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După cum s-a mai anunțat, președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit, ia 22 octombrie a.c., 
pe ziaristul vest-german Christian M. Schone de la cotidianul „Frank
furter Rundschau", căruia i-a acordat următorul interviu :

La invitația președintelui Republicii Socialiste România,
Nicolae Ceaușescu, ieri a început

7
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VIZITA OFICIALĂ A PREȘEDINTELUI REPUBLICII 
FEDERALE GERMANIA’ KARL CARSTENS

Ceremonia sosirii în Capitală
La invitația tovarășului Nicolae 

Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu, luni după-amiază a 
sosit in Capitală, intr-o vizită oficială 
în țara noastră, președintele Republi
cii Federale Germania, Karl Carstens, 
împreună cu doamna Veronica 
Carstens.

Vizita președintelui Republicii Fe
derale Germania in România con
stituie o expresie a voinței celor două 
state de a deschide noi perspective 
dezvoltării relațiilor româno—vest- 
germane corespunzător dorinței și in
tereselor celor două țări și popoare. 
Ea reprezintă, în același timp, o 
contribuție însemnată la cauza păcii, 
securității și colaborării în Europa și 
în întreaga lume.

Ceremonia sosirii inalților oaspeți 
a avut loc pe aeroportul Otopeni, 
împodobit sărbătorește. Pe fron
tispiciul salonului oficial se aflau 
portretele președinților Nicolae 
Ceaușescu și Karl Carstens. înca
drate de drapelele de stat ale celor 
două țări. Pe mari pancarte erau în
scrise, in limbile română și germană, 
urările : „Bun venit în Republica 
Socialistă România Excelentei Sale 
domnului Karl Carstens, președin
tele Republicii Federale Germa
nia !“. „Să se dezvolte relațiile de 
prietenie șl colaborare dintre Repu
blica Socialistă România și Republica 
Federală Germania, bazate pe depli
na egalitate și respect reciproc. în 
interesul ambelor popoare, al cauzei 
generale a destinderii, securității șî 
păcii !“

La ora 18. aeronava cu care a călă
torit președintele Republicii Federale 
Germania a aterizat.

La coborirea din avion, președintele 
Karl Carstens și doamna Veronica 
Carstens sint întimpinați cu cordiali
tate de președintele Nicolae 
Ceaușescu.

Cei doi președinți și-au strîns cu 
căldură miinile.

în întîmpinarea Inalților oaspeți 
vest-germani, pe aeroport se aflau. d,e 
asemenea, tovarășii Ilie Verdet. Cor
nel Burtică, Nicolae Constantin. 
Gheorghe Oprea. Gheorghe Pană, 
Gheorghe Rădulescu, Ștefan Andrei, 
Nicolae Giosan, Suzana Gâdea. Con
stantin Olteanu, Ion Ursu, Richard 
Winter. Tamara Dobrin, președinte

executiv al Consiliului Național al 
Frontului Democrației si Unității So
cialiste. miniștri, generali, alte per
soane oficiale.

Era de fată ambasadorul României 
la Bonn, Ion Râmbu. Se aