republicii Indonezia
basadorul Republicii Indonezia la 
București, in vizită de rămas bun, 
în legătură cu încheierea misiunii sale 
în țara noastră. 

de a intensifica colaborarea econo
mică și cooperarea in producție, co
respunzător intereselor popoarelor 
român și bulgar, cauzei socialismului 
și păcii.

A avut loc, de asemenea, un 
schimb de vederi asupra unor pro
bleme ale actualității politice inter
naționale. în acest cadru au fost 
subliniate mutațiile ce au loc în lu
mea contemporană, voința comună a 
României și Bulgariei de a colabora 
tot mai activ pe arena mondială pen
tru a-și aduce contribuția la soluțio
narea problemelor cu care este con
fruntată omenirea, la înfăptuirea unui 
sistem trainic de securitate pe con
tinentul european, în Balcani și în 
lume, la instaurarea unui climat de 
pace, cooperare și încredere între 
națiuni.

întrevederea s-a desfășurat lntr-o 
atmosferă tovărășească, de caldă 
prietenie.

României și R.P.D. Coreene. în acest 
context, s-a subliniat importanța 
deosebită a vizitei pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au efectuat-o anul acesta 
în R.P.D. Coreeană, vizită care a dat 
un nou impuls dezvoltării colaboră
rii dintre România și R.P.D. Co
reeană.

S-a exprimat, totodată, dorința de 
a extinde și diversifica în continua
re aceste raporturi, relațiile de co
laborare și cooperare economică ro- 
mâno-coreene, corespunzător cerin
țelor progresului general al celor 
două țări, în interesul popoarelor 
noastre, al cauzei generale a păcii 
și socialismului.

întrevederea s-a desfășurat lntr-o 
ambianță tovărășească, de caldă prie
tenie.

București și a fost exprimată do
rința de a se acționa pentru întărirea 
prieteniei tradiționale româno-chi- 
neze.

A fost subliniată, în acest cadru, 
însemnătatea vizitei delegației chi
neze pentru evidențierea de noi po
sibilități care să ducă la intensifi
carea relațiilor financiare și econo
mice dintre cele două țări. în acest 
context a fost reliefată importanța 
conlucrării pe plan financiar dintre 
România și China, a cooperării lor 
în problemele financiare și monetare 
internaționale.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prietenie.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire, care s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.
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Invitație 
la Grădina I 
botanică

Tovarășul Vasile Diaconescu, 
directorul Grădinit botanice din 
București, ne-a informat, deună
zi, că a înflorit una dintre cele 
mai spectaculoase plante din 
cele peste 8 000 care cresc in 
acest colț de rai al Capitalei: 
Hymenocalis. De origine cuba
neză, planta respectivă a inceput 
de la un timp să se simtă in 
România ca la ea acasă. De ase
menea, ne spune tovarășul di
rector, in grădină mai pot 
bucura și odihni ochii amatori
lor o insemnată colecție de 
palmieri, 16 specii de serici, 25 
specii de orhidee, alte elemente 
floristice, adunate cu trudă de 
pe toate meridianele globului și 
îngrijite cu migală de valorosul 
colectiv de botanlști români.

Cine 
cîștigă ?

De clnd sint colegi de muncă 
— șl sint de vreo 25 de ani — 
Costache Dănilă, Sava Urzică și 
Constantin Bighiu, lucrători în 
sectorul zootehnic al I.A.S. Do- 
rohoi, se află in continuă în
trecere. Cu vreo 10 ani in urmă 
se „luptau" pentru a obține 
3 00n litri de lapte anual de la 
fiecare vacă furajată. Întrecerea 
fiind susținută in ultimii ani, 
ștacheta s-a tot ridicat din... mie 
in mie de litri. In anul curent 
cei trei „competitori" și-au pro
pus să ajungă la 1000 litri de lap
te de fiecare vacă. E greu de 
presupus care dintre ei vor fi 
ciștigătorii actualei „ediții", in- 
trucit se avansează vertiginos, 
dar in grup compact. Oricum, un 
„ciștigător" al întrecerii se cu
noaște in mod sigur și încă de 
pe acum: producția de lapte a 
unității.

V. I. D.
C. M. din Cluj-Napoca a cum

părat, zilele acestea, o pereche 
de pantofi de la magazinul de 
specialitate de pe str. Doja, pen
tru fiul ei, elev de școală. Fru
moși pantofi. /I doua zi, copilul 
s-a dus la școală încălțat cu 
pantofii noi. Bucuros și mindru, 
în pauze și-i arăta colegi
lor. Numai că bucuria co
pilului n-a ținut mult. In 
ultima pauză s-a pomenit fără 
tălpi! Pantofii poartă marca 
„Cușana" și trei inițiale care 
abia se disting: V.l.D. și apoi 
seria 29242/1976. Să fie oare 
vorba de a 29 242-a serie de 
pantofi care in loc de talpă au... 
VID?

„Nedume- 
rire“

Dan Dobre, gestionar la de
pozitul de carburanți și lubri- 
fianți al I.C.S.l.M. Brăila, s-a 
uitat cu jind la „grămada" de 
combustibil lichid a statului. Și, 
nici una, nici alta, umple ochi 
o autocisternă cu motorină și 
pe aci ți-e drumul! Gonește 
glonț și nu oprește decit la 
Ștefan Ghența din aceeași lo
calitate, cu care aranjează o 
„mică afacere". Dan Dobre se 
„leapădă" de cei aproape 2 500 
litri de combustibil, iar Ș. G., la 
rindu-i, se leapădă de citeva 
mii de lei pe care-i pune în 
mina gestionarului. Și tocmai 
cind nu se așteptau... hop și 
cine trebuie. Arestat, Dan 
Dobre are o singură nedumeri
re: cine l-o fi văzut infruptin- 
du-se din „grămadă"?
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Suprave- 
gheați copiii! |

Două cazuri petrecute recent 
în comuna Vorona (Botoșani) a- 
vertizează asupra consecințelor 
grave pe care le are nesuprave- 
gherea atentă a copiilor. Nesu
pravegheat, copilul N. T. a căzut 
intr-un cazan cu apă clocotită, 
in urma arsurilor grave, a dece
dat. La fel s-a intimplat și cu 
alt copil din aceeași localitate, 
in virstă de 
Părinți! Oricit 
aricit de mult 
burile acestui 
copiii de sub

numai doi ani. 
de ocupați ați fi, 
v-ar solicita tre- 
sezon, nu scăpați 
supraveghere.
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S-a supărat... 
foc
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In satul Gălățeni (Mureș) s-a 
petrecut recent un fapt greu de 
imaginat. Kovacs Marton trăia 
de mulți ani in propria casă 
alături de fiul său, Kovacs E- 
meric, soția și copiii acestuia. 
Așa se «și cuvenea la cei 76 de 
ani ai bătrinului. De la o vre
me insă, certurile intre tată și 
fiu nu mai conteneau. Motivul? 
Cu toate că nu iși îndeplinise 
nici cea mai elementară obliga
ție față de cel care il crescuse, 
K. E. susținea, sus și tare, că 
gospodăria trebuie trecută ime
diat pe numele său. De aici ne
numărate certuri, bătăi și cite 
altele. In urma unui asemenea 
scandal intre tată și fiu, acesta 
din urmă a dat foc casei părin
tești. Numai intervenția promptă 
a citorva tineri din sat a salvat 
viețile omenești aflate în pericol 
și a făcut ca și azi să se mai 
poată vorbi de casa cu nr. 4 din 

* Gălățeni.
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Rubricâ realizată de
Gh. GRAURE
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

I
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Mersul lucrârilor agricole de toamnă Impune folosirea deplină a 
fiecărei zile, a fiecărei ore de muncă, a tuturor utilajelor.

• FLOAREA-SOARELUI a fost recoltată de pe 92 Id sută din su
prafețe, lucrările fiind încheiate în unitățile agricole din 14 |udețe. Se 
recoltează ultimele suprafețe în județele unde vegetația florii-soarelul 
este mai întîrziată,

• PORUMBUL a fost cules în proporție de 17 la sută din suprafață, 
lucrările fiind mai avansate în întreprinderile agricole de stat din județele

Teleorman, Buzău, Vrancea, precum șl în cooperativele agricole din 
județele Mehedinți, Dolj și Brăila.

• SFECLA DE ZAHAR se recoltează după graficele stabilite, pro
centul executării acestei lucrări fiind de 43 la sută. 0 atenție deosebită 
trebuie dată transportului deoarece pe cîmp s-a adunat în grămezi multă 
sfeclă, cele mai mari cantități aflîndu-se în județele Mureș, Ilfov, Ia
lomița, Constanța, Cluj.

însămînțările de toamnă s-au făcut pe mai mult de |umătate din 
suprafața prevăzută : orzul — 92 la sută, iar griul — 37 la sută.1 Recoltarea porumbului din culturile succesive pentru insilozare

Foto : E. Dichiseanu

Tot ceea ce se recoltează să ajun
gă în aceeași zi în hambare ! Nenu
măratele grămezi de porumb, sfeclă 
de zahăr sau legume aflate pe cimp 
sint mărturie nedorită, dar adevăra
tă a faptului că această obligație nu 
este respectată în multe unități agri
cole din județul Constanța. La aceas
tă oră, peste 100 000 tone de po
rumb, 17 000 tone de sfeclă de zahăr, 
sute și sute de tone de legume și 
cartofi se află în cîmp, în grămezi 
sub cerul liber. De ce ?

O cauză, oarecum de natură obiec
tivă, o constituie necorelarea rit
mului de recoltare cu capacitatea 
mijloacelor de transport. Pe ansam
blul unităților agricole se înregis
trează un deficit de aproape 4 000 
tone capacitate pe zi. Ce-i drept, or
ganele agricole au solicitat din timp 
acoperirea acestui deficit ; cele de 
transport au făcut promisiuni, dar 
de onorat le-au onorat doar in par
te. Așa se explică cum și la această 
dată sint încă unități care au trans
portat in bazele de recepție canti
tăți de porumb de ordinul a 10—20 
tone, cu toate că în cîmp grămezile 
însumează sute și sute de tone de 
știuleți. La cooperativa agricolă din 
Movilița, unde acestea au ajuns 
acum la peste 400 de tone a fost re
partizat doar un singur autocamion. 
La altele — Amzacea, Hirșova, Mi

reasa, Mircea Vodă — nu există nici 
un mijloc de transport deoarece u- 
nitățile agricole respective nu dis
pun de fondurile bănești pentru a-

agricole din Plopenl, Topalu, Oltina, 
Liman și multe altele care, bazlndu- 
se îndeosebi pe forțele proprii, sint 
acum cu produsele în hambare.

ÎN JUDEȚUL CONSTANȚA

Transportul recoltei 
se desfășoară necorespunzător 
Remediul: întărirea controlului la fața 
locului, a disciplinei la toate verigile

chitarea transportului. Nu mai puțin 
adevărat este că printr-un plus de 
inițiativă și interes o parte din a- 
ceste produse se puteau transporta 
chiar cu mijloacele existente m u- 
nitățile agricole. Elocvente sini in 
acest sens exemplele cooperativelor

Principala cauză a decalajului In
tre cantitățile recoltate și cele trans
portate o constituie insă neajunsu
rile mari, chiar foarte mari, in uti
lizarea mijloacelor de transport. Da
tele operative de pe ultima săptămi- 
nă arată că, zilnic, se transportă cu

7 000—6 000 tone mai puțin față de 
capacitatea totală de transport afec
tată agriculturii județului Constan
ța. Coeficientul de utilizare a mij
loacelor de transport este foarte scă
zut, multe mașini fac incă doar cile 
un singur drum pe zi. Numai ca ur
mare a unui asemenea mod păgUDi- 
tor de organizare, in perioada 30 
septembrie-4 octombrie, ‘ pe ansam
blul parcului I.T.A. afectat agricul
turii nu s-au transportat, față de 
graficul stabilit, circa 50 000 tone. 
Ce anume cauze determină o aseme
nea utilizare nerațională a mijloa
celor de transport ?

Este vorba, în primul rînd, de in
disciplina conducătorilor auto, in
disciplină alimentată și de sistemul 
defectuos in care se face normarea 
muncii acestora. Nu puține sint e- 
xemplele de șoferi care ajung ir. 
cimp la 4—5 ore de la plecarea din 
autobază. Două zile la rînd autoca
mionul 32—CT—231 in cuplu cu o 
remorcă a făcut doar cite un singur 
transport. în prima zi au trebuit nici 
mai mult, nici mai puțin de 8 ore 
pentru a parcurge o distanță de 20 
km. A doua zi, 11 ore pentru 40 km. 
Și șirul exemplelor de acest fel este 
lung. Tot atit de adevărat este insă 
că multe din aceste neajunsuri pu
teau fi evitate dacă toți factorii 
chemați să organizeze și coordoneze

bunul mers al campaniei agricole ar 
fi făcut front comun pentru comba
terea unor asemenea manifestări de 
indisciplină — incepind cu organele 
de transport pină la președinții de 
cooperative agricole sau directorii 
I.A.S. în cimp, pe la punctele de 
lucru prin care am trecut erau prea 
puțini din cei care au datoria să coor
doneze această activitate. Totul este 
lăsat pe seama șoferilor și șefilor de 
echipă.

Trebuie să spunem insă că folosi
rea incompletă a mijloacelor de 
transport se datorește și staționări
lor prelungite la încărcat. La una 
din bazele de recepție, condu
cătorul auto Francisc Maghiar, 
sosit aici tocmai de la Dej îm
preună cu incă 17 tovarăși de-ai 
săi. se plingea, pe bună dreptate, de 
modul defectuos in care este orga
nizată munca la încărcatul porum
bului la I.A.S. Topraisar — operație 
pentru care sint adesea obligați să 
aștepte cite 5—6 ore. La I.A.S. Ne
gru Vodă, o parte din parcul auto 
a trebuit retras temporar pentru că 

■nu era cine să incarce, in timp ce 
la întreprinderile agricole de stat 
Tortomanu, Poarta Albă. Mihail Ko- 
gălniceanu, Crucea și Stupina fie că 
se descarcă in baze numai cu șofe
rii de pe mașini, fie că autocamioa
nele stau la descărcat cite 4—5 ore.

Mai sint și cazuri în care mașinile 
sint plimbate fără rost de la o par
celă la alta sau trimise încărcate in 
bazele de recepție, cu toate că umi
ditatea porumbului este cu mult 
peste limita admisă. Elocvent este 
in acest sens cazul de la I.A.S. Să
cele, unde o zi întreagă mașinile au 
fost plimbate cu porumb din cimp 
la baze și înapoi, apoi din nou ia ba
ze fără a se putea livra nimic.

Neajunsuri există și in ce privește 
folosirea mașinilor in întreprinderile 
de legume și fructe, unde coeficien
tul de utilizare se menține doar la 
jumătatea celui planificat. Mașinile 
staționează mult peste limita admi
să la fabrica de conserve, prin uni
tățile agricole, dar mai ales pe diu
rnul de la autobază la fermele de 
legume, pentru că nu in puține ca
zuri șoferii schimbă ruta.

Sint deci multe și serioase proble
me de rezolvat pentru ca această 
importantă acțiune să se desfășoare 
in conformitate cu cerințele r 
de stringente ale actualei campaun. 
Aceasta este de fapt și concluzia co
mandamentului județean pentru a- 
gricultură, care la ultima sa ședință 
de lucru a luat o serie de măsuri 
menite să ducă la îmbunătățirea 
activității de transport.

Iosif POP
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Dispeceratul public al cooperării întreprinderilor pentru realizarea producției fizice

întreprinderea de ventilatoare si instalații de ventilație din Vaslui sesizează:
„NEPUNCTUALITÂTEA UNOR FURNIZORI 

DEREGLEAZĂ CADENȚA PRODUCȚIEI1
Evaluînd rezultatele obținute în. 9 

luni ale anului in indeplinirea pla
nului la producția fizică, colectivul 
întreprinderii de ventilatoare și insta
lații de ventilație din Vaslui are răo- 
tive serioase de nemulțumire. în- 
tr-adevăr, prevederile de plan la pro
ducția fizică nu au fost realizate cu 
641 bucăți ventilatoare de diverse ti
puri și cu o cantitate insemnată de 
reductoare. între altele. întreprinde
rea a rămas datoare cu diferite tipuri 
de ventilatoare față de combinatele 
miniere din Valea Jiului, Cluj. Sucea
va, iar cu reductoare față de între
prinderea de utilaj alimentar din Sla
tina și Combinatul de ingrășămirtte 
chimice Năvodari, unități care contau 
și contează in continuare pe produ- 
sale ce trebuiau primite de la Vaslui.

— Stadiul îndeplinirii planului la 
producția fizică — ne șpune munci

torul Gheorghe Butuc, membru al 
consiliului oamenilor muncii — a con
stituit recent obiectul unei ample și 
temeinice analize in cadrul consiliu
lui oamenilor muncii. Cu acest pri
lej. pe baza propunerilor făcute in 
secțiile întreprinderii, a fost îmbu
nătățit planul de măsuri tehnico-or- 
ganizatorice, s-au adoptat no'i solu
ții menite să asigure creșterea rit
mului de fabricație. Cit privește cau
zele care au dus la nerealizarea in
tegrală a planului la producția fizi
că, pot spune că, în parte, ele iși au 
originea in neajunsurile noastre in
terne privind folosirea mașinilor și 
utilajelor, organizarea locurilor de 
muncă, disciplina în producție. în cea 
mai mare parte insă, răminerile in 
urmă au la bază nepunctualitatea 
unor parteneri de cooperare care nu 
iși respectă integral obligațiile con
tractuale sau ne livrează produsele

in „salturi", de regulă, la sfîrșltul lu
nii. dereglindu-ne astfel cadența pro
ducției. Iată de ce, acum, cind am in
trat intr-o etapă hotărîtoare pentru 
•realizatei planului pe acest an, co
lectivul nostru, angajat cu toate for
țele pentru înfăptuirea acestui obiec
tiv. solicită furnizorilor restanțieri să 
lichideze neintirziat răminerile in 
urmă, eliminind definitiv deficiențele 
de pe filiera cooperării.

Care sint aceste deficiente 7 „Pen
tru realizarea ritmică și integrală a 
producției planificate, pentru bunul 
mers al activității productive — ne 
spune ing. Mihai Sava, director co
mercial — se impun a fi rezolvate 
grabnic următoarele probleme :

1. ÎNTREPRINDEREA „ELECTRO- 
PRECIZIE" DIN SĂCELE are de re
cuperat o răminere in urmă de 342 
bucăți motoare.

2. ÎNTREPRINDEREA DE PIESE 
TURNATE DIN CÎMPINA, din cele 
300 tone piese turnate din fontă pen
tru reductoare, în trimestrul III ne-a 
livrat doar 190 de tone. Precizez că 
piesele turnate sînt livrate dezasortat, 
ceea ce ne creează serioase greutăți 
financiare și în realizarea producției 
de reductoare.

3. ÎNTREPRINDEREA „ELECTRO
MOTOR" DIN TIMIȘOARA a acu
mulat după 9 luni o restanță de 457 
bucăți motoare.

4. ÎNTREPRINDEREA DE MOTOA
RE ELECTRICE DIN PITEȘTI tre
buie să ne mai expedieze, din canti
tățile contractate pentru 9 luni, încă 
10 bucăți motoare și să impulsioneze 
livrările din trimestrul IV.

lată răspunsul unităților vizate
întreprinderea 

,, Electr ©precizie” 
din Săcele

„Acordăm lot sprijinul 
nostru unității din Vaslui»

— Cunoaștem că întreprinderea 
din Vaslui este o unitate relativ nouă, 
cu un colectiv tinăr„ care se strădu
iește să obțină rezultate cit mai bune 
în muncă — ne relatează ing. Gheor
ghe Burghegan, directorul întreprin
derii. Tocmai de aceea, sintem hotă- 
riți să acordăm colectivului din a- 
ceastă unitate constructoare de ma
șini tot sprijinul nostru. în ceea ce 
privește restanțele pe care le avem 
față de întreprinderea de ventilatoa
re și instalații de ventilație din Vaslui, 
precizez că ele au apărut datorită 
faptului că nu am primit la timp pie
sele turnate de fontă de la întreprin
derea de fontă din Vlăhița, iar tabla 
silicioasă — de la Combinatul de o- 
țeluri speciale din Tîrgoviște. Dar, de 
la 14 septembrie, aceste produse au 
Început să ne fie livrate în canti
tăți sporite. f

— Care este situația la ora actuală?
— Comenzile pentru întreprinderea 

din Vaslui au fost lansate in produc
ție și depunem toate eforturile pen
tru a recupera răminerile in urmă in 
citeva zile. Mai exact, pină la 15 oc
tombrie vom lichida toate restanțele 
față de această unitate economică.

șeful biroului desfaceri. Ion Cara- 
nialău :

— Contractele cu Întreprinderea din 
Vaslui au fost perfectate abia în luna 
august. Cit privește livrările. în 8 
luni am expediat pe adresa acestei 
unități 645 tone piese turnate din 
fontă, cu 140 de tone în plus față de 
graficele de livrare, iar cu cantitățile 
de produse pe care le-am trimis în 
ultimele zile au fost recuperate și 
restantele înregistrate în luna sep
tembrie la unele sortimente.

— Cum se vor desfășura lucrurile 
în continuare ?

— în urma apelului adresat prin 
intermediul ziarului „Scînteia" de 
către întreprinderea din Vaslui, am 
analizat din nou toate comenzile din 
trimestrul IV, posibilitățile concrete 
de care dispunem pentru a urgenta 
execuția produselor contractate pen
tru această perioadă. în acest scop, 
au fost stabilite sarcini de producție 
precise pe zile, decade și sectoare de 
activitate.

— Care va fi efectul practic al a- 
cestor măsuri ?

— In lunile octombrie șl noiem
brie vom fabrica și expedia unității 
din Vaslui toate produsele contracta
te pentru trimestrul IV. Cu alte cu
vinte, comenzile din acest trimestru 
vor fi onorate cu o lună mai devreme. 
Solicităm insă ca întreprinderea 
vasluiană să ne achite integral con
travaloarea produselor livrate pină 
acum.

întreprinderea 
„Electromotor” 

Timișoara

întreprinderea 
de motoare electrice 

din Pitești

NOTE CETĂȚENEȘTI

„N-aveți un tichet în plus ?"
între altele, vara 

aceasta, la o ședință de 
comandament pentru 
problemele transpor
tului in comun, s-a 
vorbit mult și despre 
punctele de desfacere 
a tichetelor de călă
torie I.T.B. prin uni
tăți comerciale (poș
tale, centre loto-pro- 
nosport, chioșcuri de 
difuzare a presei). 
Era vorba atunci de 
vreo 1 500 de centre 
de desfacere. Nu știm 
dacă numărul acesta 
e mare sau mic. Dar, 
fapt constatat de rfe- 
numărați călători, Ia 
rriulte din unitățile 
prevăzute cu anunțul 
„Aici se vînd tichete 
I.T.B." tocmai tichete 
I.T.B. nu găsești. Mai 
exact, ori n-au tiche
te deloc ori au sorti
mentul incomplet. Gă
sești tichete de tram
vai. nu găsești de 
troleibuz sau autobuz.

Și invers. „De ce nu 
aveți tichete?" — am 
întrebat noi Ia ci
teva asemenea puncte. 
„Dacă nu ni se aduc?!"

— Eu — ne spunea 
un vinzător de țigări 
— aș ciștiga mai multă 
remiză de la tichete 
decit de la tutun. Dar 
in loc să mi se aducă 
10 000 de tichete, mi 
se repartizează, cu o 
inimaginabilă zgirce- 
nie, doar o mie !

Este de-a dreptul 
inadmisibil ca in vehi
cule oamenii să stea 
cu mîria întinsă cu bă
nuții și să tot în
trebe : „N-aveți un 
bilet în plus ?“ Parcă 
te afli Ia cele mai so
licitate spectacole. Că 
treaba este neglijată 
de linele servicii ale 
I.T.B. se vede și din- 
tr-un alt aspect al 
dezinteresului pentru 
încasări. Numeroase 
compostoare de bilete

sînt defecte și nu per
forează biletele, al
tele sint blocate de 
bucățelele de hîrtie 
pe care le decupează. 
Nu se poate oare sta
bili ca o obligație a 
conducătorilor auto să 
le verifice, să le cu
rețe după două-trei 
curse?

Măsura bună de a 
reduce personalul În
casator și de a asigura 
o inaintare fluentă 
prin vehiculele I.T.B,, 
de a reduce aglome
rarea la uși este gre
vată de asemenea ne
glijențe ușor reme- 
diabile. Pe de o parte, 
creează neplăceri pu
blicului și în același 
timp daune intreprin
derii, pentru că, profi
ți nd de. situație, unii, 
nu puțini la număr, 
călătoresc fără bilet.

AI. PLĂIEȘU

întreprinderea 
de piese turnate 

din Cîmpina

„Comenzile din acest 
trimestru vor fi onorate 
cu o Jună mai devreme»

Avem legătura cu Cîmpina. La a- 
pelul dispeceratului public răspunde

cinema
• Portret cu ploaie : VICTORIA 
— 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 20,15.
• Acel blestemat tren blindat! 
SALA PALATULUI — 15; 17,30; 
30,15.
• Oamenii rămtn oameni : CAPI
TOL — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15;

„Săptămîna
între 25 și 31 octombrie a.c. se or

ganizează in țara noastră „Săptămi- 
na economiei", eveniment devenit 
tradițional in viața poporului nostru, 
care coincide cu sărbătorirea „Zilei 
mondiale a economiei".

în legătură cu această manifesta
re, vineri dimineață a avut loc in 
Capitală o conferință de presă, in ca
drul căreia președintele Consiliului 
administrativ al Casei de Economii 
și Consemnațiuni a Republicii So
cialiste România. Mircea Popovicl, a 
prezentat acțiunile ce vor fi organi-„Beneficiarul iși creează 

singur greutăți»
— Față de prevederile contractelor 

nr. 5602 și 6186 încheiate pentru acest 
an cu întreprinderea de ventilatoare 
și instalații de ventilație din Vaslui 
— ne relatează ing. loan Marosan, 
director comercial — în prezent avem 
o restanță de 58 bucăți motoare elec
trice și nu de 457 bucăți, așa cum afir
mă beneficiarul. Trebuie să spun că 
acesta iși creează singur greutăți. 
Mai precis, în cursul lunii septembrie, 
am fost nevoiți să sistăm livrările 
către intreprinderea din Vaslui, deoa
rece pină in prezent, cu toate insis
tențele noastre — telex nr. 1766 din 
26 august și adresa nr. 24063 din 8 
septembrie — întreprinderea de ven
tilatoare nu ne-a achitat integral 
contravaloarea motoarelor livrate, 
conform contractelor. în perioada 
care a trecut din acest an. Vom relua 
livrările imediat ce se va face plata 
de către beneficiar și sintem in mă
sură să recuperăm in termen scurt 
toate restantele la contracte.

„Cele 140 de motoare 
vor fi livrate 

pină la 10 octombrie»
Comutăm legătura la Pitești, unde 

directorul intreprinderii, ing. Mihai 
Zisu, ne precizează :

— în ce ne privește, am luat mă
suri riguroase pentru impulsionarea 
ritmului de producție și, pe această 
bază, pentru recuperarea răminerilor 
in urmă pe care le avem față de în
treprinderea de ventilatoare șl insta
lații de ventilație din Vaslui, consi
liul oamenilor muncii urmărește sis
tematic modul in care se respectă 
graficele întocmite in acest scop, in
tervenind operativ pentru rezolvarea 
problemelor cu care se confruntă, la 
un moment dat. un sector de fabrica
ție sau altul.

— Cind vor fi recuperate restan
tele ?

— Pină la 10 octombrie, iar tn con
tinuare ritmul livrărilor se va desfă
șura normal, conform contractelor 
încheiate cu beneficiarul.

economiei46
zate pentru dezvoltarea spiritului de 
economisire și bună gospodărire a 
banilor in rindul oamenilor muncii, 
al tineretului, elevilor și preșcolari
lor. în acest scop vor avea loc nu
meroase simpozioane, expuneri și 
programe de filme, o largă infor
mare a populației asupra rezultate
lor obținute in activitatea de atra
gere a disponibilităților bănești la 
C.E.C., prilej de evidențiere a drep
turilor și avantajelor de care bene
ficiază depunătorii.

(Agerpres)

tv
Programul 1

1'2.00 Telex
12,05 Roman foileton: Putere fără glo

rie. (Reluarea episodului 6)
12,55 Curs de limbă spaniolă
1.3,20 Concert distractiv
13.50 Bucureștiul necunoscut — Călăto

rii in timp
14.15 întîlnire pe portativ
14,30 România pitorească
15,00 Fotbal: Gloria Buzău — F.C. Baia 

Mare (divizia A).
în pauză: „Careul magic" — fi
nala Campionatului mondial de 
box amator la categoria semi- 
ușoară

16.50 Clubul tineretului
17,35 Agenda culturală
18.00 Concursul de creație de clntece 

ostășești

18.20 Săptămîna politică Internă șl In
ternațională

18.35 Antologia filmului pentru copil 
și tineret. „Anii de aur ai come
diei44

19.30 Telejurnal
19.50 La ordinea zilei în economie
20.00 Teleenciclopedia
20.40 Publicitate
20.45 Film serial: Om bogat, om sărac. 

Episodul 17
21.35 întilnire cu satira șl umorul 
22.05 Telejurnal
22.20 Melodii românești de ieri șl de azi

Programul 2
19.50 La ordinea zilei în economie 
20,00 Desene animate: Lampa lui Ala- 

din. (Episodul 2)
20.30 Tinerii și muzica lor
20.40 Un fapt văzut de aproape (re

portaj)
21.00 Bijuterii muzicale.
21.40 Efigii lirice — emisiune de versuri
22.00 Caseta cu imagini

Dispecerul public adaugă...
După cum se vede, toate cele patru 

unități vizate tn cadrul dispeceratu
lui de astăzi dispun de reale posibi
lități de lichidare a restanțelor, sta
bilind angajamente ferme, termene 
precise de livrare a produselor. A- 
ceasta dovedește, încă o dată, că in 
relațiile de colaborare între între
prinderi nu există probleme insolu
bile dacă atit beneficiarul, cit și fur
nizorii conlucrează strins, dacă sint 
animați de dorința de întrajutorare. 
Așa este firesc, așa este absolut ne
cesar să se procedeze pentru reali
zarea exemplară a planului pe a- 
cest an.

Surprinzător însă, două dintre uni
tățile vizate reproșează intreprinderii 
din Vaslui că nu a achitat in între

gime contravaloarea produselor care 
i-au fost livrate. Care este opinia be
neficiarului ? „într-adevăr — ne spune 
directorul comercial al întreprinderii 
vasluiene — o parte din produsele 
primite de la Timișoara și Cîmpina 
nu au fost achitate. Cauzele ? între
prinderea din Cîmpina ne livrează 
piesele turnate „la tonaj" și nu res
pectă structura sortimentală, care a 
fost stabilită în funcție de cerințele 
reale ale desfășurării normale a pro
cesului de producție. Astfel. în timp 
ce la anumite tipuri de piese se înre
gistrează restanțe, alte tipuri de piese 
ne sint livrate in avans, fără acordul 
nostru — așa cum prevăd reglemen
tările în vigoare — și, ca atare, aces
tea din urmă nu pot fi achitate. De

fapt, unele dintre piesele primite fac 
obiectul contractelor încheiate pen
tru... primul trimestru al anului vii
tor. La rindul său. întreprinderea 
„Electromotor" Timișoara refuză sis
tematic să incheie contracte lunare, 
ci trimestriale. în aceste condiții, in
tr-o perioadă ne livrează numai un 
anumit tip de motoare — care se adu
nă in stocuri supranormative și ne 
blochează fondurile bănești — pentru 
ca în perioada următoare să ne tri
mită numai un alt tip de motoare. 
Acest fapt ne împiedică să finalizăm 
producția fizică".

Iile ȘTEFAN 
Crăciun LA1UCI

teatre
• C.C.E.S. și A.R.I.A. (la Teatrul 
de comedie) : Spectacol prezentat 
de Teatrul de Stat al Greciei de 
Nord din Salonic cu piesa „Norii* 
de Aristofan — 19,30.
• Teatrul Național București
(sala mică) : Căsătoria — 16;
19,30, (sala Atelier) : Fata din An
dros — 20.
• Filarmonica „George Enescu* 
(Ateneul Român) : Concert sim
fonic susținut de Filarmonica din 
Sibiu. Dirijor ; I'etre Sbârcea. So
list : J. Gerstenengst — 20.
• Opera Română : Hamlet — 10.
• Teatrul de operetă: La „Calul 
bălan* — 10,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra44 (sala Schitu Măgureanu): 
Undeva, o lumină — 19,30, (sala 
Grădina icoanei) : Alibi — 19,30.

• Teatrul Mic : Unchiul Vania —
19.30.
• Teatrul „Nottara* (sala Ma- 
glieru) : Familia Tot — 19.30, (sala 
Studio) : Craii de curtea veche — 
18.
• Teatrul Gluleștl (sala Gluleștl)• 
Omul care a văzut moartea —
19.30. (sala Majestic) : Descăpățî- 
narea — 19,30.
• Teatrul evreiesc de stat : Tevla 
lăptarul — 19,30.
• Teatrul satiric-muzlcal „C. Tă- 
nase* (sala Savoy) : Revista în 
luna de miere — 19,30, (sala Vic
toria) : Salutări de la Vasile —
19.30.
• Teatrul „Ion Vasilescu* : Piatră 
la rinichi — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română* : Bun venit la Rapsodia
— 13,30.
• Teatrul „Ion Creangă44: Recrea
ția mare — 17.
• Teatrul „Țăndărică* : Omulețul 
de puf — 17.
• Circul București : Divert!» circ
— 16; 19,30.

30.30, LUCEAFĂRUL — 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 — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.15.
o Trenul de Benares : BUCU
REȘTI — 8,30; 10.45; 13; 15,30; 18;
20.30,
• Revanșa : GRIVIȚA — 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; 16;
19.30, FAVORIT — 9; 12.15; 16;
19.15.
• Ghinionistul : CINEMA STUDIO 
— 10; 12; 14; 16; 18; 20, EXCEL
SIOR — 9; 11.15; 13,30: 15,45; 18;
20.15. FLAMURA — 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15.
• Program de desene animate : 
FLAMURA — 9.
• Incredibilele aventuri ale unor

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 — 15,30; 18; 20 : 
DOINA.
• Orchestra ambulantă : EFORIE
— 9; 11,15; 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; 20,15.
• Al treilea jurămînt : AUROR A
— 9; 11,45; 14,30; 17,15; 20, BU-

ZEȘTI — 9; 12; 16; 19, GIULEȘTI 
— 8,45; 11,15; 14; 16,45: 19,30.
• 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; 20,15, FE
ROVIAR — 9; 11.15; 13.30; 16;
18,15; 20.30.
• Pentru patrie : FERENTARI — 
13.30; 19.
• Corsarul din Insulă s FLACĂRA

— 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18; 20.15, 
MUNCA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20.
• Reportaj despre fericire : LIRA
— 15,30; 18; 20.
• Curierii diplomatici roșii s 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.

• Acțiunea „Autobuzul* 3 TIM
PURI NOI — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20.
• Avaria : BUCEGI — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20.
• Capcana din munți : 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 r 
PROGRESUL — 16; 18; 20.
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Meierea vizitei președintelui Republicii Populare Bangladesh, Ziaur Rate
Ceremonia

semnam
Declarației

comune
(Urmare din pag. I)
României în' Bangladesh, alte 
soane oficiale române.

Au fost de față Shamsul 
Shah Azizur Rahman, A. Z. M. 
yatullah Khan, S. A. M. S. Kibria, 
precum și ambasadorul R. P. Bangla
desh la București, celelalte persoane 
oficiale care l-au însoțit pe președin
tele R. P. Bangladesh în vizita sa in 
țara noastră.

După semnare, președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele Ziaur 
Rahman s-au felicitat reciproc, și-au 
strîns cu căldură mîinile, s-au îmbră
țișat.

Cei doi șefi de stat au rostit alocu
țiuni.

în încheierea ceremoniei, președin
ții Nicolae Ceaușescu și Ziaur Rah
man au ciocnit o cupă de șampanie 
pentru continua dezvoltare a priete
niei și colaborării dintre România și 
Bangladesh, pentru înfăptuirea nă
zuințelor de pace și progres ale în
tregii omeniri.

1

Huq. 
Ena-

Cuvîntul președintelui
Nicolae Ceausescu

*

diții a acordurilor și înțelegerilor pri
vind colaborarea dintre țările noas
tre în vederea realizării unor obiec
tive în comun, care să contribuie la 
progresul economic și social al 
lor popoare.

în același timp, dorim ca 
noastre să conlucreze strîns 
plan internațional în soluționarea, 
problemelor complexe ale lumii de 
astăzi, 
lor, al 
lor. al

V-aș 
duceți 
prieten din Bangladesh cele mai 
bune sentimente ale poporului ro
mân, impreună cu urări de bună
stare, prosperitate, pace și fericire. 
(Aplauze).

Stimate domnule președinte. 
Doamnă Rahman, 
Domnilor,
Stimați tovarăși,
Aș dori să exprim satisfacția mea, 

a Consiliului de Stat și guvernului 
pentru rezultatele excelente ale vizi
tei și convorbirilor pe care le-am 
avut împreună in aceste zile.

Declarația pe care am semnat-o cu 
puțin timp înainte, precum și cele
lalte acorduri și înțelegeri cu privire 
la colaborarea și cooperarea eco
nomică, tehnico-științifică și, cultu
rală deschid noi perspective relații
lor dintre țările noastre.

Aș dori, încă o dată, să asigur că 
în ce ne privește vom face totul 
tru realizarea in cele mai bune

ambe-

țările
Și pe

în interesul tuturor popoare- 
independenței și suveranității 
păcii și colaborării.
ruga, domnule președinte, să 
cu dumneavoastră poporului

pen- 
con-

Plecarea din Capitală
(Urmare din pag. I)
lare Bangladesh și Republicii Socia
liste România, in timp. ce. in semn . 
de salut, au fost trase 2! salve de ar
tilerie.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Ziaur Rahman trec în 
revistă garda de onoare.

în continuarea ceremoniei, preșe
dintele Republicii Populare Ban
gladesh, Ziaur Rahman, și doamna 
Ziaur Rahman, persoanele oficiale 
din suită isi iau rămas bun de la to
varășii Manea Mănescu, Ștefan Voi- 
tec, Emil Bobu, Cornel Burtică. Ion 
Dincă, Janos Fazekas, Gheorghe 
Pană. Ștefan Andrei. Ion Coman, 
Vasile Patilineț, precum și de la to
varășii George Homoștean. Suzana 
Gâdea, Constantin Stătescu, Ion Tra
ian Ștefănescu, miniștri, de la gene
ralii și celelalte persoane oficiale 
române prezente pe aeroport.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu își iau ră
mas bun de la Shamsul Huq, minis
trul afacerilor externe. Shah Azizur 
Rahman, ministrul muncii și bună
stării industriale, A.Z.M. Enayatullah

Khan, ministrul petrolului și resur-' 
splor minerale, S.A.M.S. Kibria, se
cretar pentru afacerile externe, de 
la celelalte persoane oficiale care 
l-au însoțit pe președintele Republi
cii Populare Bangladesh in vizita e- 
fectuată în țara noastră.

La scara avionului, președintele 
Nicolae Ceaușescu și președintele 
Ziaur Rahman își string cu căldură 
mîinile. se îmbrățișează. Cu aceeași 
cordialitate și-au strîns mîinile. s-au 
îmbrățișat tovarășa Elena Ceaușescu 
și doamna Ziaur Rahman.

Un grup de pionieri a oferit pre
ședinților Nicolae Ceaușescu și Ziaur 
Rahman, tovarășei Elena Ceaușescu 
si doamnei Ziaur Rahman buchete 
de flori.

La ora 11, aeronava prezidențială 
a decolat.

general de comerț
în urma convorbirilor lâ nivel 

înalt, intre România și Bangladesh a 
fost încheiat Acordul general de co
merț.

Documentul a . fost semnat, din 
partea română, de Cornel Burtică, 
viceprim-ministru, ministrul comer
țului exterior și cooperării econo
mice internaționale, iar din partea 
Bangladesh de Shamsul Huq. mi
nistrul afacerilor externe.

De asemenea., între întreprinderea 
română de comerț exterior ..Indus
trialexport" și compania de stat 
„Petrobangla" a fost semnat un 
contract pentru livrarea unei insta
lații de foraj 
F-400 și a unei 
în producție tip 
altor utilaje și 
liere.

de mare adincime 
instalații de punere 
P-80. precum și a 

echipamente petro-

Cuvîntul președintelui
Ziaur Rahman

Excelență,
Domnule președinte,
Doamnă,
Stimați prieteni,
Am fost deosebit de onorați să fa

cem această vizită in marea dumnea
voastră țară, unde am fost întîmpinați 
cu o deosebită ospitalitate 
momentul sosirii noastre pe 
românesc. .

în această scurtă vizită 
tratați cu nemărginită prietenie din 
partea Excelenței Voastre, domnule 
președinte Nicolae Ceaușescu, din 
partea dumneavoastră, doamnă Elena 
Ceaușescu. și din partea întregului 
popor. Sîntem profund impresionați 
de devotamentul și dăruirea cu care 
lucrează întregul dumneavoastră po
por pentru progresul său, sub înțe
leaptă dumneavoastră conducere.

încă din 
pămîntul
am fost

Telegramă de ia

COMUNICAT COMUN

Există mari și ample perspective 
de colaborare în sfera economică, 
precum și largi posibilități și spațiu 
de cooperare în viata internațională, 
în activitatea politică. Să lucrăm îm
preună pentru pace, pentru stabilita
tea și bunăstarea întregii omeniri.

în decursul acestei scurte vizite au 
putut fi puse in evidență o multitu
dine de aspecte și posibilități privind 
colaborarea, iar acordurile și înțele
gerile pe care le-am încheiat vom 
încerca să le punem în valoare prin- 
tr-o activitate susținută.

Excelență,
Ducem cu noi, cu toată convin

gerea, marea iubire arătată de po
porul român față de poporul din 
Bangladesh, iar această vizită va ră- 
mîne de-a pururi proaspătă în min
țile noastre. (Aplauze).

bordul avionului
Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Părăsind țara dumneavoastră, doresc să vă transmit, în numele soției 

mele, al membrilor delegației și al meu personal, sincerele noastre gînduri 
Excelenței Voastre și doamnei Elena Ceaușescu pentru deosebita ospitalitate 
și amabilitatea manifestată față de noi în timpul vizitei noastre în România.

Sîntem încredințați că convorbirile pe care le-am ftvut cu dumneavoastră 
vor cimenta în continuare legăturile prietenești care există in mod fericit 
intre popoarele țărilor noastre.

Părăsim teritoriul Republicii Socialiste România cu cele mai frumoase 
amintiri despre vizita noastră.

Folosesc acest prilej pentru a transmite Excelenței Voastre și doamnei 
Elena Ceaușescu cele mai calde salutări, sănătate și fericire, urări de pace 
și prosperitate pentru poporul român.

ZIAUR RAHMAN
Președintele 

Republicii Populare Bangladesh

1. La invitația președintelui Repu
blicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Populare Bangladesh, Ziaur Rahman, 
Împreună cu doamna Ziaur Rahman, 
a efectuat o vizită oficială de priete
nie în Republica Socialistă România, 
între 4 și 6 octombrie 1978.

2. Președintelui Ziaur Rahman, 
doamnei Ziaur Rahman, precum și 
persoanelor care i-au Însoțit în Româ
nia le-a fost rezervată o primire 
călduroasă de către președintele 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu, de locuitorii Capitalei. 
Această primire entuziastă, ca și 
ospitalitatea acordată lnalților oaspeți 
din Bangladesh, reflectă bunele rela
ții statornicite între Republica Socia
listă România și Republica Populară 
Bangladesh.

3. în cursul vizitei, președintele 
Ziaur Rahman și persoanele care l-au 
Însoțit au luat cunoștință cu deosebit 
interes și satisfacție de unele dintre 
realizările economice și sociale ale 
poporului român, ferm angajat pe 
calea construirii unei noi societăți în 
țara sa.

4. Cei doi președinți au avut con
vorbiri, desfășurate intr-o atmosferă 
de cordialitate și respect reciproc, cu 
privire la stadiul relațiilor dintre cele 
două țări și au procedat la un larg 
schimb de vederi referitoare la pro
blemele internaționale actuale. La 
convorbiri au participat :

— din partea Republicii Socialiste 
România : Manea Mănescu, prim- 
ministru al guvernului, Gheorghe 
Pană, ministrul muncii, Ștefan An
drei, ministrul afacerilor externe, 
Vasile Patilineț, ministrul minelor, 
petrolului și geologiei. Ștefan Bîrlea, 
directorul Cabinetului președintelui 
republicii, Alexandru Mărgăritescu, 
prim-adjunct al ministrului comerțu
lui exterior și cooperării economice 
internaționale, Marcel Dinu, director 
în M.A.E., Iosif Chivu, ambasadorul 
Republicii Socialiste România în Re
publica Populară Bangladesh ;

— din partea Republicii Populare 
Bangladesh : Shamsul Huq, ministrul 
afacerilor externe, Shah Azizur Rah
man, ministrul muncii și bunăstării 
industriale, A.Z.M. Enayatullah Khan, 
ministrul petrolului și resurselor mi
nerale, S.A.M.S. Kibria. secretar pen
tru afacerile externe. A.W. Shams-Ul 
Alam, ambasadorul Republicii Popu
lare Bangladesh în Republica Socia
listă România, Mohammad Mohsin, 
director general în Ministerul Aface
rilor Externe, Nurul Islam, șeful Ca
binetului președintelui, Abdul Quay- 
yum, director în Ministerul Aface
rilor Externe.

5. Președintele Ziaur Rahman a dat
o înaltă apreciere eforturilor susți
nute depuse de întregul popor român, 
strîns unit sub conducerea înțeleaptă 
și dinamică a președintelui Nicolae 
Ceaușescu. pentru dezvoltarea econo- 
mico-socială independentă a Româ
niei, ca și remarcabilelor succese ob
ținute în dezvoltarea industriei, a- 
griculturii, ................................
ridicarea 
trai, 
tați 
țara 
Populare 
admirația 
externă activă, principială și clarvă
zătoare promovată personal de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu, șeful 
statului român ciștigîndu-și o bine
meritată recunoaștere pe plan mon
dial, ca 
ferm și consecvent 
dezvoltării libere si independente a 
tuturor națiunilor, a contribuției sale 
valoroase la edificarea păcii și secuL 
rității in Europa, la soluționarea pro-

în 
noi, 

sa.

i, științei și 
continuă a 
construirea 
moderne și 

Președintele
Bangladesh și-a exprimat 
și prețuirea pentru politica

culturii, în 
nivelului de 
unei socie- 
prospere in 

Republicii

urmare a sprijinului său 
acordat cauzei

DECLARAȚIE COMUNĂ

blemelor complexe ale vieții inter
naționale, la promovarea unei largi 
cooperări Intre state.

8. Președintele Nicolae Ceaușescu a 
apreciat eforturile depuse de poporul 
din Bangladesh, sub conducerea pre
ședintelui Ziaur Rahman, pentru dez
voltarea economică și socială inde
pendentă, pentru depășirea multiple
lor dificultăți apărute, pentru conso
lidarea independenței, suveranității 
și unității naționale, pentru utilizarea 
resurselor materiale și umane impor
tante ale țării. Președintele Republi
cii Socialiste România a adresat, 
de asemenea, cuvinte de apreciere 
față de contribuția importantă a Re
publicii Populare Bangladesh, a pre
ședintelui Ziaur Rahman personal, la 
promovarea păcii, înțelegerii și bunei 
vecinătăți în sudul și sud-estul Asiei, 
precum și față de rolul constructiv 
jucat în cadrul mișcării de nealiniere, 
pentru pace și cooperare pe plan in
ternațional.

7. Exprimîndu-și deplina satisfacție 
față de extinderea raporturilor de 
prietenie dintre țările lor, cei doi 
șefi de stat au căzut de acord să fie 
întreprinse noi inițiative în vederea 
intensificării și diversificării relații
lor comerciale bilaterale și adîncirii 
cooperării economice reciproce, în 
interesul popoarelor României și 
Bangladeshului, pentru promovarea 
păcii și colaborării internaționale. Ei 
apreciază că semnarea, în cursul vi
zitei, a Declarației comune a Repu
blicii Socialiste România și Republi
cii Populare Bangladesh reprezintă 
un moment de mare importanță pen
tru dezvoltarea viitoare a relațiilor 
dintre statele lor în toate domeniile 
de interes comun.

8. Cei doi președinți au hotărît să ri
dice la nivel ministerial reprezen
tarea țărilor lor în Comisia mixtă 
constituită prin Acordul economic de 
cooperare economică si tehnico-ști- 
ințifică și au dat indicații ca viitoarea 
sesiune a acestei comisii să aibă loc 
cit mai curînd posibil. Ei au fost de 
acord ca, la viitoarea sesiune a Co
misiei mixte, cele două părți să facă 
propuneri concrete privind dezvol
tarea cooperării bilaterale în diferite 
domenii de interes comun, avînd in 
vedere, în special, identificarea ace
lor proiecte care ar putea fi realizate 
împreună.

9. Șefii celor două state au conve
nit, de asemenea, ca delegații de 
specialiști din România să viziteze 
Bangladeshul, pînă la sfîrșitul lunii 
octombrie 1978, pentru identificarea 
și studierea unor proiecte concrete 
în domeniile petrolului, gazelor na
turale. chimiei și petrochimiei, trans
porturilor, agriculturii și mașinilor a- 
gricole, industriei ușoare și în alte 
sectoare în care s-ar putea acționa 
în comun. Ei au hotărît, totodată, să 
sc dea prioritate conlucrării reciproc 
avantajoase dintre cele două țări în 
domeniile industriei miniere, con
strucțiilor navale, pescuitului și ma
terialelor de construcții.

10. în timpul vizitei a fost sem
nat Acordul general de comerț în
tre România și Bangladesh. Cei doi 
președinți au indicat ca negocierile 
pentru încheierea acordurilor pri
vind evitarea dublei impuneri, trans
porturile aeriene și maritime, înțe
legerea între agențiile de presă, ca 
si convenția sanitar-veterinară să fie 
finalizate cit mai curînd posibil.

11. Cei doi președinți au subliniat 
că schimburile în domeniul educa
ției și culturii între țările lor joacă 
un rol important pentru înțelegerea 
si apropierea reciprocă dintre cele 
două popoare și întărirea legăturilor 
de prietenie dintre țările lor. în a- 
cest context, ei au exprimat dorința 
să promoveze și in viitor raportu
rile dintre România și Bangladesh în 
acest domeniu.

Trecînd în revistă situația in- 
președinți au

(Urmare din pag. I)
dreptată impotriva unității naționale sau a inte
grității teritoriale a altui stat ;

— Obligația statelor de a se abține, in rela
țiile lor internaționale, de la amenințarea 
forța sau folosirea forței, sub orice pretext, 
orice împrejurare și sub orice formă ;

— Dreptul inalienabil al fiecărui stat de a 
apăra cu toate mijloacele împotriva oricărui

independenței

cu 
in

se
a-

credință angajamentele asumate 
cu dreptul- internațional și de a 
păcii, stabilității și progresului in lume.

în conformitate 
promova cauza

ni. DECLARA SOLEMN HOTARlREA LOR 
COMUNA :

* reglementa 
mijloace paș-

tentat la adresa suveranității și 
naționale :

— Obligația tuturor statelor de
diferendele lor internaționale prin 
nice : <•'

— Dreptul statelor, indiferent de sistemul lor 
social, de a coopera între ele pe baza avantaju
lui reciproc ;

— Dreptul fiecărui stat de a avea deplin acces 
la știința și tehnologia modernă ;

— Obligația statelor de a-și îndeplini cu bună

1. Să 
tele pe 
clarație

2. Să

promoveze cooperarea dintre toate sta- 
baza principiilor înscrise in această Dc-

state prin 
afară și prin 

amenințării

mijloace pașnice, fără 
eliminarea folosirii 

cu forța in viața inter

consolideze unitatea și 
în curs de dezvoltare ; 

celelalte țări în curs de

promoveze reglementarea tuturor dispu
telor dintre 
amestec din 
forței sau a 
națională ;

3. Să promoveze șl să 
cooperarea dintre țările

4. Să coopereze cu 
dezvoltare pentru realizarea obiectivelor de im
portanță vitală ale instaurării unei noi ordini 
economice internaționale ;

5. Să sprijine toate măsurile practice și efi
ciente pentru realizarea dezarmării generale și, 
in primul rind, a dezarmării nucleare :

fi. Să-și exprime solidaritatea cu lupta justă 
a popoarelor pentru eliberarea națională de sub 
dominația colonială și să se pronunțe impotriva 
manifestărilor politicii imperialiste, colonialiste, 
neocolonialiste, rasiste și de apartheid ;

7. Să coopereze pentru întărirea rolului O.N.U. 
în promovarea păcii, stabilității și progresului in 
lume.

IV. In scopul examinării modulul In care sint 
îndeplinite prevederile incluse în prezenta De
clarație, Republica Socialistă România și Repu
blica Populară Bangladesh vor proceda la con
sultări, prin folosirea căilor diplomatice obișnui
te și prin schimburi de vizite și intilniri perio
dice între reprezentanții lor.

Această Declarație este întocmită la București, 
Ia 6 octombrie 1978, in două exemplare originale, 
în limbile română și engleză, ambele texte avind 
valoare egală.

12. 
ternațională, cei doi . 
menționat schimbările profunde, pe 
plan politic, economic și social, care 
au loc în prezent în 
subliniat, de asemenea, voința 
poarelor de a trăi in libertate 
pace, dorința acestora de a pune 
păt vechilor politici imperialiste, 
lonialiste și neocolonialiste de domi
nație. Ei au reafirmat, de asemenea, 
dreptul fiecărui stat de a se dezvol
ta și a-și exercita suveranitatea de
plină asupra resurselor naționale, de 
a fi stăpin pe propriul său destin.

13. Cei doi președinți au subliniat 
că este esențial ca toate țările, în 
condițiile creșterii interdependențelor 
dintre ele, să dezvolte relații pașnice 
și armonioase, printr-un dialog con
tinuu, în scopul menținerii și promo
vării păcii mondiale, stabilității și 
progresului. Ei au exprimat hotărirea 
guvernelor lor de a coopera. prin 
eforturi perseverente și constructive, 
la realizarea acestui scop comun.

14. Cei doi șefi de stat au reafirmat 
convingerea lor că pentru realizarea 
unei păci durabile în lume este de o 
importanță vitală ca relațiile dintre 
toate țările să fie bazate pe deplina 
egalitate în drepturi, respectarea in
dependenței și suveranității națio-

lume. Ei au 
po- 

și 
ca- 
co-

nale, integritatea teritorială, neames
tecul în treburile interne ale 
state, renunțarea la folosirea forței 
sau amenințarea cu forța, sub 
pretext, șt soluționarea tuturor dispu
telor internaționale prin mijloace 
pașnice.

15. Apreciind că una din problemele 
fundamentale ale omenirii, de a că
rei rezolvare depind înseși pacea și 
securitatea în lume, este lichidarea 
subdezvoltării, făurirea unei noi or
dini economice internaționale, cei doi 
președinți au subliniat necesitatea in
tensificării eforturilor pe plan na
țional și internațional în această 
direcție și au scos în evidență impor
tanța viitoarei sesiuni speciale a 
Adunării Generale a O.N.U. din 1980 
consacrate noii ordini economice in
ternaționale. în legătură cu pregă
tirea sesiunii, cei doi președinți au 
apreciat că este necesar ca țările în 
cyrs de dezvoltare, care au jucat și 
vor juca un rol de prim ordin în 
eforturile pentru instaurarea noii or
dini economice internaționale, să 
colaboreze mai strîns în vederea con
venirii unei concepții clare și a unui 
program de măsuri concrete consa-» 
erate acestui obiectiv de importanță 
vitală pentru întreaga omenire.

16. Cei doi președinți au apreciat 
că dezarmarea constituie una dintre 
cele mai importante probleme ale 
contemporaneității. Ei au subliniat 
poziția fermă a țărilor lor cu privire 
la realizarea dezarmării generale, și 
în primul rînd a dezarmării nu
cleare, sub un control internațional 
efectiv, ceea ce va reprezenta o ga
ranție pentru pacea mondială. în 
acest context, ei au subliniat că or
ganismele instituite de către recenta 
sesiune specială a Adunării Generale 
a Organizației Națiunilor Unite tre
buie să depună o activitate susținută 
pentru încheierea cu succes a unor 
acorduri cuprinzătoare cu privire la 
această problemă de importanță 
vitală.

17. Trecînd în revistă situația din 
Orientul Mijlociu, cei doi președinți 
au subliniat convingerea lor fermă 
că o pace justă și durabilă în zonă 
trebuie să se bazeze pe retragerea 
completă a Israelului din teritoriile 
arabe ocupate, pe restabilirea dreptu
rilor inalienabile ale poporului pa
lestinian, inclusiv dreptul său de a-și 
crea un stat propriu, independent, pe 
garantarea securității și ' " 
ței tuturor statelor din 
giune.

18. Cei doi președinți 
primat îngrijorarea lor cu privire la 
situația de tensiune creată de regimul 
minoritar rasist în Africa de Sud și 
s-au pronunțat ferm pentru abolirea 
politicii de apartheid practicate de 
acesta. Ei au reafirmat sprijinul de
plin al țărilor lor față de lupta po
poarelor din Zimbabwe și Namibia 
pentru independență națională și li
bertate.

19. Președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Ziaur Rahman au 
subliniat necesitatea întăririi rolului 
O.N.U. în menținerea și consolidarea 
păcii mondiale, în dezvoltarea coope
rării dintre toate națiunile lumii, 
pentru respectarea fermă a dreptu
lui internațional în soluționarea pro
blemelor cardinale ale omenirii. Ei 
au subliniat că realizarea acestor 
sarcini primordiale ale lumii cere ca 
organizația mondială să devină tot 
mai eficace.

20. Cei doi președinți au reafirmat 
necesitatea asigurării participării 
active și nemijlocite a țărilor în curs 
de dezvoltare la soluționarea con
structivă a problemelor majore care 
confruntă omenirea. Ei au subliniat 
că țările în curs de dezvoltare acțio
nează ca un factor important al rela
țiilor internaționale, afirmîndu-se tot 
mai mult în reglementarea marilor 
probleme ale contemporaneității.

21. întîlnirile și convorbirile dintre 
președintele Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, și pre
ședintele Republicii Populare Ban
gladesh. Ziaur Rahman, precum și 
deciziile luate și înțelegerile con
venite constituie o contribuție de o 
deosebită importanță pentru dezvol
tarea raporturilor bilaterale șl ser
vesc pe deplin intereselor popoarelor 
celor două țări, cauzei păcii și co
laborării în lume.

22. Președintele Republicii Populare 
Bangladesh, Ziaur Rahman, a ex
primat mulțumiri sincere pentru pri
mirea călduroasă și ospitalitatea 
acordată personal și membrilor dele
gației sale, care au făcut ca vizita să 
fie deosebit de plăcută și foarte 
utilă. Președintele Ziaur Rahman a 
invitat, în mod cordial, în numele său 
și al doamnei Ziaur Rahman, pe to
varășul Nicolae Ceaușescu, președin
tele Republicii Socialiste România, și 
tovarășa Elena Ceaușescu să facă o 
Vizită oficială, de prietenie în Repu
blica Populară Bangladesh. Invitația 
a fost acceptată cu multă plăcere, 
data vizitei urmind a fi stabilită ul
terior.

altor
orice

independen- 
această re-

București, 6 octombrie 1978

A cam trecut do anii 
tinereții Maria Marincea 
din Budeștii de Ilfov. Nu 
mai are fața netedă ca 
hîrtia și obrazul nu mai 
e catifelat ca piersica in 
pirg. Dar mîinile i-au ră
mas tot harnice, iar voia 
bună n-a părăsit-o. Deu
năzi eram in casa ei, clă
dire așezată chiar in mij
locul comunei. Noi, stă- 
pina și stăpînul casei și 
trei copii mărunței. Ma
ria Marincea e bunica 
celor trei copii, mama 
mamei lor.

— Am avut și bucurii 
în viață, dar de multe 
ori m-au năpădit și neca
zurile.

Așa ne-a zis „buitica". 
odihnindu-și o clipă mîi
nile muncite in poala ro
chiei. Abia actun. cind mă 
îndrept spre bătrinețe, 
simt și eu că trăiesc. 
Muncesc și acum la coo
perativă. E drept, nu mai 
ara eu puterea de acum 
20 de ani, dar... Și, mai 
astimpărați-vă măi, dia
volilor. odată. Măi. fato, 
ieși odată din baie, iar 
voi. impielițaților. închi
deți odată ușa aceea la 
cămară !

— Treptat, treptat — 
reluă ea vorba începută

— ne-am făcut și noi 
c^să. Cind nc-am mutat 
în ea a fost poate cea 
mai mare bucurie a vieții 
noastre. Acum avem spa
țiu mare : opt camere, 
patru la parter și patru 
la etaj, bucătărie, baie, 
cămară, lumină, căldură, 
telefon, radio, frigider, 
mașină de spălat... Mă 
rog, tot ce-i trebuie omu
lui la casa lui.

Zimbi tușa Maria înși- 
ruind atributele confortu
lui unei case de la țară 
construite acum de cu- 
rind, intr-una din comu
nele altădată printre cele 
mai sărace din Ilfov. 
Zîmbi și dulce și amar 
amintindu-și probabil de 
casele de odinioară. înve
lite cu coceni de porumb, 
cu pereții de pămînt, cu 
ferestrele cit palma.

între timp, copiii înce
puseră să se hirjonea.scă 
pe lingă vazele de flori.

Ne-am întrebat. în a- 
ceastă atmosferă de tih
nă, în mijlocul acestor 
nenumărate semne de bu
năstare, de încredere în 
viață și optimism de unde 
își asigură bunăstarea 
oamenii acestei mari co
mune de șes ? Ca să-ți 
dai cu precizie seama este

nevoie să intri prin case
le oamenilor, să vorbești 
cu ei, să vorbești cu pri
marul, cu cei paflftt pre
ședinți ai cooperativelor 
agricole de producție. Ne 
spunea tov. Mircea Do- 
bre, primarul :

de irigații Crivăț-Rado- 
vanu și orezăriile de la 
Gruiu.

Am cutreierat și noi co
muna in lung și în lat 
și — fără exagerare — ne 
simțeam pe șoseaua ei 
principală ca pe bulevar-

ce și-au deschis oare bu- 
deștenii, intre toate cele
lalte unități pentru servi
re publică, și un „auto
servire" ? Ne-a răspuns 
primarul :

— Aproape 250 dintre 
familiile comunei și-au

— E mașina lui Gheor
ghe — a recunoscut-o pri
marul. Sint cooperatori 
și el și Ioana, nevastă-sa.

Ne închipuiam, vorbind 
cu primarul, că dacă în 
această comună atit de 
multă lume, din ciștigu-
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— Munca, uneori mun
ca eroică și convertirea 
ideilor gospodărești în 
faptă constituie izvorul 
principalelor noastre ve
nituri, temeiurile bună
stării noastre. Exemple 
concrete ? Poate ar fi su
ficient să evoc doar zi
lele de muncă și încor
dare maximă a lntrjegii 
suflări din comună, depu
să pentru drenări, asanări 
și îndiguiri de pe urma 
căreia au apărut pe harta 
țării, în lunca Dîmboviței 
și Argeșului, Complexul

dul. unui oraș bine înte
meiat. Anj numărat uni
tățile comerciale din Bu- 
dești. incepind cu „Super- 
coopul" — o clădire soli
dă. cu două etaje. 35 de 
magazine are Budeștiul. 
Am văzut pe șoseaua 
principală și unitățile 
destinate serviciilor pu
blice: brutării, ateliere de 
reparat aparate TV, a- 
parate de uz casnic, pen
tru timplărie, mobilă și 
tapițerie, pentru reparat 
autoturisme.

Ne-am tot întrebat : de

cumpărat autoturisme. 
Unii își înalță case cu 
etaj. alții își cumpără 
mașină. Hai să vă ară* 
cîte autoturisme se află 
acum pe cimp.

Ne-am pierdut curînd 
în imensitatea lanurilor 
de porumb. Erau, intr-a
devăr, autoturisme parca
te pe drumeagurile de 
la capul loturilor legumi
cole, cerealiere. Am po
posit o clipă în fața uneia 
dintre ele, cea cu nr. 
l-IF-7949.

rile pe care le obține, op
tează pentru autoturisme, 
își construiește case eu 
etaj sau doar se gîndește 
să-și construiască, valoa
rea produselor vîndute 
prin magazine, a servi
ciilor trebuie să fie mică 
de tot. „Nu este adevă
rat — ne-a contrazis din 
nou primarul. La 73 mi
lioane lei s-a ridicat cu 
un an în urmă valoarea 
mărfurilor vîndute la noi 
în comună. Anual, oame
nii din Budești obțin o 
producție agricolă care

depășește 85 milioane lei. 
Mai obțin din producția 
industrială alte 52 milioa
ne. Apoi e industria co
munală, valoarea legume
lor pe care le produc, in 
comun sau individual, 
cooperatorii...".

...Era ora prînzului, dar 
în comună — țipenie. Am 
văzut doar poștașul aple
cat puțin de spate sub 
povara unei mici părți 
din cele aproape 2 500 de 
ziare și reviste pe care le 
ducea la adresele abona- 
ților. S-a oprit in fața fa
bricii de mobilă, la fabri
ca de cărămidă, pe la ca
sele oamenilor și la se
diile cooperativelor agri - 
cole de producție. Grea 
munca de poștaș la Bu
dești ! Tot el trebuie să 
achite pensiile, să înca
seze banii pentru abona
mentele la televizoare și 
radio (mii de abonați), să 
ducă mandate, avize, scri
sori...

E normal ca Budeștiul 
să pară în timpul zilei 
pustiu, pentru că absolut 
toți cei care pot ține în 
mină o unealtă agricolă se 
află pe cimp. Totuși, din 
oră în oră, în jurul celor

5 școli, satele se însufle
țesc. 1 600 de elevi învață 
în Budești. Iată și alte 
cifre pentru amatorii de 
statistici : comuna mai 
are 5 -cămine culturale, 5 
cinematografe, 2 farmacii, 
un spital, o policlinică. 13 
biblioteci cu 65 000 de vo
lume, 300 motociclete, 
4 000 de biciclete. Dar nu 
aceste bunuri comune sau 
personale constituie mîn- 
dria de ultim ceas a bu- 
deștenilor. Cine trece 
acum prin mijlocul aces
tei așezări din Cîmpia 
Română va auzi, desigur, 
răpăit de ciocane, dudui
tul mașinilor, al betonie
relor. Și, âpropiindu-se 
mai mult, va zări, ridi
cate la roșu, primele 
blocuri de locuințe ale co
munei. Zicea primarul 
că, în zilele de sărbătoa
re. in timpul liber, locui
torii Budeștiului zăbovesc 
adesea în jurul acestor 
blocuri. însumînd deocam
dată 352 de apartamente.

Cînd am părăsit comu
na, pe ușile celor 5 gră
dinițe, cîte are Budeștiul, 
ieșiseră sute de copii.

Gh. GRAURE 
Lucian CIUBOTARU

Succese în creația 
tehnico-științifică 

de masă
Acțiunile pentru stimularea parti

cipării maselor la activitatea de 
creație științifică și tehnică declan
șate in cadrul Festivalului național 
„Cîntarea României" generează o 
vie și susținută emulație în rîndul 
oamenilor muncii din întreaga țară, 
în unitățile industriale din județele 
Bacău. Neamț și Vrancea, aceste ac
țiuni s-au concretizat anul acesta în 
elaborarea și aplicarea a 188 de stu
dii tehnico-economice de organizare 
științifică a producției și a muncii, 
pe baza cărora s-a obținut un spor de 
producție de circa 17,5 milioane lei.

în județul Harghita participă la 
activitatea de creație tehnico-științi- 
fică peste 12 000 de muncitori, tehn’- 
cieni și ingineri.

Oamenii muncii din întreprinderile 
industriale ale județelor Sibiu și Bra
șov au realizat în acest an în cadrul 
programului de autoutilare peste 500 
de utilaje, instalații și dispozitive în 
valoare de 300 milioane lei.

„Polarograph S 178", „Teslametru 
electronic" și „Picoampermetru" — 
sint trei din cele 17 aparate selecțio
nate de țara noastră pentru expo
ziția internațională de aparatură ști
ințifică și didactică de la Moscova, 
organizată sub genericul „Știința — 
’78". Cele 3 aparate amintite sint ro
dul activității de creație tehnico-ști
ințifică desfășurate la Institutul de 
învătămînt superior din Oradea.
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Sufletul tinărului o necunoscută ? Nu pentru aceia care știu cum să-l pri
vească în ochi șl cînd să-i pună bărbătește mîna pe umăr...

Ce mai fac
tinerii-problemă"?
„Mai veniți pe aici după o vreme și vom avea ce vorbi despre în

dreptarea și formarea acestor tineri dați nouă în grijă..." A trecut mai 
bine de un an, de cind, în vara lui 1877, pe urmele unor tineri puși in 
libertate și Încredințați colectivelor de muncă, reporterul consemna 
într-o uzină bucureșteănă invitația unui meșter de a reveni, pentru a 
constata la „fața locului" roadele strădaniei pedagogilor in salopetă, de 
a modela, odată cu metalul, și suflete in derivă. Ce mai fac „eroii" 
noștri de anul trecut 7 Care sînt problemele actuale ale procesului d« 
reintegrare socială a celor — în special tineri — care au săvirșit aba
teri 7 Ce învățăminte s« desprind din acțiunile Întreprinse pină acum 7

...Și am trecut din nou, mai întîl 
pragul întreprinderii „Timpuri noi" 
din Capitală. Aveam aici două „cu
noștințe" mai vechi — Nicu și Ște
fan, doi tineri care trăiseră o expe
riență aspră și destul de amară. Spre 
binele lor, avuseseră șansa de a re
veni, ca șl alții asemeni lor, între 
vechii colegi de muncă, între cei care 
au știut cu omenie să le întindă 
mina. Atunci și Nicu și Ștefan (re
curgem mereu la aceste două nume 
dintr-o întreagă listă pentru a ră- 
mîne tn relație nemijlocită cu datele 
de „caz concret") păreau să fi fă
cut primii pași tn direcția firească. 
Dar acum 7

— Ca să zic așa, „referințele" 
sînt bune și de această dată — ne-a 
răspuns tovarășul Constantin Chin
garu, șef de atelier și unul dintre 
interlocutorii noștri de anul trecut. 
Ca și la ultima noastră convorbire, 
ii consider pe amîndoi în afara în
doielii cu privire la îndreptarea pe 
drumul cel bun, dar ca și atunci a- 
daug că mai avem cîteodată probleme 
cu Nicu : cind și cînd, cîte o absență 
nemotivată. Dar...

Mai aveți în secție și alți tineri

din această categorie, încredințați co
lectivului ?

— Exact asta voiam să vă spun. 
De fapt, într-un fel, toți tinerii — 
chiar și cei foarte buni — sint în
credințați colectivului. Mai avem 
însă, in afara celor doi, și alțl tineri 
dați in mod special in grijă. Ne stră
duim la fel și cu ei, să-i ajutăm a 
călca drept în viață, să capete, odată 
cu meseria, și demnitatea omului 
cinstit.

...Pasul următor l-am făcut, ca și

derea meseriei. Adeseori, partea cea 
mai grea, mai delicată, dar poate și 
cea mai decisiv din munca pedago
gului în salopetă stă în „radiografie
rea" timpului petrecut de tinăr in 
afara întreprinderii.

Ce se desprinde din experiența 
de pină acum in acest domeniu 
a organismelor cu atribuții specifi
ce? De la tovarășul Octavian Dor- 
nea, procurorul-șef al sectorului 
3 — de altfel, unul dintre sectoa
rele cu cele mai bune rezultate 
în acest sena — am obținut ima
ginea unei preocupări de an
vergură și eu caracter permanent, 
pe baza unei bune coordonări a e- 
forturilor tuturor factorilor învestiți 
cu atribuții și răspunderi exprese.

— Au avut loc — ne-a spus in
terlocutorul — sute de acțiuni co
mune In Întreprinderi din sector, 
la locul de muncă unde au fost re
partizați tineri puși în libertate

Constantin Chingaru, șef de atelier: 
„Ne strâduim să-i; ajutăm a călca 
drept in viață, să capete, odată cu 
meseria, și demnitatea omului 

cinstit"

Dimineața cînd se scoală,
pîn-la prînz... abia se trezește

Despre reușitele unui an de experiență și o 
întrebare adresată forurilor de cercetare în 

domeniul educației

Prin aportul lor specific, 
marea majoritate a medici
lor veterinari din județul 
Ialomița contribuie din plin 
la dezvoltarea unei zooteh- 
nii moderne, de înalt ran
dament, demonstrind că 
munca lor, desfășurată cu 
competentă și pasiune, con
stituie un factor de prim 
ordin în sporirea producției 
de carne, lapte și lînă. Mulți 
dintre ei au venit din alte 
zone ale țării, dar au prins 
rădăcini trainice în unită
țile agricole în care-și des
fășoară activitatea, atră- 
gindu-șl prețuirea celor ală
turi de care lucrează. Me
dici veterinari, cum sint 
soții Cristina și Gheorghe 
Crivăț, Margareta Dinu de 
la I.S.C.I.P. Căzânești. Sil
via Micu de la C.A.P. Grin- 
du, Mihai Ion de la C.A.P. 
Munteni Buzău, și-au creat 
o reputație trainică, spriji
nită pe fapte de muncă deo
sebite. Sint oameni pe care, 
din zori și pină în seară, ii 
găsești în mijlocul îngrijito
rilor, și care asemeni unor 
ostași la datorie intervin cu 
eficacitate, atunci cind sint 
solicitați — fie și în miez 
de noapte, pe ploaie și vint.

Din păcate însă, mai în
tîlnim și medici veterinari 
care-și tratează profesia cu 
o surprinzătoare lipsă de 
răspundere și dezinteres, a- 
ducînd prejudicii unităților 
de unde-și primesc retribu
ția pentru muncă (deși, in 
unele cazuri, numai de 
muncă nu poate fi vorba !).

Te întrebi uneori de ce 
într-un loc sau altul 
burile nu merg bine, 
oamenii muncesc. Și,
întotdeauna, găsești urmă
torul răspuns : acolo și-a 
făcut apariția el, indolentul, 
delăsătorul iresponsabil, cei 
care a fost învestit cu o 
răspundere, dar și-o neso
cotește în mod grosolan. 
Nesocotește, calcă în pi
cioare răspunderile Iul și 
munca celorlalți. Și astfel, 
din ceea ce ar fi trebuit să 
fie — un motor al bunului 
mers — devine o frînă, un 
obstacol în calea eforturi
lor unui colectiv. Asemenea 
indivizi sînt, desigur, o ex
cepție. O astfel de excepție

de la ținuta profesională și 
conduita morală a specialiș
tilor care se simt deplin in
tegrați in viața și preocupă
rile respectivelor colective 
de muncă am intilnit in 
persoana medicului veteri
nar Nicolae Sima de la fer
ma de porci din cadrul 
C.A.P. Sudiți.

Luni, 25 septembrie, la 
ora 8,30 intrăm în această 
fermă (cu aproape 4 000 de 
porci), fără să ne intrebe 
nimeni nimic. Grajdurile 
neîngrijite — cu pereții 
coșcoviți, geamurile sparte, 
ușile legate cu sirmă in loc

n-aveam doctor, la conduce
rea fermei, dar stăteam cu 
planul de două ori mai 
bine. Pe doctorul Sima il 
găsești mai degrabă acasă 
sau la bufet. Mai des 
vin la fermă instructorul 
de partid și președintele 
C.A.P.". (Vasile Șerban).

Ar fi fost normal ca 
toate acestea să le audă și 
Nicolae Sima, dar lipsea 
ca de obicei de la datorie. 
Mergem să-1 căutăm pe-a- 
casă, la Casa specialistului. 
Clădire arătoasă, curată, 
înălțată de cooperatorii din 
Sudiți tocmai din dorința de

Un caz în flagrantă contradicție 
cu etica muncii, cu răspunderile unui 

specialist în agricultură

tre- 
deși 
mai

Cu citva timp în urmă, 
la marginea pieței de ali
mente a Brașovului putea 
fi văzut un microbuz acci
dentat. Era expus acolo de 
către miliție, cu scopul evi
dent de a se întări și pe 
această cale propaganda in 
favoarea respectării regu
lilor de circulație. Pe un 
panou, așezat la baza aces
tei relicve a traficului ru
tier, erau prezentate trecă
torilor datele evenimentu
lui. Intr-adevăr, ieșite din 
comun. Nici unul dintre cei 
11 ocupanți ai mașinii nu 
scăpase neatins. Șase morți 
și cind răniți, doi foarte 
grav. Ceea ce textul mai 
scotea în evidență era gra
tuitatea absolută a acciden
tului : pe o șosea perfect 
dreaptă, fără nici un alt 
vehicul pe panglica ei de 
asfalt, fără mizgă. fără 
ceață, fără întuneric, fără 
polei, fără defecțiune me
canică, fără căruțe, fără 
bicicliști, fără pietoni, fără 
ciini, fără giște, fără ni
mic, fără arbori chiar, ba 
cu un singur copac, unic 
semn al mirării plantat de 
natură in zona aceea de 
cimp, pomul gros de care 
s-a izbit cutia cu oameni 
într-o stupid-fatală îmbră
țișare.

Privindu-i pe privitorii a- 
celor triste rămășițe, ni s-a 
cristalizat o întrebare : cu 
cîtă învățătură de minte se 
soldează contemplarea u-

Fișier social
Omenie

Colonia muncitorească Ostro
vul Mare, de la Porțile de Fier 
TI, este incă in formare. Dul
gherii incă mai meșteresc la 
noile locuințe, au loc in con
tinuare „premiere" : deschiderea 
școlii, a creșei, a grădiniței, a 
cinematografului. Dar viața 
e viață. Cu bucuriile și 
dramele ei. Nu de mult s-a 
stins din viață soția șofe
rului Gheorghe T., femeie tină- 
ră, mamă a două fetițe. Șofe
rul și-ar fi putut duce fetițele 
undeva la rude. Nu s-a-ndurat. 
Le-a luat cu el in cabina au
tobasculantei „ROMAN". Le-a 
cumpărat biscuiți, lapte, mere. 
Și, la drum. Curse lungi, spre 
Gura Văii, după piatră pentru 
dig. Seara, fetițele frinte de o- 
boseală. Și el. Dar in fața pa
vilionului s-a trezit înconjurat 
de un grup de femei. Șoferițe 
pe autobasculante. Cu unele se 
și salutase azi „din claxon".

— Fetele trebuie să facă baie, 
să mănince. să doarmă. Las-că 
avem noi grijă. Mergi la can
tină și vorbim pe urmă.

Cind a revenit, fetele dor
meau, iar șoferițele terminase
ră „sfatul" ; „Bărbatul e băr
bat. nu se pricepe la copii. Pînă 
una-alta, le-ngrijim noi cu rin- 
dul“. Și-așa se explică faptul 
că-n fiecare zi tn cabina co
losului „ROMAN" o mină de fe
meie asprită de volan învelea 
cu grijă doi copii, veghindu-le 
somnul. I-a venit și rindul șo- 
feriței Elena M. Necăsătorită. 
Seara s-a întors abătută. „Pe 
drum mi-au zis tanti». Cind 
au adormit, una din ele a șop
tit : «mamă»...".

„Happy-end" lacrimogen 7 
Nicidecum. Simplu : la ce
rerea lui Gheorghe T„ șoferița 
Elena M. a fost repartizată in 
contra-tură cu el, pe aceeași 
basculantă „ROMAN". Fiecare 
ingrijește, cu schimbul, de fe
tițe. Apropiată căsătorie 7 „în- 
tîi să fiu sigură că mă vor co
piii. Deocamdată se deschid 
creșa și căminul. Pe urmă, om 
vedea...". Și, tot deocamdată, 
faptul se oprește aici : la grija 
femeilor cărora munca aspră la 
volanul basculantei nu le to
cește sensibilitatea, simțul ma
tern. Dimpotrivă.

Laurențlu DUTA

care au săvirșit între timp unele a- 
bateri. tn școli și in cartiere sau la 
domiciliile celor in cauză. Practic, 
situația fiecărui tinăr. fluctuațiile 
unora dintr-un Ioc in altul au fost 
cunoscute în scurt timp și de multe 
ori intervenția noastră a fost salutară.

— Cum apreciați reușita procesu
lui de reintegrare socială, de redre
sare morală a acesto" tineri 7

— E greu de stabilit proporții ; 
determinări cifrice asupra unui pro
ces în mișcare, după cum nici un 
hotar definitiv și de netrecut nu se 
poate trage între un tînăr „îndrep
tat" și unul ’oarecum în derivă. Cu 
toate acestea, o bună parte dintre 
cei' repartizați colectivelor de mun
că din întreprinderi constituie reu
șite certe și, îmi place să cred, ire
versibile.

Deci, din punct de vedere organi
zatoric, s-au creat suficiente premi
se de reușită. Și, după cum s-a 
văzut, în numeroase locuri de muncă 
oameni in salopetă au învățat din 
mers să devină pedagogi. Dar, așa 
cum ne-au relevat fără excepție toți 
interlocutorii noștri, de ce numai 
atit 7 De ce aproape totul a rămas 
exclusiv în seama muncitorilor și a 
comisiilor 7 Nu era oare cazul ca o 
asemenea măsură revoluționară, ini
țiată și luată din înalt spirit de uma
nism de către conducerea partidului, 
să devină o inepuizabilă sursă de cer
cetări pentru toți factorii educativi — 
pedagogi, psihologi, sociologi etc. 7 
Care să redea apoi practicii — tu
turor celor chemați să contribuie 
la opera de educare și reeducare — 

generalizările și concluziile necesare, 
înarmîndu-i astfel cu veritabile 
îndrumare de acțiune, elaborate cu 
rigoare științifică 7 Unde și cum se 
generalizează învățămintele prile
juite de experiența cîștigată de mii 
și mii de oameni, entuziaști și ano
nimi educatori 7

Iată de ce socotim rtndurile de 
față ca un semnal tn atenția foruri
lor de resort, a tuturor specialiștilor 
care pot și au datoria să contribuie 
la reușita și valorificarea deplină a 
unor acțiuni închinate unuia dintre 
cele mai nobile țeluri : educarea ti
nerilor în
morale ale 
noastre.

în reportajele anterioare, la între
prinderea de. pompe „Aversa". Son
dăm din nou „cazurile" cunoscute, in 
secția a II-a, in schimbul maistrului 
Ștefan Borănescu : „In linii mari, pu
tem zice că Ion S. a luat-o pe drumul 
cuvenit. N-a ajuns el chiar un înger, 
dar nici noi nu sîntem niște... timizi 
ori nepricepuți. Pină la urmă va face 
treabă, a început să priceapă că vrem 
să facem din el om adevărat și asta 
e bine. Ceilalți doi, Gheorghe si 
Stroie, sînt plecați in armată : unul 
a și venit pe-aici in permisie. Spune 
ceva și acest lucru, deși mai aveam 
multe de șlefuit in ei cind au ple
cat"... Cum se prezintă situația în 
ansamblu pe întreaga întreprindere 7 
Ca și data trecută, interlocutor ne este 
tovarășul Mihai Aniței, psihologul 
uzinei.

— Din cei 26 de tineri încredin
țați colectivului nostru și socotiți 
drept o categorie care solicită preo
cupări mai atente, aș spune că pu
tem conta pe 16. Cu ceilalți avem 
Încă felurite probleme, iar cițiva 
dintre ei par să nu dea încă semne 
de' îndreptare. Dar nici nu ne-am 
așteptat să se producă minuni peste 
noapte ; lupta cu mentalitățile și 
comportările vechi e grea și, adese
ori, de durată. Un lucru este limpe
de : am ciștigat cu toții experiență 
și s-a dovedit că se poate.

— Și. după observațiile și expe
riența dv., pe ce se Întemeiază ase
menea reușite 7

— Reușita o văd ținind. pe de o 
parte, de constantele personalității 
fiecăruia, ale fiecărui „subiect", ca 
să mă exprim in limbaj de speciali
tate, iar pe de alta, de modul cum 
aceste constante au fost puse în va
loare de colectivul respectiv. Am in 
vedere nu atit colectivul în sens 
larg, care nici nu poate acționa de- 
cît ca o determinantă generală, cit 
„micul'colectiv", echipa, cei din ime
diata vecinătate — meșterul, lucră
torul căruia tînărul i-a 
grijă, colegii din echipă 
întîmplător, cazurile de 
mai dese și mai sigure 
tînărul respectiv a avut 
fi fost dat în grija unor oameni cu 
disponibilități educative reale, cu 
vocație pedagogică chiar, in sensul 
de a nu reduce procesul formativ 
doar la relația tinărului cu deprin-

Mihal Anlțel, psiholog : „Am ciștigat 
cu toții experiență și s-a dovedit că 
se poate. Dar am așteptat și mal 
așteptăm încă aportul institutelor de 
specialitate, al cercetătorilor din do

meniul educației tineretului"
pînă peste cap. L-am luat 
cu binele, l-ani mustrat, 
l-am chemat în fața birou
lui de partid, i-am arătat 
ce așteptăm de la el. cîtă 
nevoie ar fi la fermă de un 
specialist cu autoritate.

Aceste 
tă, fără 
doctorul 
aceeași 
aducem 
părerea celor pe care el ar 
trebui să-i conducă. îl în
trebăm cit timp lucrează 
pe zi la ferrrîă.

— Eu pot să-mi 
treaba in patru ore sau in 
cinci minute (717).

I se amintește că retri
buția sa de peste 3 000 lei 
lunar este pentru muncă 
nenormată, că toți coopera
torii nu-și precupețesc efor
turile, lucrind in cimp de 
dimineața pină seara tirziu. 
în cele din urmă, pus in 
fața faptelor care nu-1 ono
rează. Sima recunoaște că 
se abate cam prea des la 
bufet și că nu a făcut mai 
nimic în fermă de cind a 
venit la Sudiți, dar cere să i 
se mai acorde o șansă...

Nu știm ce va hotărî 
consiliul de conducere al 
C.A.P., dar este necesară o 
atitudine fermă pentru a 
se pune capăt chiulului in
tolerabil, abaterilor de la 
disciplină, cu atit mai mult 
cu cit nici doctorul veteri
nar de circă Dragoș Mari
nescu (venit și el aici de 
citeva luni) nu a făcut mai 
nimic pentru bunul mers al 
sectorului zootehnic, iar re
lațiile sale cu Nicolae Sima 
sint neprincipiale, ajun- 
gindu-se la schimburi de1 
cuvinte care umbresc diplo
mele celor doi specialiști. 
Cooperatorii, oamenii co
munei îi judecă aspru. A 
venit momentul trezirii — 
al debarasării de mentalită
țile și comportările nedem
ne de menirea unor cadre 
învestite cu însemnate răs
punderi în viața satului de 
azi.

aprecieri le ascul- 
să clipească, și 

Nicolae Sima. In 
ordine de idei îi 
la cunoștință și

fac

Ștefan Borănescu, maistru t „Esen
țialul este să afli drumul potrivit că
tre sufletul tinărului, să-i dai încre
derea că poate ajunge un om do 

ispravă"

„Șurubul"
Este posibil ca șurubul — ca

talogul de descoperiri și inven- 
țiuni nu precizează nimic în a- 
ceastă privință — să nu fie des
coperirea unui părinte, in ciuda 
puternicei atracții pe care șuru
bul o exercită asupra unora 
dintre ei. Oricum ar fi, șurubul, 
se știe, are întrebuințări multi
ple și se stringe, de regulă, în 
mod empiric, cu diverse paten
te. Există însă șl părinți ai ele
vilor care dau examene. Și unii 
string șurubul într-un mod mai 
subtil: cu cleștele autorității
paterne. Strîngerea șurubului 
incepe. organizatoric. printr-o 
convorbire cu dirigintele.

Dirigintele — Știți, curînd 
vor începe examenele de treap
tă...

Părintele — Sigur. Am să 
string șurubul.

Dirigintele — Atenție, la ma
tematică e cam slăbuț.

Părintele — Mda. Păi, o să 
string șurubul.

Dirigintele — Are nevoie și 
de lectură. Multă lectură...

Părintele — Strîngem șurubul, 
tov. diriginte.

Apoi această operațiune este 
prelucrată la nivelul unei șe
dințe in familie, cu mama.

Tatăl — De miine nu-i mai 
dai voie pe stradă. dezumfli 
cauciucurile la bicicletă, decre
tezi mingea de fotbal bibelou și 
i-o incui in biroul meu... Aten
ție la șurub. Ii muți măsuța 
de la fereastră, să nu-1 distragă 
nenorocitele alea de vrăbii, și 
nu-i mai dai voie în curte. 
Aerul l-ar moleși.

Tatăl meditează. Ce măsuri 
să mai ia 7 Să scoată o lampă 
de la aparatul de radio și sigu
ranța de la televizor 7 Să închi
dă ușa camerei 7 Să suprime 
abonamentul la ziare 7

Se . simte dezarmat.
— Sint prea puține mijloace

le de stimulare la învățătură ! 
Ce face revista de pedagogie 7 
Institutul de cercetări 7

Tot șurubul e mai practic, îșl 
zice omul și se intinde pe ca
napea ceva mai mobilizat.

A treia fază aparține mamei. 
Dinsa, inimă de mamă, îndul
cește regimul patern cu polivi- 
tamine, cu cite o linguriță de 
șerbet și cu dulci promisiuni.

— Las’ că vine ea vacanța, 
puiule. O să ai timp atunci 
pentru toate...

Băiatul, strîns cu șurubul, se 
înșurubează in odaie, în scaun, 
în hirtii și caiete. Șl mai ales 
in panică. Și de atîta înșuruba
re simte că-i plesnește țeasta...

a asigura condiții de viață 
cit mai bune specialiștilor 

lucreze in 
unitatea lor. Dintr-unul din 
apartamente iese un om ti
năr. îi spunem pe cine 
căutăm.

— Eu sînt.
— V-am căutat Ia fermă. 

Cit e ceasul dumneavoas
tră 7

— 10. 
de-abia

— La 
și nu v-am găsit.

Discuția o continuăm la 
comitetul comunal de 
partid. -Vrem să cunoaș
tem părerea factorilor de 
răspundere din comună și 
din conducerea C.A.P. des
pre cele constatate. Ne aș
teptam să aflăm că cele vă
zute nu caracterizează ac
tivitatea .de. ansamblu a 
doctorului Sima, dar ni s-a 
spus de-a dreptul că toată 
lumea s-a săturat de stilul 
său de a trage chiulul.

Gheorghe Peticilă, pre
ședintele C.A.P. Sudiți : 
„Dacă ați ști cit ne-am bu
curat cînd a venit la noi... 
Am crezut că vom avea și 
noi un specialist de nă
dejde, un om cu cartea me
seriei învățată. Dar, de cum 
a venit, doctorul Sima s-a 
apucat de beții, șl de alte
le... de care

de balamale — și terenurile 
dintre ele pline de bălării 
creau un cadru dezolant. A- repartizați să 
cestuia i se adăugau țipe
tele celor citeva mii de 
porci. In cele din urmă, 
cînd întîlnim o îngrijitoare, 
Elena Alexandru, o între
băm de ce guiță așa de 
amarnic porcii și... unde 
este șeful fermei.

— De ce ? De foame. De 
sîmbătă dimineața nu li s-a 
mai dat nimic de mincare. 
Sint două zile 1 Medicul 
Sima a fost nițel pe-aici, 
dar a plecat. Parcă-1 inte
resează soarta porcilor 7

Discutăm și cu alți în
grijitori despre situația de 
neînțeles in care se află 
ferma. Notăm : „Nu reali
zăm sporurile de carne, 
montele și fătările, iar mor- 
talitățile sint mari. To
varășul doctor stă mai mult 
pe șosea decit in fermă. La 
mine în grajd nu știu dacă 
a intrat de două ori de cind 
e aici" (Constantin Ercuș) ; 
„Cind mai dă pe-aici îl în
trebăm ce să facem în -unele 
cazuri la care noi nu ne 
pricepem. Atunci strigă la 
noi de parcă am fi 
(Viorica Pleșa) ; 
rar, numai așa din 
Păcat că 
ține de 
Nicolae) ;

fost dat in 
etc. Și nu 

reușită sînt 
acolo unde 
șansa de a

spiritul inaltelor valori 
timpului și orinduirii

Dar să știți că 
am venit.
8,30 eram la fermă

slugi" 
„Vine 
fugă, 

nu see tînăr și 
treabă" (Eugenia 

„Anul trecut ne-am saturat Mihai V1ȘO1U

Fotografii : S. CristianDinu POPESCU

nel epave de acest tip 7 
Fără îndoială că un efect 
se produce, dar cit e el de 
profund și de persistent 
De ce unii înțeleg semni
ficația întimplărilor rutie
re și se comportă în con
secință, iar alții apasă și 
mai adine pe accelerator, 
taie cu nemodificată sfida
re Calea colegilor de trafic, 
țișnesc la fel de nesăbuit în 
intersecție etc. 7

Priveam privitorii lingă 
monumentul funerar sui- 
generis de la marginea 
pieței brașovene. Oamenii 
regretau, desigur, cele în- 
timplate. Dar am făcut și 
un mic experiment. Ne-am 
retras 50—60 de metri mai 
departe și am oprit pri
mele 10 persoane, adresîn- 
du-le 3 întrebări : a) ce 
marcă avea mașina tam
ponată 7 b) unde s-a întîm- 
plat accidentul 7 c) numele 
uneia din persoanele ucise 
sau rănite. La prima între
bare am obținut 6 răspun
suri exacte, inclusiv ale 
persoanelor care nu se pri
cep la mașini dar au des
cris corect vehiculul. La a 
doua întrebare, 8 din 10 re
ținuseră corect că acciden
tul s-a petrecut pe șoseaua 
Bod-Sînpetru. La a treia 
întrebare n-am obținut nici 
un răspuns. Nu fusese me
morat, preț de 50 de metri, 
nici unul din numele atent 
caligrafiate cu tuș.

După cum nu punem în 
discuție metoda educati

vă folosită, tot așa recu
noaștem că ar fi absurd să 
reproșăm privitorilor răs
punsul lor alb la a treia în
trebare. Or, să calificăm in 
vreun fel situația consta
tată. Pur și simplu așa e 
viața...

Dar cum e viața 7 Nu 
cumva aceasta e întrebarea

dejde în infailibilitate, nu 
capătă avint și aripi de la 
indiferența față de vieți 7 
De-ar reflecta contrave- 
nienții la acest fapt, că 
sub codul oricărui nume de 
victimă a existat un uni
vers, că orice siluetă difu
ză ce trece pe zebră, orice 
chip neclar de după alt

Bdd-Sinpetru au mai apă
rut informații, revenim, 
completindu-le tocmai cu 
latura la care ne-am refe
rit. Ce-a retezat teribilul 
șofer Andrei Constantin, 
insul care a aspirat cu un 
fum de țigară aprinsă în 
plină viteză cinci vieți ome
nești, cu a lui șase 7

machete meșterite, dar și 
faptul că pină și pe caie
tul de amintiri al Silviei. în 
ultima zi de școală, cînd se 
scriu cele mai din suflet 
dedicații, a desenat un pla
nor. Cine e Silvia 7 Desti
natara următoarei confe
siuni : „Un lucru este sigur, 
voi rămîne veșnic un om al

PREȚUL UNEI ȚIGĂRI 
APRINSE IN PLINĂ VITEZĂ...
pe care trebuie să ne-o ptl- 
nem mai des ca să nu ne 
jucăm cu fragila entitate de 
care nu dispunem decît o 
singură dată 7 Oare compă
timirile, uimirile, reflecțiile 
trezite de urmele unui acci
dent, de verbul unei confe
rințe, de sugestia unei foto
grafii nu alunecă, pe unele 
conștiințe, deoarece con
științelor respective le lip
sește efortul minimal de a 
recompune o viață în lumi
na ei 7 Oare superficialita
tea celor care se încăpăți- 
nează în a ignora regulile 
de circulație, ignoranta nă-

-----  anchetă
parbriz, oricare mogîldeață 
somnoroasă de pe ban
cheta din spate reprezintă 
nu un obstacol de fentat, 
nu un risc pe care și-l asu
mă. nu un spectator la o 
probă de virtuozitate, ci 
„un" infinit de ginduri, 
întrebări, proiecte și spe
ranțe, doruri, glume, scli
piri și naivități, îndoieli și 
avînturi, poate că atunci 
actele ireparabile comise 
din gravă imprudență s-ar 
împuțina.

Consecvenți acestei con
vingeri, cu toate că despre 
accidentul de pe șoseaua

socială ------
Lidioara Enăchescu se 

pregătea pentru concurs de 
admitere la facultate. Mai 
dăduse o dată, reușise, dar 
s-a retras din motive de 
boală. Cu sănătatea refă
cută, s-a angajat munci
toare și, în paralel, învăța. 
„A doua zi" urma să trea
că pe la o colegă care-i 
procurase bibliografie. Căr
țile acelea o așteaptă și 
acum.

Gabriel Olaru se pregă
tea pentru bacalaureat și 
lucra la un zmeu. Apara
tele de zbor erau pasiunea 
lui. Dovadă numeroasele

aviației, pentru că iubesc 
zborul, in cel mai pur sens 
al cuvîntului. Zborul este 
pentru mine prima dragos
te, iar a doua va fi, în mod 
sigur, -soția». Ce este zbo
rul 7 / (Nimic mai simplu) 
/ O dragoste de viață / Pe 
care omul s-o iubească me
reu, / Natura ce-o privesc 
în față, / Puterea sufletu
lui meu".

Și Nicolae Creangă ter
minase liceul tot cu două 
săptămîni „înainte". Foto
grafia făcută în ultima zi 
de școală abia „după aceea" 
a fost developată. E sur

prins momentul în care, in 
numele clasei, chiar el în- 
mîna flori dirigintei. Tot 
atunci a fost completată o 
carte poștală cu o invitație 
anticipată : „Ne revedem în 
anul 1988, prima sîmbătă 
din luna iunie". în prima 
duminică din luna iunie 
1978 din 33 de semnatari ai 
cărții poștale au mai ră
mas 32.

Despre Constantin Pas- 
conici n-am aflat mmi'-, 
dar nici n-am stăruit. Viața 
se compune și din lipsuri, 
s-o recunoaștem ca atare. 
Iar dacă lespedea uitării 
coboară nedrept de repede, 
să trecem și această nedrep
tate in contul consecințelor 
pe care le provoacă subesti
marea valorii numită viață.

Cristian Șilimon își revi- 
zuise cartul în vederea 
campionatului republican. 
Practica, pe lingă carting, 
tenisul, schiul, înotul, pla
norismul. Cu învățătura se 
situa la nivelul de „maxi
mum 10. minimum 9“. Co
legii spun despre Cristian : 
„Era și cel mai înzestrat, 
și cel mai serios, și cel mai 
matur dintre noi".

Ce să mai spunem 7 Că 
tatăl unui alt băiat împli
nea în ziua accidentului 50 
de ani 7 Că la aeroclub, 
cînd a venit milițianul din 
comună șl, cu glas neobiș
nuit de grav, a anunțat ac
cidentul, nimeni nu l-a cre
zut 7 Doar microbuzul abia

plecase 1 Că atunci miliția
nul i-a invitat după colțul 
clădirii și le-a arătat un 
punct de peste cimp, unde 
exista unicul pom și unde 
se zărea o mașină lipită de 
el 7 Că ei, cei de la aero
club, nici atunci n-au cre
zut, susținînd ba că micro
buzul lor e mai închis, ba că 
e mai deschis la culoare. Și 
că atunci milițianul a clăti
nat din cap, foarte transpus, 
și le-a prezentat sobru ul
timul argument (cel pe 
care îl păstra pentru cind o 
ajunge acasă, și-o descheia 
mundirul și s-o repezi 
intr-o cameră goală, să 
urle gituit) : „E micro
buzul dumneavoastră, al 
dumneavoastră e. Sint in
format exact. Doar e și 
băiatul meu acolo. Da, da, 
e și Gabriel. Mort".

Ajunge. Aceste reconsti
tuiri nu trebuie să fie doar 
postume. După cum nu e 
suficient doar să se învețe 
o broșură de circulație, doar 
să se citească nume de 
victime, doar să se expună 
cifre globale, doar să se 
mire lumea de o caroserie 
strîmbă. Toate acestea tre
buie puse in relație cu ceea 
ce reprezintă o viață de 
om, în amănuntele ei in- 
confundabile, în prețul ei 
inestimabil, la care trebuie 
gîndit mai des, mai cu ome
nie și, mal ales, din timp.

Serqlu ANDON 
Nicolae MOCANU

Din cînd în cînd se face șl 
controlul șurubului. Iată-1, de 
pildă, chiar acum pe „contro
lor" intrind în odaia „prizonie
rului". Se oprește nebăgat în 
seamă și deodată se luminează 
la față. Bravo, băiatțil citește... 
Apoi brusc se întunecă. Chico
tește 7 Ride 7 De ce 7

— Ce faci, tu, mă 7
îi smulge cartea din mină șl 

descifrează titlul.
— Ce citești tu acolo, mă 1 

„Mizerabilii", hai 7 De Victor 
Hugo iți arție ție acum 7 Și eu 
care vreau să fac om din tine. 
Ei. bine, las’ că am eu ac de 
cojocul tău. Mizerabile !

Și, cuprins de o subită „in
spirație tehnică", incepe să 
stringă șl mai tare... șurubul. 
Cine o fi inventat șurubul 7 Mă 
întreb. Catalogul de invențiunl 
și descoperiri nu spune nimic 
în această privință. Un lucru e 
absolut sigur: el n-a fost in
ventat de pedagogi.

Mircea SINTIMBREANU
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Tovarășului JORGE DEE PRADO
Secretar general al Partidului Comunist Peruan

Cu prilejul celei de-a 50-a aniversări a Întemeierii Partidului Comunist 
Peruan doresc ca, in numele Partidului Comunist Român și al meu personal, 
să vă adresez dumneavoastră, întregii conduceri a partidului, tuturor comu
niștilor și oamenilor muncii peruani un cald salut tovărășesc și cele mai 
cordiale felicitări

Folosesc acest prilej pentru a vă ura noi succese In lupta pe care o du
ceți, impreună cu celelalte forțe democratice și progresiste din Peru, pentru 
promovarea intereselor fundamentale ale maselor populare, pentru consoli
darea independenței naționale a țării, pentru transformări social-economice 
Înnoitoare, corespunzătoare aspirațiilor legitime ale poporului peruan prieten.

îmi exprim convingerea că raporturile de prietenie și solidaritate dintre 
' partidele noastre, colaborarea pe multiple planuri dintre Republica Socia

listă România și Republica Peru se vor dezvolta continuu, In interesul celor 
două popoare, al cauzei păcii și înțelegerii internaționale.

| NICOLAE CEAUȘESCU
. Secretar general al

Partidului Comunist Român

Vizita în tara noastră a președintelui 
Consiliului de Miniștri al R. P. Bulgaria, 

Stanko Todorov
Vineri a sosit In Capitală pre

ședintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Bulgaria, Stanko 
Todorov, care, la invitația primului 
ministru al Guvernului Republicii 
Socialiste România, Manea Mănescu, 
efectuează o vizită prietenească de 
lucru in țara noastră.

Oaspetele este însoțit de Andrei 
I.ukanov, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, președintele părții 
bulgare în Comisia mixtă guverna
mentală româno-bulgară de colabo-

începerea
Vineri după-amiază au început 

convorbirile oficiale dintre tovarășul 
Manea Mănescu, primul ■ ministru 
sl Guvernului Republicii Socialiste 
Somânia, șl tovarășul Stanko Todo- 
'ov, președintele Consiliului de Mi

niștri al Republicii Populare Bulgaria.
Cei doi șefi de guverne au relevat 

cu satisfacție evoluția ascendentă a 
relațiilor româno-bulgare, subliniind 
rolul hotăritor și importanța deose
bită a intilnirilor și convorbirilor, 
devenite tradiționale, dintre tova-

Dineu oferit de primul ministru al guvernului român
Tovarășul Manea Mănescu a oferit 

un dineu în onoarea tovarășului 
Stanko Todorov.

La dineu au participat tovarășii 
Gheorghe Oprea, prim viceprim-mi- 
nistru al guvernului, Janos Fazekas, 
naul Niculescu, Gheorghe Rădules- 
u, viceprim-miniștri, Ion Avram, 
Trandafir Cocârlă, miniștri, Constan- 
in Oancea, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, Ion Șt. Ion, se- 
.•retarul Consiliului de Miniștri.

Au luat parte tovarășii Andrei 
.ukanov, vicepreședinte al Cont
ului de Miniștri, președintele păr- 
i bulgare in Comisia mixtă guver- 

. amentală româno-bulgară de cola
borare .economică și tehnico-ștlinți-

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

CAMPIONI Al „DACIADEI" LA TIRCampionatele mondiale de haltere
Sportivul român Virgil Dociu — medalie de bronz

Campionatele mondiale de hal
tere au continuat la Gettysburg 
(Pennsylvania) cu întrecerile de Ia 
categoria ușoară, in care sportivul ro
mân Virgil Dociu a avut o compor
tare notabilă, ciștigînd medalia (.« 
bronz la stilul „smuls", cu rezulta
tul de 132.500 kg. La acest stil, me
dalia de aur a revenit cubanezului 
Mario Ricardo Villalobo, iar cea de

Victorii ale boxerilor noștri 
în turneul internațional de la Berlin

!n cadrul turneului internațional de 
box de la Berlin, la care participă 97 
de sportivi din 13 țări, pugiliștii 
români au obținut noi victorii. In li
mitele categoriei muscă, Niță Robu 
l-a întrecut la puncte pe Kim Jun

LOTO
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA 
DIN 6 OCTOMBRIE 1978

Extragerea I : 35 72 49 53 83 42 31 
43 56.

Extragerea a Il-a : 69 45 8 4 3 52 
1 76 5.

FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI : 
1112 919 lei din care: 420 008 lei, 
REPORT LA CATEGORIA 1.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 8, 

9 și 10 octombrie. în țară: Vremea 
va fi răcoroasă, cu cer variabil. înnorări 
mai accentuate se vor produce in 
nordul și estul țării, unde vor cădea 
ploi de scurtă durată. în celelalte zone, 
ploile vor fi izolate. Vint potrivit, tem
peraturile minime vor fi cuprinse 
Intre 2 grade și 12 grade, izolat mai 
ooborîte in depresiuni, Iar valorile 
maxime vor oscila între 10 și 20 de 
grade, local mai ridicate. în munți, 
la altitudinea de peste 1 800 metri 
se vor semnala lapoviță și ninsoare, 
în București: Vreme instabilă și răco
roasă, mai ales la începutul interva
lului. Cerul va fi temporar noros. Vor 
cădea ploi de scurtă durată. Vînt mo
derat, temperatura ușor variabilă. 

rare economică și tehnico-științlfică, 
Nikola Todoriev, ministrul energeti
cii. Hristo Hristov, ministrul comer
țului exterior, Marii Ivanov, prim
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, de alte persoane oficiale.

Pe aeroportul Otopeni, impodobit 
cu drapelele de stat ale celor două 
țări, tovarășul Stanko Todorov a fost 
salutat de primul ministru Manea 
Mănescu, de tovarășii Gheorghe 
Oprea, prim viceprim-ministru al 
guvernului. Cornel Burtică, Janos 

convorbirilor
rășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul 
Todor Jivkov pentru intârirea con
tinuă a prieteniei dintre cele două 
țări și popoare, pentru adincirea co
laborării pe multiple planuri, in fo
losul reciproc, al cauzei socialismului 
și păcii in lume.

în cursul convorbirilor s-a exami
nat stadiul îndeplinirii înțelegerilor 
și hotărîrilor convenite la nivel înalt, 
privind cooperarea și specializarea in 
producție — îndeosebi in energetică, 
construcții de mașini, chimie, trans- 

fică, Nikola Todoriev, ministrul e- 
nergeticii, Marii Ivanov, prim-ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne.

Au fost prezenți ambasadorul 
României la Sofia și ambasadorul 
Bulgariei la București, alte persoa
ne oficiale române și bulgare.

In toasturile rostite în timpul di
neului, tovarășii Manea Mănescu și 
Stanko Todorov au subliniat faptul 
că în dezvoltarea tot mai puternică 
a colaborării și prieteniei româno- 
bulgare rolul hotăritor il au intilni- 
rile și convorbirile la nivel Înalt, 
dorința comună de a acționa pentru 
adincirea continuă și dezvoltarea 
multilaterală a colaborării dintre 

argint bulgarului Tanko Rusev — 
ambii cu 135 kg. Titlul de campion 
al lumii la totalul celor două stiluri 
a fost cucerit de Ianko Rusev — 
310 kg (135 kg plus 175 kg), urmat 
de Zbigniew Kaczmarek (Polonia) — 
302,500 kg și Gunther Ambrass 
(R. D. Germană) — 300 kg. Virgil 
Dociu s-a situat pe locul 8, cu un 
total de 290 kg (132,500 plus 157,500).

(R.P.D. Coreeană), Iar la categoria 
pană, Ion Lungu a cîștigat, tot la 
puncte, în fața lui Rudi Fink (R. D. 
Germană). Au mai cîștigat la puncte 
Alexandru Tîrboi și Mihai Ciubotaru.

în cîteva rînduii
• Vineri a început la Cluj-Napoca 

turneul final al celui de-al 33-lea 
campionat național de polo pe apă. 
Dinamo București a întrecut cu 10—8 
(1—3, 2—1, 3—3, 4—1) pe Progresul, 
iar Rapid a dispus cu 6—5 (1—1, 1—0, 
3—2, 1—2) de Voința Cluj-Napoca.

• Cu prilejul celui de-al 21-lea 
congres al Federației internaționale 
de atletism (I.A.A.F.), care-și desfă
șoară lucrările la San Juan (Porto 
Rico), a fost primită ca membră a 
acestui for sportiv federația de spe
cialitate din R.P. Chineză. în același 
timp, a fost exclusă din I.A.A.F. fe
derația din Taiwan. în recomanda
rea adoptată de Congres se precizea
ză că aileții din Taiwan vor putea 
participa la competiții internaționale 
in cadrul reglementărilor stabilite de 
federația de atletism din R.P. Chi
neză.

© După cum relatează ziarul pari
zian l'Equipe mai mult de 30 de ci
cliști profesioniști din Franța, între 
care Rouxel, Guttierez, Campaner, 
Galopin au rămas fără angajament în 
urma falimentului firmelor publicita
re Jobo-Superia și Lejenune B.P., șl 
a reducerii efectivelor la care au pro
cedat două dintre mărcile cunoscute: 
Peugeo-Esso și Miko.

Cronica
Tovarășul Paul Niculescu, vice- 

prim-ministru, ministrul finanțelor, a 
avut, vineri, o întrevedere cu Kon 
Gin The, vicepremier al Consiliului 
Administrativ al R.P.D. Coreene, mi
nistrul relațiilor economice externe, 
aflat în vizită in țara noastră.

în aceeași zi, ministrul coreean s-a 
Intilnit cu Vasile Patilineț, ministrul 
minelor, petrolului și geologiei, și a 
vizitat Tirgul internațional București.

Oaspetele a fost însoțit de Sin In 
Ha, ambasadorul R.P.D. Coreene In 
țara noastră, de alte persoane oficia
le coreene. ★

Vineri s-au Încheiat la București 
convorbirile dintre tovarășii Paul Ni
culescu, viceprim-ministru, ministrul

Fazekas, viceprim-miniștri. Ion 
Avram, Trandafir Cocârlă, miniștri, 
Constantin Oancea, adjunct al minis
trului afacerilor externe, alte per
soane oficiale.

Erau prezenți Ștefan Boboș, am
basadorul țării noastre la Sofia, și 
Petăr Danailov, ambasadorul Bulga
riei la București.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale celor două țări.

(Agerpres)

oficiale
porturi, știință și tehnologie — mo
dul de realizare a obiectivelor indus
triale ce se construiesc în comun, 
extinderea in continuare a schimbu
rilor comerciale, conlucrarea pe 
terțe piețe, precum și intensificarea 
legăturilor culturale și in alte dome
nii de activitate.

ir
Membrii celor două delegații con

tinuă negocierile în cadrul unor 
grupe de lucru, organizate pe ramuri 
de activitate.

partidele, țările și popoarele noas
tre. A fost relevată, totodată, con
tribuția României și Bulgariei la 
promovarea unei politici de colabo
rare, la intensificarea eforturilor in 
direcția edificării securității în Eu
ropa, Balcani și în întreaga lume.

Cei doi șefi de guverne au toastat 
în sănătatea tovarășilor Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov, pentru 
prietenia trainică și colaborarea rod
nică dintre partidele, țările și popoa
rele noastre, în interesul lor comun, 
al cauzei generale a socialismului și 
păcii in lume.

Dineul s-a desfășurat lntr-o at
mosferă tovărășească, de caldă prie
tenie.

Campionatele naționale de tir, din 
cadrul „Daciadei", au continuat vi
neri pe poligonul de la Tunari. în 
proba de pistol standard (senioare) 
victoria a revenit sportivei Ana Cio- 
banu de la Dinamo cu 581 puncte. 
Anișoara Matei (Dinamo) s-a clasat

Actualitatea la fotbal
Loturile reprezentative ale României

• în vederea partidelor de verifica
re pe care selecționatele de fotbal 
ale României le vor susține în cursul 
săptămînii viitoare, au fost alcă
tuite următoarele loturi :

LOTUL A : Răducanu, Speriatu — 
M. Zamfir, Anghelini, Ștefănescu, 
Sătmăreanu II, Mehedințu, Sameș, 
Vigu — Romilă, Boloni, Stoica, Kol
ler — Crișan, Troi, Cămătaru, 
D. Georgescu, Iordănescu, Marcu.

Echipa noastră națională joacă 
miercuri, la București, cu selecțio
nata Poloniei.

LOTUL OLIMPIC : Lung, Bucu — 
Purima, Marin Florin, Niculae, Con- 
druc, Barna, Grigore (Sp. studențesc) 
— Custov, Bucur (St. roșu). Leac, 
Iovănescu — FI. Grigore, M. Rădu
canu, Dragomirescu, Doru Niculae, 
A. Rădulescu.

Selecționata olimpică joacă miercuri, 
în Polonia, cu selecționata similară 
a țării gazdă.

LOTUL DE TINERET ! Mîndrilă, 
Lazăr — Andreicuți, Gali, Gheorghe 
Ion, Stancu, I. Marin, Anghelina, 
Tornoreanu — Vamanu, Mureșan, 
Florean, Popa Ștefan — Chitaru, 
Biro I, Terheș, Mușat.

Azi in divizia „A1
în cadrul campionatului diviziei A 

la fotbal se vor desfășura astăzi me
ciurile din etapa a 8-a. Partida din
tre echipele bucureștene Steaua și 
Sportul studențesc se va disputa pe 
stadionul Steaua cu începere de la 
ora 15,00.

In țară slnt programate următoa
rele jocuri : Gloria Buzău — F.C.

zilei
finanțelor, și tovarășul Cian Gin-fu, 
ministrul finanțelor, conducătorul 
delegației Ministerului Finanțelor din 
R.P. Chineză, care face o vizită in 
țara noastră.

în cadrul convorbirilor a fost efec
tuat un schimb de experiență în do
meniul activității financiar-bancare, 
apreciindu-se că există posibilități 
pentru extinderea colaborării între 
cele două țări, în* acest domeniu.

A participat Li Tin-ciuan, ambasa
dorul R.P. Chineze la București.

Oaspeții au avut Întrevederi de lu
cru pentru documentare și studierea 
experienței în instituții financiare, 
bancare centrale și locale, și au vizi
tat întreprinderi industriale, unități 
agricole, precum și obiective social- 
culturale. ★

Vineri s-au deschis la Roman lu
crările simpozionului științific cu 
tema „Calitatea vieții", organizat de 
Asociația oamenilor de știință din 
Republica Socialistă România și Co
mitetul municipal de cultură și e- 
ducație socialistă, în colaborare cu 
Centrul de informare al O.N.U. pen
tru România și Comisia națională a 
Republicii Socialiste România pentru 
UNESCO. ★

Cu prilejul Zilei Forțelor armate 
egiptene, atașatul militar, aero și na
val al Republicii Arabe Egipt la 
București, general de brigadă Hus
sein Amin Tolba, a oferit vineri o 
recepție. Au participat general-colo- 
nel Vasile Ionel, adjunct al ministru
lui apărării naționale, generali și ofi
țeri superiori, oameni de cultură și 
artă. Au fost prezenți șefi de misiuni 
diplomatice acreditați la București, 
atașați militari, alți membri ai corpu
lui diplomatic. ★

Sub auspiciile Consiliului Culturii 
și Educației Socialiste, vineri la a- 
miază s-a deschis în rotonda Sălii 
mici a Palatului Republicii Socialist» 
România expoziția graficianului nor
vegian Rolf Nesch.

La vernisaj au rostit alocuțiuni cri
ticul de artă Marina Preutu și Per 
Borgen. ministru, însărcinat cu afa
ceri ai Norvegiei la București.

Au asistat Ladislau Hegedtls, 
secretar de stat la Consiliul Cul
turii și Educației Socialiste, repre
zentanți ai Ministerului Afacerilor 
Externe, ai Uniunii artiștilor plas
tici, oameni de artă și cultură, un 
numeros public.

Erau de față șefi de misiuni di
plomatice acreditați In țara noastră, 
alți membri ai corpului diplomatic.★

Vineri a fost inaugurată în Capitală 
expoziția pictorului finlandez Kaarlo 
Koroma, vicepreședinte al Asociației 
de prietenie Finlanda—România. Or
ganizată de I.R.R.C.S, și Asociația 
de prietenie româno-flnlandeză, ex
poziția cuprinde acuarele înfățișînd 
peisaje pitorești ale Finlandei. La 
vernisaj au rostit alocuțiuni criticul 
de artă Mircea Deac, directorul Ofi
ciului de expoziții, și Seppo Siren, 
secretarul Asociației de prietenie 
Finlanda — România.

Au participat reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe și Con
siliului Culturii și Educației Socialis
te, oameni de artă și cultură, un nu
meros public.

Au fost de față Matti Hăkkănen, 
ambasadorul Finlandei la București, 
și membri al ambasadei.

pe locul doi cu 577 puncte. La Ju
niori II, primul loc a fost ocupat de 
arădeanul Sorin Babi cu 579 puncte 
(nou record național de juniori). Pro
ba de pistol liber (seniori) s-a în
cheiat cu victoria lui Laurențiu Pop 
(Dinamo), care a realizat 551 puncte, 
întrecerile continuă astăzi de la ora 9.

Echipa de tineret va întîlni marți 
(stadionul Republicii, ora 15), forma
ția bulgară Cernomore-Burgas. In 
deschidere, de la ora 13,30, repre
zentativa de juniori a României va 
întîlni pe cea similară a R.D. Ger
mane. ★
• Federația poloneză de fotbal a 

anunțat lotul de jucători în vederea 
întilniril amicale pe care reprezenta
tiva Poloniei urmează să o susțină 
miercuri, II octombrie, la București, 
cu selecționata României.

Din lot fac parte următorii 18 Jucă
tori : Kukla, Mlynarczyk (portari) ; 
Janas, Rudy, Maculewicz, Szyma
nowski, Zmuda, Majewski (fundași); 
Kupcewicz. Lato, Ciolek, Malnowicz, 
Kusto, Cumikiewicz, Mazur și 
Blachno (mijlocași și atacanți).-

De pregătirile acestei echipe sa 
ocupă antrenorul Ryszard Kulesza.★

• Intr-un meci internațional ami
cal de fotbal disputat la Ankara, se
lecționata U.R.S.S. a învins cu scorul 
de 2—0 (2—0) formația Turciei. Golu
rile au fost marcate de Gutsaev (min. 
37) șl Blohin (min. 41).

— etapa a 8-a
Baia Mare ; F.C. Argeș Pitești — Po
litehnica Timișoara ; F.C. Bihor Ora
dea — C.S. Tîrgoviște ; F.C. Olimpia 
Satu Mare — Dinamo ; F.C. Corvinul 
Hunedoara — Chimia Rm. Vîlcea ; 
A.S.A. Tg. Mureș — U.T. Arad ; 
S.C. Bacău — Politehnica Iași ; Jiul 
Petroșani — Universitatea Craiova.

A 29-a aniversare 
a R. D. Germane prietene

Tovarășului ERICH HONECKER
Secretar general al Comitetului Central al
Partidului Socialist Unit din Germania,

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Democrate Germane

Tovarășului WILLI STOPH
Președintele Consiliului de Miniștri

Stimați tovarăși,
Cu prilejul celei de-a 29-a aniversări a întemeierii Re

publicii Democrate Germane, in numele Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, al Consiliului de Stat 
și Guvernului Republicii Socialiste România, al între
gului popor român și al nostru personal, vă adresăm dum
neavoastră, Comitetului Central al Partidului Socialist 
Unit din Germania, Consiliului de Stat, Consiliului de 
Miniștri și poporului Republicii Democrate Germane cele 
mai cordiale felicitări și un salut frățesc.

Poporul român urmărește cu viu interes șl caldă simpa
tie eforturile creatoare ale oamenilor muncii din Repu
blica Democrată Germană, care, sub conducerea partidu
lui lor comunist, au obținut rezultate deosebite In dez
voltarea economiei naționale, a științei și culturii. In ri
dicarea continuă a nivelului de trai material șl spiritual 
al poporului, iar în prezent acționează cu succes pentru 
transpunerea In viață a hotărîrilor Congresului al IX-lea 
al Partidului Socialist Unit din Germania, în opera de

al Republicii Democrate Germane
edificare a societății socialiste dezvoltate în patria dum
neavoastră.

Folosim șl această ocazie pentru a na exprima deplina 
satisfacție față de evoluția mereu ascendentă a relațiilor 
de prietenie șl colaborare multilaterală frățească dintre 
Partidul Comunist Român și Partidul Socialist Unit din 
Germania, dintre Republica Socialistă România și Repu
blica Democrată Germană.

Sîntem ferm convinși că aceste relații se vor amplifica 
și aprofunda continuu, prin înfăptuirea prevederilor De
clarației comune din iunie 1977 și a Tratatului de prie
tenie, colaborare și asistență mutuală, ceea ce corespunde 
intereselor ambelor noastre popoare, cauzei generale a 
socialismului și păcii în lume.

La aniversarea sărbătorii dumneavoastră naționale, 
transmitem comuniștilor, tuturor oamenilor muncii din 
Republica Democrată Germană urări de noi și tot mai 
mari succese în opera de edificare a socialismului, de 
înflorire multilaterală a patriei, iar dumneavoastră, stimați 
tovarăși, vă dorim multă sănătate și fericire.

Oamenii muncii din R. D. Ger
mană aniversează astăzi împli
nirea a 29 de ani de la crea
rea primului stat al muncitorilor și 
țăranilor pe pămînt german. Des- 
chizînd calea materializării. In în
săși patria lui Marx și Engels, a 
ideilor socialismului științific, care 
au însuflețit aprige și îndelungate 
bătălii ale muncitorimii împotriva 
exploatării și asupririi și pentru a 
căror afirmare în viață au militat 
cu pasiune revoluționară generații 
de comuniști, întemeierea, la 7 oc
tombrie 1949, a R.D. Germane a 
constituit o victorie istorică a cla
sei muncitoare din această țară, un 
succes de seamă al cauzei socialis
mului, al forțelor democratice și iu
bitoare ;de pace din Europa și din 
lume, ■

Drumul parcurs In acest răstimp 
este sugestiv ilustrat de faptul că 
R.D. Germană, ocupînd, după teri
toriu, locul 98, iar după populație 
locul 36, se situează azi printre pri
mele 10 state industriale ale lumii. 
Totodată, a fost făurită o agricul
tură de înalt randament Ca re
zultat al creșterii de 7 ori a veni
tului național in anii puterii popu
lare, a crescut simțitor nivelul 
de trai, material șl spiritual, al po
porului.

Oamenii muncii din R.D. Germa
nă întîmpină sărbătoarea de azi

Receptie la ambasada R. D. Germane
Cu prilejul celei de-a 29-a aniver

sări a Întemeierii Republicii Demo
crate Germane, ambasadorul acestei 
țări la București, Siegfried Bock, a 
oferit, vineri seara, o recepție.

Au participat tovarășii Iosif Bano, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., Emil 
Bobu, membru al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului de Stat, 
Aneta Spornic, vicepreședinte al 
Marii Adunări Naționale, Eugen 
Jebeleanu, vicepreședinte al Con
siliului Național al Frontului Unității 
Socialiste, Mihai Marinescu, prim-vi- 
cepreședinte al Consiliului Organizării

Cercetarea -în slujba progresului 
economiei

La Magdeburg, în incinta „Muzeu
lui civilizației", o expoziție este con
sacrată operei științifice a lui Otto 
von Guericke (1602—1686), fost di
plomat, fost mulți ani primar al ora
șului, în care calitate și-a legat nu
mele de multiple realizări urbanis
tice, dar mai ales renumit ca fizi
cian și astronom. în expoziție se pot 
vedea celebrele „emisfere de Magde
burg", în forma și mărimea în care 
Guericke le-a prezentat, în 1654, în 
fața dietei, demonstrînd definitiv e- 
xistența și forța presiunii atmosferi
ce. Acum, celebra piesă îți apare nu 
numai ca avînd o valoare muzeisti
că, dar și una de simbol : aceea a 
unor îndelungate tradiții pe tărîmul 
tehnico-științific.

...E destul să te afli în Magdeburg- 
ul, renăscut din cenușă în anii de 
după cel de-al doilea război mondial, 
să străbați vreunul din cele trei mari 
corhbinate destinate construcțiilor de 
mașini grele, fără a mai vorbi de alte 
mari uzine, pentru a avea o 
imagine sintetică despre dezvoltarea 
pe care o cunoaște astăzi orașul de 
pe Elba, principalul centru al indus
triei constructoare de mașini și in
stalații, ea însăși ramură de bază 
a întregii economii a R.D.G. — una 
din primele 10 puteri industriale ale 
lumii.

în documentele Congreselor al 
VIII-lea și al IX-lea ale P.S.U.G., 
calea de dezvoltare în continuare a 
economiei R.D.G. este denumită „In- 
tensivierung". „Prin aceasta — expli
ca tovarășul prof. dr. Scholl In convor
birea avută la Institutul științific pen
tru probleme de planificare — se are 
în vedere folosirea tuturor ptrghiilor 
în stare să contribuie la o creștere 
susținută — cantitativă și mai ales 
calitativă — a producției, la ridica
rea continuă a productivității, la o 
eficiență sporită a întregii activități

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele 

Republicii Socialiste România

angajați în eforturile pentru în
făptuirea hotărîrilor Congresului 
al IX-lea al P.S.U.G. — care a e- 
laborat cel mai cuprinzător program 
social-economic din istoria țării — 
privind edificarea societății socia
liste dezvoltate și crearea condiții
lor esențiale pentru trecerea trepta
tă la comunism.

Avîndu-și rădăcinile tn tradițiile 
îndelungate de solidaritate militan
tă, internaționalistă dintre proleta
riatul român și german, dintre for
țele democratice ale celor două po
poare, în sprijinul reciproc pe care 
și l-au acordat partidele noastre co
muniste în anii grei ai luptei, îm
potriva imperialismului, reacțiunii 
și fascismului, relațiile dintre cele 
două partide, țări și popoare au do- 
bîndit un conținut calitativ nou, 
s-au amplificat și diversificat con
tinuu în perioada construcției socia
liste.

Forța motrice a procesului de a- 
dtacire continuă a acestor relații 
o constituie legăturile de cola
borare dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Socialist Unit 
din Germania. Viața însăși atestă 
rolul determinant al Intilnirilor din
tre tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul Erich Honecker, dialogul, 
desfășurat între cei doi conducători 
de partid și de stat la București, 
Berlin sau cu prilejul unor reu-

Economico-Sociale, președintele părții 
române in Comisia mixtă guverna
mentală de colaborare economică, 
Constantin Stătescu, ministrul justi
ției, Tamara Dobrin, vicepreședinte al 
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste, Constantin Oancea, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, ge
neral-colonel Vasile Ionel, adjunct al 
ministrului apărării naționale, mem
bri ai conducerii unor instituții cen
trale, organizații de masă și obștești, 
generali și ofițeri superiori, reprezen
tanți ai vieții noastre culturale șl ar
tistice, ziariști.

Au luat parte șefi de misiuni diplo
matice acreditați în țara noastră, alți 
membri ai corpului diplomatic.

productive. Iar Intre aceste pîrghii, 
pe primul loc, P.S.U.G. a înscris 
accelerarea progresului științific și 
tehnic și introducerea pe scară largă 
a rezultatelor obținute".

Intr-adevăr, preocuparea pentru 
știință și tehnică este vizibilă 
în toate sectoarele. Numai in

însemnări de călătorie

cincinalul trecut au fost introduse 
în producție 12 000 de produse noi și 
circa 10 000 metode noi, mai eficien
te. Accelerarea progresului științi- 
fico-tehnic rămine în continuare 
obiectivul cel mai important. Iată de 
ce planul în curs a pus sarcini 
mari : 60—70 la sută din creș
terea productivității urmează să se 
realizeze prin utilizarea cunoștințe
lor tehnico-științifice ; să se ob
țină realizări importante în soluțio
narea unor probleme majore cu care 
se confruntă economia R.D.G. — e- 
nergie, materii prime, forță de mun
că, creșterea competitivității la ex
port.

în prezent, circa 160 000 de persoane 
lucrează în R.D.G. în probleme de cer
cetare și dezvoltare, în cadrul acade

Expoziție de fotografii
In sala Asociației artiștilor foto

grafi din Capitală a avut loc vineri 
la amiază, cu prilejul celei de-a 29-a 
aniversări a întemeierii R.D. Germa
ne, deschiderea unei expoziții de fo
tografii artistice din această țară. Or
ganizată în cadrul schimburilor direc
te dintre Asociația artiștilor foto
grafi din România și Comisia cen
trală de fotografie din R.D. Germa

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

niunl Internaționale marclnd de 
fiecare dată noi momente în extin
derea colaborării reciproce.

Dezvoltîndu-se în spiritul Trata
tului de prietenie dintre cele două 
țări, al Declarației semnate la nivelul 
cel mai înalt, raporturile noastre de 
conlucrare reciproc avantajoasă își 
găsesc expresie in creșterea in acest 
cincinal la 3,1 miliarde de ruble a 
schimbului de mărfuri, ceea ce re
prezintă un spor de 70 la sută față 
de perioada precedentă de cinci ani. 
Paralel cu creșterea simțitoare a 
ponderii în aceste schimburi a con
strucțiilor de mașini, electrotehnicii, 
electronicii și a industriei chi
mice. se extinde cooperarea în pro
ducție, ceea ce își găsește materia
lizare, între altele, în înzestrarea și 
realizarea reciprocă a unor impor
tante obiective economice în țările 
noastre. Rodnică este colaborarea pe 
plan tehnico-științific, cultural, ca 
și In alte domenii ale vieții sociale. 
Totodată, România și R.D. Germa
nă conlucrează pe arena internațio
nală pentru edificarea securității 
în Europa șl consolidarea păcii în 
întreaga lume.

Oamenii muncii din țara noastră 
participă din inimă la sărbătoarea 
poporului prieten din R. D. Germa
nă, căruia îi doresc noi succese pe 
calea prosperității, a înfloririi con
tinue, multilaterale a patriei lor.

Telegrame
Cu prilejul celei de-a 29-a aniver

sări a întemeierii Republicii Demo
crate Germane, Marea Adunare Na
țională, Ministerul Afacerilor Exter
ne, Consiliul Național al Frontului 
Unității Socialiste, Consiliul Central 
al Uniunii Generale a Sindicatelor 
din România, Comitetul Central al 
Uniunii Tineretului Comunist, Comi
tetul foștilor luptători antifasciști din 
Republica Socialistă România, alte 
organizații de masă șl obștești șl In
stituții centrale au transmis telegra
me de felicitare organizațiilor și in
stituțiilor similare din R.D. Germană.

(Agerpres)

miilor științifice, universităților, șco
lilor superioare, centralelor de cerce
tări ale ministerelor și combinatelor, 
în laboratoarele întreprinderilor. Pe 
lingă cercetătorii profesioniști, o sur
să considerabilă de capacități crea
toare in domeniul științific o consti
tuie mișcarea inovatorilor și raționa
lizat orilor.

...La Magdeburg am vizitat Școala 
tehnică superioară, care poartă, evi
dent, numele lui Otto von Guericke. 
După cum ne spunea profesorul Her
tel, directorul secției de tehnologie, 
diferitele secții sînt nemijlocit anga
jate în soluționarea unor probleme 
concrete înscrise în planul de stat al 
cercetării științifice, elaborat pină in 
1990, sau In planurile tehnico-știlnțifi- 
ce existente în fiecare întreprindere.

în cursul vizitei s-a relevat că școala 
are relații de colaborare Ju institute 
științifice similare din țara noastră, 
că în diferitele secții sînt cunoscute 
și apreciate progresele tehnico-știin
țifice realizate în România și că re
centele schimburi de vizite dintre to
varășii Nicolae Ceaușescu și Erich 
Honecker au conturat prefnise pen
tru ca asemenea legături să devină 
mai strînse, în avantajul Înfloririi 
științei, al construcției socialiste în 
ambele țări.

Ion FINT1NARU

nă, expoziția cuprinde peste 70 de 
lucrări alb-negru realizate în toate 
genurile acestei arte : portrete, pei
saje, reportaje etc. Fotografiile pre
zintă aspecte din viata și activitatea 
oamenilor muncii din R.D. Germa
nă, ilustrînd succesele lor în opera 
de edificare a societății socialiste 
dezvoltate.

(Agerpres)

• CERCETAREA PĂ- 
MÎNTULUI DIN COS
MOS. Cu ajutorul fotografii
lor realizate de pe diverși sate
liți cosmici, în prezent pot fi în
tocmite hărți precise ale zonelor 
cu activități tectonice, pe baza 
cărora pot fi prevăzute cutremu
rele. De asemenea pot fi stabilite 
resursele naturale după structu
ra terenului, pot fi urmărite 
evoluția climaterică și chiar 
mișcarea bancurilor de pești în 
mare. Aceste aprecieri — anun
ță agenția iugoslavă Taniug — 
au fost formulate de către par
ticipant! i la simpozionul de la 
Dubrovnik pe tema „Cercetarea 
Pămîntului din Cosmos", organi
zat în cadrul celui de-al 29-lea

Congres internațional de astro- 
nautică.

• SALONUL INTER
NAȚIONAL AL AUTO
MOBILULUI DE LA PA
RIS și-a deschis, joi, porțile. 
La actuala ediție — cea de-a 
65-a — expun numeroase firme 
franceze și străine.

Marea noutate prezentată la 
acest salon o constituie auto
mobilul Citroen „Visa". Renault 
expune prototipul unui automo
bil de curse — „R-5 Turbo". 
Noile modele anunță, în același 
timp, și noi creșteri de prețuri 
ale produselor industriei occi
dentale de automobile. Astfel. 

după cum remarcă agenția Reu
ter, automobilul cel mai scump 
expus la salonul de la Paris este 
evaluat la 800 000 franci francezi 
și este realizat de firma italiană 
Lancia.

• O PRIVIRE LUCI
DĂ. Tinerii și atitudinea lor 
față de realitățile cotidiene au 
constituit tema unui amplu son
daj întreprins, zilele trecute, in 
Marea Britanic în rîndul a a- 
proape 2 000 de persoane Intre 
15 și 21 de ani. Dintre multiplele 
chestiuni abordate, violența și 
consumul de droguri au format 
obiectul unei categorice con
damnări, tinerii in majoritate 
cerînd pedepse mai aspre decit 
cela prevăzute în prezent pentru

asemenea infracțiuni. Problema 
cea mai preocupantă ? Șomajul 
— ceea ce e de la sine înțeles, 
menționează ziarul „Times", 
din care reproducem știrea — 
din moment ce 18 la sută din 
cei chestionați se aflau în situa
ția de a nu avea de lucru, iar 
circa o treime din cei aflați in 
cîmpul muncii nu găsesc slujbe 
pe măsura pregătirii lor.

• „STRATEGIA RE
CICLĂRII". Reciclarea (re
introducerea în ciclul productiv 
a deșeurilor) ar trebui să devină 
un principiu axial al economiei 

In condițiile cerințelor cresclnde, 
in lume, de materii prime și 
energie — se arată într-un re
cent raport dat publicității de 
,.Worldwatch Institute", din 
Washington, profilat pe cerce
tări privind problematica me
diului înconjurător. Pe lîngă eco
nomisirea resurselor și energiei 
(spre exemplu, pentru reciclarea 
aluminiului e suficientă numai 
4 la sută din energia necesară 
prelucrării bauxitei), reciclarea 
are și avantajul reutilizăril eco
nomice a deșeurilor. Sticla, me
talele feroase, materialele plas
tice, hîrtia sînt principalele „ar
ticole" ce »e pot recupera din 

deșeuri. La Leningrad (U.R.S.S.), 
un obiectiv important îl repre
zintă viitoarea mare uzină de re
ciclare ce va utiliza întreaga 
cantitate de deșeuri solide ale 
orașului. Suedia are în vedere 
un vast plan de recuperare a 
hirtlei din deșeurile menajere 
și publice. In final, raportul 
subliniază necesitatea unei ade
vărate „strategii a reciclării", în 
care scop se preconizează pro
movarea unei „etici a economi
sirii materialelor".

• AUTOBUZ SUS
PENDAT. Vehiculul suspen
dat din fotografie se află, deo
camdată, în stadiu de machetă. 
Nu peste multă vreme însă el 
va putea fi văzut „planînd" dea

supra străzilor șl clădirilor ora
șului vest-german Mannheim. 
Autorii proiectului apreciază că 
acest vehicul, ce va aluneca de-a 
lungul unor șine metalice, va fi 
mult mai avantajos decît vehi
culele de transport în comun 
utilizate în prezent, avînd în

vedere că el va contribui sub
stanțial la descongestionarea 
traficului stradal.

• FEMEILE Șl ALPI
NISMUL. După ce timp de 
115 ani Clubul elvețian al Alpi- 
lor nu a admis in cadrul său 
decît bărbați, cu ocazia recentei 
aniversări, conducătorii lui au 
hotărît să permită și accesul fe
meilor. Decizia nu se explică 
atit prin recunoașterea egalității 
femeilor cu bărbații, comentează 
ziarul „Die Welt". în cumpănă 
a tras faptul că femeile și-au 
întemeiat un club al lor, care nu
mără de pe acum 7 000 de mem
bre, iar alte cluburi nu mal apli
că nici un fel de discriminare în 
recrutarea membrilor...

-.fe
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Educația, știința, cultura 
în strategia dezvoltării

LONDRA PARIS

UNESCO în fața cerinței unui aport sporit la 
făurirea noii ordini internaționale

■

Evoluția situației din Liban
• Aria luptelor 
tragic bilanț: în

3 000 de răniți, 35 000 de locuințe distruse

a
s-a extins in afara Beirutului • Un 
ultimele cinci zile — 800 de morți,

PARIS 6 (Agerpres). 
Consiliului Executiv al 
dezbătut, pe baza raportului prezen
tat de directorul general, Amadou- 
Mahtar M’Bow, contribuția organi
zației la instaurarea unei noi ordini 
economice internaționale.

în intervenția sa, reprezentantul 
țării noastre, ambasadorul Valentin 
Lipatti, a subliniat că, în cadrul pro
cesului de lichidare a subdezvoltării 
și de făurire a noii ordini economice 
internaționale, UNESCO trebuie să 
continue să-și aducă o contribuție în
semnată in domeniile sale de compe
tență. Educația, știința și tehnologia, 
cultura, o politică justă a informației 
— a spus el — constituie factori în
semnați de valorificare a resurselor 
umane, contribuind în mod nemijlo
cit Ia lichidarea subdezvoltării și la 
progresul social și economic al țărilor 
în curs de dezvoltare. Prin progra
mele sale concrete de activitate, 
UNESCO este chemată să-și aducă 
un aport substanțial la elaborarea și

— Plenara 
UNESCO a

traducerea tn viață a noii strategii 
internaționale a dezvoltării.

Promovarea unor relații economice 
bazate pe principii de deplină egali
tate și echitate, de luptă pentru dez
voltarea economică independentă a 
fiecărei națiuni, a continuat vorbi
torul, constituie în momentul de fată 
o latură esențială a Întregii vieți in
ternaționale — și aceasta cu atît mai 
mult cu cit tendințele spre reîmpăr
țirea zonelor de influență pun direct 
în pericol independența și suverani
tatea multor state. Referindu-se la 
sesiunea specială a Adunării Gene
rale a O.N.U. din 1980, care va fl 
consacrată noii ordini economice in
ternaționale, vorbitorul a arătat că 
aceasta va trebui să fie bine pregăti
tă și să se încheie cu un document 
clar și angajant, care să stabilească 
principiile, orientările șl căile pen
tru lichidarea subdezvoltării și in
staurarea unor relații Internaționale 
de tip nou, bazate pe deplină egali
tate și echitate.

LONDRA 6 (Agerpres). — Aflat 
in Marea Britanie, pentru a participa 
la lucrările Conferinței anuale a 
Partidului laburist, tovarășul Leonte 
Răutu, membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., g-a 
înțilnit, la Edinburgh, cu membri ai 
conducerii Consiliului scoțian pentru

industrie șl dezvoltare, precum și cu 
reprezentanți ai unor firme indus
triale din Scoția. Au fost discutate 
aspecte privind dezvoltarea în con
tinuare a colaborării economice 
româno-britanice. La întîlnire a fost 
prezent Pretor Popa, ambasadorul 
României în Marea Britanie.

Partidul laburist britanic respinge orice control 
al Comisiei C.E.E.

LONDRA 8 (Agerpres). — Confe
rința anuală de la Blackpool a Parti
dului laburist a adoptat o moțiune 
prin care respinge orice control al 
Comisiei Pieței comune asupra Marii 
Britanii în domeniul energiei. Docu
mentul cere ca toate problemele pri
vind petrolul din sectorul britanic al 
Mării Nordului să rămină de compe
tența exclusivă a guvernului de la 
Londra, condamnind explicit tentati
vele comunitare de a prelua o parte

în domeniul energiei
din beneficiile obținute de Marea 
Britanie din exploatarea petrolului 
din Marea Nordului. Totodată, moțiu
nea reclamă naționalizarea totală a 
petrolului din Marea Nordului, veni
turile obținute din exploatarea aces
tuia urmînd să fie utilizate în spe
cial pentru reutilarea industriei, 
dezvoltarea economică a regiunilor 
rămase in urmă, finanțarea investiții
lor pentru valorificarea unor noi 
surse de energie.

PARIS 6 (Agerpres). — Ia Paris 
a avut Ide în zilele de 5 și 6 octom
brie o întîlnire intre secretarii ge
nerali ai Partidului Comunist Fran
cez și Partidului Comunist Ita
lian, Georges Marchaiș și Enrico 
Berllnguer.

Intîlnirea a prilejuit un larg 
schimb de vederi cu privire la preo
cupările celor două partide, precum 
și în probleme ale actualității inter
naționale. Un loc aparte l-au ocupat 
și problemele privind Comunitatea 
Economică Europeană și poziția 
P.C.F. și P.C.I. față de acestea, in
clusiv cele referitoare la pregătirea 
alegerilor prin sufragiu universal 
pentru parlamentul european.

După încheierea convorbirilor, se
cretarul general al P.C.I. a declarat 
că ele „au permis o mai bună înțe
legere a pozițiilor celor două parti
de". La rîndul său, secretarul gene
ral al P.C.F. a calificat convorbirile 
drept „foarte importante, foarte po
zitive".

Vineri, Enrico Berlinguer a părăsit 
Parisul, îndreptîndu-se spre Moscova.

Schimburile economice
dintre state-întemeiate

pe principiile dreptului 
international

NAȚIUNILE UNITE 6 (Agerpres). 
— De la trimisul special : Comitetul 
pentru problemele juridice al Adună
rii Generale dezbate raportul Comi
siei Națiunilor Unite pentru dreptul 
comerciale internațional.

Luînd cuvîntul în cadrul dezbate
rilor, reprezentantul român Alexan
dru Bolintineanu, vicepreședinte al 
Comitetului juridic, a evidențiat 
concepția României asupra comerțu
lui internațional, ca o componentă 
esențială a participării fiecărui stat 
la diviziunea internațională a mun
cii, a edificării noii ordini mondiale 
și promovării păcii și colaborării 
între state. Cadrul juridic adecvat 
dezvoltării comerțului internațional 
în interesul tuturor statelor trebuie 
să se întemeieze pe principiile ega
lității in drepturi, independenței și 
suveranității naționale, avantajului 
reciproc și echității, fără discrimi
nări și restricții artificiale.

Salutind hotărirea comisiei de a 
înscrie în programul lucrărilor sale 
viitoare aspectele juridice ale noii 
ordini economice internaționale, re
prezentantul României a subliniat că 
abordarea acestei problematici i 
zintă o deosebită semnificație tn 
recția adaptării lucrărilor sale 
realități și imperative majore 
contemporaneității.

pre- 
i di- 

la 
ale

Reluarea dialogului 
comercial

Washington—Tokio
Primul ministru al Japoniei, Takeo 

Fukuda, a conferit, joi, cu ministrul 
comerțului al S.U.A.. Juanita Kreps, 
care efectuează o călătorie în Japo
nia, in fruntea unei misiuni econo
mice americane în scopul echilibrării 
balanței comerciale dintre cele două 
țări, in primul nnd prin impulsiona
rea exporturilor Statelor Unite pe 
piața niponă. Ministrul american a 
solicitat guvernului japonez să ia mă
suri pentru facilitarea accesului pro
duselor americane pe piața japoneză.

In cursul convorbirii, șeful guver
nului japonez a cerut Statelor Unite, 
potrivit agenției Kyodo, să facă toate 
eforturile pentru reducerea inflației, 
apreciind că rata înaltă a inflației din 
economia americană constituie cauza 
principală a reducerii accentuate a 
cursului dolarului în raport cu yenul 
japonez. In consecință — a arătat 
Takeo Fukuda — deși volumul ex
porturilor japoneze pe piața america
nă s-a redus în primele nouă luni 
ale anului, valoarea acestora a cres
cut substanțial, datorită ratei înalte 
a inflației in economia americană.

agențiile de presă
Senatul spaniol - caraera 

superioară a Cortesurilor (Parlamen
tul) — a adoptat proiectul noii Con
stituții, menită să înlocuiască pe cea 
actuală, in vigoare din perioada 
franchiștă. Proiectul urmează acum 
să fie supus dezbaterilor finale in 
cadrul unui comitet cbmun al Sena
tului și Congresului Deputaților (ca
mera inferioară a Cortesurilor), îna
inte de a fi adoptat formal. între al
tele, proiectul noii Constituții lega
lizează partidele politice și sindica
tele, interzise in perioada franchiștă.

list Arab Baas, președintele Uniunii 
asociațiilor de prietenie din Irak cu 
popoarele lumii — care efectuează o 
vizită in R.P. Chineză. Cu acest pri
lej, premierului Consiliului de Stat al 
R. P. Chineze, Hua Kuo-fen, i-a fost 
transmis un mesaj din partea vice
președintelui Consiliului Comanda
mentului Revoluției, Saddam Hussein 
— informează agenția China Nouă.

transmit

Viitorul președinte al 
Kenyei. La Natf°'si *avut i°c ° 
conferință extraordinară a Partidu
lui Uniunea Națională Africană din 
Kenya (K.A.N.U.), în cadrul căreia 
cei 1 600 de delegați prezenți l-au a- 
les pe Daniel Arap Moi, președinte 
ad-interim al Republicii Kenya, în 
funcția de președinte al K.A.N.U. Po
trivit prevederilor Constituției țării, 
liderul K.A.N.U. devine și președin
te al Republicii Kenya. Proclamarea 
lui Daniel Arap Moi ca președinte 
al țării va avea loc la 10 octombrie. 
El va numi pe vicepreședintele re
publicii și va constitui un nou gu
vern.

întrevedere în problema
Cipriotă. Fre?edintele Jimmy Car
ter a avut vineri o Întrevedere la 
Washington cu președintele Ciprului, 
Spyros Kyprianou. Un comunicat al 
Casei Albe, precizind că cei doi pre
ședinți au procedat la un „util și 
prietenesc schimb de păreri", arată 
că Jimmy Carter „a exprimat dorința 
guvernului S.U.A. de a acționa activ 
pentru o reglementare justă și du
rabilă a problemei cipriote in cadrul 
O.N.U.".

Ministrul de externe 
mongol la Varșovia. Vineri 3 
sosit la Varșovia într-o vizită oficia
lă de prietenie Mangalîn Dughersuren, 
ministrul afacerilor externe al Re
publicii Populare Mongole. în aceeași 
zi, oaspetele mongol a fost primit de 
Henryk Jablonski, președintele Con
siliului de Stat al R.P. Polone, întîl
nire la care a participat și Emil 
W'ojtaszek, ministrul de externe po
lonez. Au fost examinate probleme 
ale adîncirii relațiilor multilaterale 
dintre cele două țări, precum și 
chestiuni ale actualității internațio
nale — anunță agenția P.A.P.

Problema Namibiei. Mt_ 
niștrii de externe ai celor cinci țări 
occidentale membre ale Consiliului de 
Securitate — Marea Britanie, S.U.A., 
R.F.G., Franța și Canada — care au 
elaborat un plan de soluționare a 
problemei Namibiei, vor avea con
vorbiri la Pretoria cu guvernul Re
publicii Sud-Africane, s-a anunțat la 
Londra. Data convorbirilor va fi a- 
nunțată ulterior. în opinia observa
torilor, aceasta va constitui încă o 
încercare din partea celor cinci state 
occidentale de a determina regimul 
rasist de la Pretoria să revină asupra 
deciziei de a organiza, in pofida re
zoluției Consiliului de Securitate, a- 
legeri în Namibia, fără supraveghe
rea și controlul O.N.U.

BEIRUT 6 (Agerpres). — Tirurile de artilerie grea, mortiere și rachete, 
care au fost ceva mai reduse în cursul nopții de joi, s-au intensificat din 
nou vineri.

Potrivit postului de radio „Vocea 
Libanului", citat de agențiile inter
naționale- de 
avut loc în 
Quarantaine, 
prin partea 
baneze și în

Puternice tlruri de artilerie j 
ale Forței Arabe de Descurajare 
milițiilor falangiste au avut loc 
de-a lungul șoselei care leagă Beiru
tul de orașul Jounieh, situat la 17 km 
nord de capitală, în districtul Achra- 
fieh. Aria luptelor s-a extins consi
derabil, în ultimele 24 de ore, inclu- 
zînd localitățile montane Bickfaya, 
Beit-Mery, Beit-Chabab, precum și 
stațiunea Kesrouane, situate în afara 
Beirutului.

Potrivit postului de radio falangist, 
în ultimele cinci zile, ca urmare a 
puternicelor lupte de la Beirut și din 
alte localități libaneze, 800 de per
soane au fost ucise și 3 000 rănite. 
Peste 35 000 de locuințe au fost 
distruse.

KUWEIT 8 (Agerpres). — într-un 
Interviu publicat de cotidianul „Al 
Rai Al-Saam“, ministrul kuweitian 
de externe, șeicul Sabah Al-Ah- 
med Al-Jaber Al-Sabah, a adresat 
vineri un apel presant părților im
plicate de a înceta imediat ostilitățile 
din Liban, informează agenția France 
Presse. Subliniind interesul pe care

presă, lupte violente au 
împrejurimile podului 
care asigură intrarea 

de nord a capitalei li- 
cartierele învecinate.

grea 
Și 
Și

țara sa îl manifestă față de stabilita
tea în Liban, ministrul de externe a 
arătat că Kuweitul își oferă bunele 
oficii în vederea realizării unei re
glementări a problemei libaneze.

Reprezentantul permanent al Liba
nului la O.N.U., Hassan Tueni, a re
mis secretarului general al O.N.U., 
Kurt Waldheim, un apel al Comi
tetului Internațional al Crucii Roșii, 
solicitînd distribuirea acestuia ca do
cument oficial al Adunării Generale 
și al Consiliului de Securitate. A- 
dresat șefului statului libanez, O.N.U., 
tuturor țărilor lumii, apelul solicită 
depunerea de noi eforturi in ve
derea încetării focului în Liban. Sub
liniind urgența unui armistițiu pen
tru evacuarea răniților, in special în 
partea de est a Beirutului, comite
tul arată că echipele de Cruce Ro
șie se află în imposibilitate de a a- 
juta victimele luptelor, ca urmare a 
intensității acestora.

Secretarul general al O.N.U., Kurt 
Waldheim, l-a însărcinat pe Sadrud- 
din Aga Khan, fost înalt comisar al 
O.N.U. pentru refugiați, cu o misiune 
umanitară la Beirut — a anunțat un 
purtător de cuvînt al Națiunilor Uni
te. După cum se precizează, Aga 
Khan urmează să se deplaseze în ca
pitala libaneză pentru a încerca să 
obțină. în numele secretarului gene
ral, o încetare a focului.

Atac naval israelian în zona capitalei libaneze
Fatah, situată în partea de nori? est 
a Beirutului, în apropierea cartier lui 
Saint Simone", a declarat la Tel Aviv 
un purtător de cuvint militar, reluat 
de agenția France Presse și Radio- 
televiziunea israeliană.

Convorbiri chino-irakie- 
jțg. Den Siao-pin, vicepremier al 
Consiliului de Stat al R. P. Chineze, 
a avut la Pekin o convorbire cu mem
brii delegației irakiene conduse de 
Abdul Fattah Mohammed Amin — 
membru al Consiliului Comandamen
tului Revoluției din Irak și ăl con
ducerii regionale a Partidului Socia-

Declarația comună bra- 
ziliano-franceză, datâ publici- 
tății la încheierea vizitei oficiale în 
Brazilia a președintelui Franței, Va
lery discard d'Estaing, evidențiază 
necesitatea continuării dialogului 
„Nord-Sud" pentru cooperarea eco
nomică internațională, în contextul 
instaurării unei „ordini economice 
mondiale mai juste și mai echili
brate". Documentul relevă dorința 
celor două țări de a multiplica con
sultările bilaterale pentru „o contri
buție activă la viața internațională". 
Franța și Brazilia au încheiat un a- 
cord de cooperare tehnologică indus
trială și un acord de cooperare în do
meniul învățămintului superior.

Cine a comis atentatul 
de la Bilbao ? OrKa,''za,ia sepa
ratistă bască Eta a revendicat aten
tatul căruia i-a căzut victimă, la în
ceputul săptăminii, comandantul se
cund al regiunii maritime militare 
Bilbao, căpitanul Francisco de Asis 
Leisia. De la începutul anului, 52 de 
persoane au fost asasinate în Spania 
de membri ai organizațiilor teroriste.

Recolta de grîu a lumii 
va atinge 414,4 milioane tone in cam
pania agricolă 1978—1979. Consumul 
urmează a nu depăși 411,7 milioane 
tone, ceea ce ar duce la o sporire a 
stocurilor' de rezervă (80,5 milioane 
tone) cu 700 000 tone. Producția mon
dială de orez ar urma să atingă în 
perioada menționată 375,9 milioane 
tone, față de totalul estimativ de 
366,3 milioane tone din acest an — 
apreciază Departamentul american 
al Agriculturii.

BEIRUT 6 (Agerpres). — Postul de 
radio Beirut, reluat de agenția Reuter, 
a anunțat că trei nave de război nei
dentificate au atacat, în noaptea de 
joi spre vineri, zona de vest a capi
talei libaneze, deschizînd focul asu
pra cartierului rezidențial Ramlet El 
Beida. Artileria Forței Arabe de 
Descurajare a ripostat, obligînd na
vele să se retragă. Schimbul de focuri 
a durat aproximativ 90 de minute.

TEL AVIV 6 (Agerpres). — „Uni
tăți navale israeliene au atacat, in 
noaptea de joi spre vineri, o bază na
vală a organizației palestiniene Al

WASHINGTON 6 (Agerpres). — 
Statele Unite au cerut Israelului să 
nu se amestece în treburile interne 
ale Libanului — a declarat secretarul 
de stat american, Cyrus Vance. O in
tervenție israeliană, a adăugat Vance, 
ar putea complica in mare măsură si
tuația de ansamblu din zonă.

Convocarea Consiliului de Securitate
NAȚIUNILE UNITE 6 (Agerpres).

— Consiliul de Securitate a hotărît 
să se întrunească vineri noaptea, 
pentru a dezbate problema Libanului
— a anunțat un purtător de cuvînt 
al O.N.U. între timp, membrii con-

siliului participă la consultări cu uși
le închise asupra unui proiect de re
zoluție care, între altele, cheamă la 
încetarea focului și la separarea for
țelor militare in Liban.

Un semnal de alarmă lansat de G.A.T.T,

„Comerțul internațional 
este tot mai amenințat de protectionism"

Datoria externă a „lumii 
a treia" în creștere. Isaias 
Gomez Linares, directorul Centrului 
de informații al Organizației Națiu
nilor Unite din Peru, a declarat, in 
cadrul seminarului consacrat instau
rării unei noi ordini economice inter
naționale, ale cărui lucrări se desfă
șoară la Lima, că 70 la sută din ve
niturile ce se obțin la nivel mondial 
sint acaparate de 30 la sută din 
populația globului ce aparține țărilor 
capitaliste industrializate. Totodată, a 
subliniat vorbitorul, datoria externă 
a țărilor în curs de dezvoltare de
pășește 300 de miliarde de dolari.

NICARAGUA SUEDIA

WASHINGTON 6 (A- 
gerpres). ,— Comei țul 
internațional este ame
nințat de protectionism 
într-o măsură necunos
cută după depresiunea 
anilor ’30 — a declarat 
directorul general al A- 
cordului General pentru 
Tarife și Comerț 
(G.A.T.T.). Olivier Long. 
O parte importantă, in 
continuă extindere, a 
comerțului, a arătat 
Long, este supusă di
verselor restricții. Co
merțul mondial se allă 
în dificultate, iar situa-

ția va continua să se 
deterioreze in următo
rii ani dacă guvernele 
nu vor depune eforturi 
pentru corijarea actua
lei stări de fapt.

Directorul general al 
G.A.T.T. a apreciat că 
un factor-cheie al difi
cultăților cu care este 
confruntată economia 
mondială constă in e- 
șuarea tentativelor de 
controlare a inflației. 
Arătind că in țările oc
cidentale industrializate 
rata medie a inflației a. 
fost anul trecut de cir-

ca 8 Ia sută, Olivier 
Long a spus că menți
nerea presiunilor infla
ționiste la această in
tensitate are efecte ca
tastrofale. Inflația sub
minează stabilitatea sis
temului monetar inter
național, descurajează 
investițiile — a mențio
nat el. Nu există un pe
ricol măi mare la adiesa 
perspectivelor de creș
tere, la ora actuală, de- 
cit eșuarea in continua
re a eforturilor de adu
cere a inflației sub con
trol.

IN ȚĂRILE OCCIDENTALE

Dezvoltarea economică generală reclamă

Un raport echitabil intre prețul materiilor
prime și cel al produselor industriale

Lucrările actualei sesiuni a Adună
rii Generale a O.N.U, readuc in a- 
tenția opiniei publice mondiale pro
blema materiilor prime — problemă 
deosebit de acută și de complexă a 
economiei mondiale. Situația creată 
in acest domeniu vital pentru pro
gresul omdkirii este uneori compara
tă cu aceea a unui vas ce navighează 
pe furtună. Dar, așa cum arată ob
servatorii, esențial este de a se în
țelege clar că problema nu constă în 
a revendica accesul unor pasageri 
aflați pe punte la cabinele de clasa 
iutii, ci în a evita să se ajungă in 
situația ca toți ocupanții navei să se 
înghesuie in barca de salvare.

Intr-adevăr, consecințele instabilii 
tații pieței materiilor prime sînt se
rioase pentru toate statele. In primul 
rind insă, pentru țările în curs de 
dezvoltare, care constituie principa
lul rezervor de materii prime. Frec
ventele scăderi, uneori catastrofale, 
de prețuri acționează ca o puternică 
frînă in calea progresului statelor 
râmase în urmă, avind în vedere că 
patru cincimi din încasările lor în 
devize provin din exportul produse
lor de bază. Ce poate fi mai edifi
cator tn acest sens decît faptul că, 
de la începutul actualului deceniu, 
jumătate din lumea țărilor sărace 
(circa 1.5 miliarde de locuitori) a cu
noscut un ritm anual de creștere 
economică de numai unu la sută. 
Amplele oscilații ale cererii și ofer
tei pe piața materiilor prime — că
rora li s-a alăturat inflația galopantă 
din țările capitaliste dezvoltate, cit 
și dezordinea monetară internațio
nală — au agravat nu numai proble
mele economice, ci și pe cele finan- 
ciar-valutare. Datoria externă a ță
rilor în curs de dezvoltare a crescut, 
între 1970—1977, de la 75 la 300 mi
liarde de dolari, ceea ce a dus e- 
conomia unor state în pragul fali
mentului. „Deceniul dezvoltării" pro
clamat în cadrul O.N.U. s-a dovedit

a fi în fapt un deceniu al adîncirii 
decalajelor dintre bogați și săraci.

Dar, oricît de paradoxal ar părea, 
situația critică din acest domeniu nu 
va intîrzia să se răsfringă chiar asu
pra acelor țări care azi profită de 
pe urma ei. Căci problema stabiliză
rii preturilor, predominantă in nego
cierile dintre producători și consuma
tori, devine tot mai mult o problemă 
a rezervelor de materii prime. Im
punerea vreme îndelungată a unor 
prețuri scăzute a stimulat creșterea 
vertiginoasă nu numai a Consumului, 
dar și a risipei de resurse naturale. 
Potrivit calculelor efectuate de Co
misia Economică a O.N.U. pentru 
Europa, țările dezvoltate irosesc a- 
nual o cantitate de materii prime e- 
gală cu aceea pe care o folosesc în 
scopuri utile două treimi din lumea 
săracă. Mai mult, atît timp cit prețul 
unei materii prime este inferior 
cheltuielilor necesare compensării 
sau înlocuirii ei, materia primă res
pectivă tinde să se epuizeze, cu toa
te consecințele ce decurg de aici a- 
supra tuturor statelor. De altfel, încă 
de pe acum unele materii prime deo
sebit de utile economiei, cum sint co
baltul sau mercurul, au devenit foar
te rare și există temerea epuizării 
lor într-un viitor apropiat. Ce-i 
drept, în lume se pun mari speran
țe in imensele rezerve de minereuri 
ale oceanului planetar, evaluate da 
institutele de specialitate ale O.N.U. 
la 1,5 trilioane tone. Dar tot mai mulți 
oameni de știință se întreabă dacă 
energia necesară exploatării zăcă
mintelor marine, destul de limitată 
și ea, nu va ridica bariere în călea 
transpunerii unor proiecte în fapte.

Pentru a se împiedica agravarea u- 
nei situații deja precare, la ultima 
sesiune a Conferinței Națiunilor Uni
te pentru Comerț șl Dezvoltare, de la 
Nairobi, din mai 1978, a fost adoptat 
Programul integrat pentru materiile 
prime, pe care țările in curs de dez-

voltare îl apreciază ca unul din mij
loacele cele mai eficiente pentru re
glementarea reciproc avantajoasă a 
problemei producției și comerțului cu 
produse de bază. Una din componen
tele esențiale ale programului inte
grat este tocmai crearea unui fond 
comun, menit să asigure prețuri sta
bile și echitabile atit pentru produ
cători, cît și pentru consumatorii de 
materii prime. Ceea ce țările in curs 
de dezvoltare solicită de la statele 
capitaliste industriale nu sint deci 
gesturi de caritate, un loc mai sigur 
pe timp de furtună, ci măsuri efi
ciente pentru realizarea unui sistem 
de relații economice internaționale în 
care fiecare țară să aibă șanse egale 
de a-și finanța propria dezvoltare. 
Cu toate acestea, negoeierile privind 
crearea fondului comun, care au de
butat în primăvara anului trecut la 
Geneva, se află in impas tocmai da
torită pozițiilor rigide, lipsite de 
realism, pe care se situează unele 
țări capitaliste dezvoltate.

Desigur, stabilizarea preturilor la 
materiile prime constituie doar o 
componentă a ansamblului proble
melor majore ce confruntă economia 
mondială. Ea își poate găsi o soluție 
reală și eficientă numai în cadrul e- 
forturilor pentru lichidarea actualei 
ordini economice — caracterizată 
prin împărțirea lumii în state bogate 
și sărace — și edificarea unei ordini 
economice noi, care să asigure, pe 
baza unei cooperări largi și echita
bile, dezvoltarea tuturor națiunilor, 
progresul general.

Orice pas înainte în această direc
ție își are importanța lui și de aceea 
ar fi salutar ca actualele consultări 
și tratative ce se desfășoară pe mar
ginea sesiunii O.N.U. să contribuie 
la scoaterea negocierilor din punctul 
mort în care se află. Aceasta recla
mă, desigur, eforturi și voință de 
înțelegere din partea tuturor state
lor.

Gh. CERCELESCU

Se intensifică mișcarea împotriva 
dictatorial

ce denunță actele represive sălbatice 
la care s-a dedat guvernul de la Ma
nagua, documentul precizează că 
„poporul din Nicaragua nu va accep
ta nici un compromis cu Somoza și 
somozismul și va lupta pentru re
stabilirea drepturilor democratice și 
ridicarea legii marțiale".

Pe de altă parte, într-un comuni
cat al Frontului Sandinist de Elibe
rare din Nicaragua, se arată că re
gimul dictatorial al lui Somoza con
tinuă escaladarea crimelor șl repre
saliilor, care obligă mii de persoane 
din această țară să se refugieze în 
exterior. Intensificarea represiunilor 
în ultimii ani, se arată în comunicat, 
a adus poporul din Nicaragua într-o 
situație disperată, obligîndu-1 să 
recurgă la lupta cu arma in mină. 
„Vom lupta pentru o democrație care 
să se traducă în largi libertăți demo
cratice, care să lichideze mizeria și 
să elibereze poporul nostru de domi
nația străină", se arată în comuni
cat. în Încheiere, Frontul Sandinist 
de Eliberare cheamă la solidaritatea 
internațională a tuturor popoarelor 
lumii pentru a contribui la răstur
narea dictaturii lui Somoza.

regimului
MANAGUA 6 (Agerpres). — Forțe 

tot mai largi din Nicaragua au cerut 
din nou abandonarea puterii de că
tre dictatorul Anastasio Somoza. 
Astfel, „Frontul Amplu Opoziționist" 
a dat publicității o declarație in care 
apreciază că „plecarea președintelui 
Somoza de la conducerea statului 
este indispensabilă pentru găsirea 
unei soluții la grava criză internă pe 
care o traversează Nicaragua". După

Cererea de locuri de muncă*în creștere,
oferta în scădere

|.lț)

ofertelor a fost 
puțin mai mare 
o sută de mii. 
prezent numă- 
cererllor este de
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Zed de mil de Italieni, Intre care numeroși șomeri, venițl din mal multe 
localități din Mezzoglorno, au manifestat la Neapole sub lozinca „Locuri de 

muncă pentru Sud I"

Graficul alăturat, 
reprodus din ziarul 
„Le Monde), înfă
țișează tn mod su
gestiv agravarea 
șomajului în Fran
ța. discrepanța 
crescîndă, de la an 
la an și de la lună 
la lună, dintre ce
rerile și ofertele de 
serviciu. Dacă în 
octombrie 1976 nu
mărul cererilor a 
fost cu ceva supe
rior unui milion, cel 
al 
cu 
de 
în 
rul
1 156 700, iar al o- 
fertelor in jur de 
numai 90 de mii.

Se va ameliora 
oare această si
tuație ? Ministerul 
Muncii nu crede, 
cel puțin într-un 
viitor apropiat — 
scrie ziarul 
Monde”.

isrs-oeM Andes
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La interval de numai 
citeva săptămâni, Gua
temala cunoaște o nouă 
recrudescență a tulbu
rărilor sociale. Ciocni
rile înregistrate timp 
de două zile în capita
la țării s-au soldat cu 
9 morți și peste 250 
de răniți; pagubele 
materiate sint evalua
te la un milion de 
dolari. De asemenea, 
au fost operate nume
roase arestări in rin- 
dul liderilor organiza
țiilor studențești și ai 
sindicatului funcționa
rilor publici. Tulbură
rile au început cind 
detașamente speciale 
ale poliției (așa-numi- 
tele „pelotones mo- 
delo“) au atacat cu 
gaze lacrimogene pe 
participanții la o ma
nifestație de protest 
împotriva sporirii cos
tului vieții. Pe parcurs, 
poliția a deschis focul 
asupra manifestanți- 
lor.

Cele petrecute acum 
în capitala Guatema- 
lei reprezintă doar 
ultima secvență a unui 
lung șir de represiuni 
care marchează cli
matul politic al celei 
mai populate țări din 
America Centrală (6,5 
milioane de locuitori, 
la o suprafață de 
108 889 kmp). După 
răsturnarea, in 1954, a 
guvernului progresist 
al lui Jacobo Arbenz, 
cirmuitorii care s-au 
succedat de atunci la 
putere, în majoritate 
militari, au lichidat, 
practic, libertățile ce
tățenești, au scos in

Consultări pentru 
soluționarea 

crizei guvernamentale
STOCKHOLM 6 (Agerpres). — 

Președintele parlamentului suedez, 
Henry Allard, a avut, vineri, la 
Stockholm consultări cu liderii prin
cipalelor formațiuni politice, consa
crate examinării perspectivelor de 
soluționare a crizei guvernamentale 
declanșate joi prin demisia cabine
tului de coaliție condus de Thorbjoern 
Faelldin.

După consultări, președintele fo
rului legislativ a declarat presei că la 
începutul săptăminii viitoare va face 
cunoscută propunerea sa pentru 
postul de premier. El a adăugat că 
parlamentul se va pronunța asupra 
acesteia cel mai devreme 
tombrie.

Observatorii politici din 
Suediei apreciază că cele
șanse de a deveni prim-ministru 
are, în actuala conjunctură, 
Partidului Liberal, Ola Ullsten, vice
premier in

la 12 oc-

capitala 
mai mari 

le 
liderul

violenței"
afara legii partidele de 
stingă, iar celor bur- 
ghezo-reformiste le-au 
impus severe îngră
diri. De fapt, in afara 
aparatului 
polițienesc, 
grupări care 
in voie sint 
extremă dreaptă, folo
site in toate cazurile 
cind autoritățile nu 
doresc să intervină 
direct. Intre acestea, 
un trist renume și-a 
ciștigat „Mano Blan
ca" („Mina Albă"), or
ganizație care are la 
activul său asasinarea 
unui mare număr de 
guatemalezi, trecuți pe 
„lista neagră" din pri
cina vederilor lor de
mocratice. Date esti
mative publicate in 
presa străină indică 
dispariția a cel puțin 
30 000 de persoane in 
ultimii 10 ani.

tn primăvara acestui 
an, Asociația studen- 

■ ților din ~ 
adresat 
general 
scrisoare
fie investigată mulți
mea asasinatelor în
registrate. Intre altele, 
scrisoarea afirmă că 
in Guatemala „este un 
lucru obișnuit să des
coperi cimitire clan
destine, la margine de 
drum, pe malul riuri- 
lor și lacurilor, in cra
tere de vulcan, unde 
sint îngropate persoa
ne cu vederi progresis
te". Fostul rector al 
Universității naționale 
„San Carlos" din Ciu
dad de Guatemala, 
Rafael Cuevas del

militaro- 
singiirele 
operează 
cele de

Guatemala a 
secretarului 

al O.N.U. o 
cerind să

guvernul demisionar.

continuă
Cid, declara recent 
unui ziarist străin: 
„In cei peste 20 de ani 
de dramă surdă, vio
lența instituționalizată 
a devenit însuși me
canismul puterii. In 
numele pretinsei doc
trine a „securității na
ționale" și al. luptei 
anticomuniste, sint re
primate orice senti
mente naționale, orice 
manifestare de opo
ziție".

Una din paginile 
cele mai negre ale 
politicii represive pro
movate de guvernan
ții guatemalezi a fost 
masaorarea (acum 4 
luni, in localitatea 
Panzos) a 100 de ță
rani indieni și rănirea 
altor 300. Victimele ce
ruseră să le fie re
date păminturile ■- 
supra cărora aveau 
stăvechi titluri de pro
prietate, dar armata a 
intervenit pentru a 
„apăra drepturile" la
tifundiarilor.

In pofida atmosferei 
de teroare, forțele 
mișcării de rezistență, 
încă dispersate, se află 
în curs de a-și re
constitui unitatea. Un 
comitet național al u- 
nității sindicale gru
pează de citva timp 
majoritatea centralelor 
sindicale, organizind 
periodic greve și alte 
acțiuni revendicative. 
O tendință similară se 
observă in organiza
țiile studențești, ca și 
în rindurile unor for
mațiuni politice aflate 
în ilegalitate.

V. o,
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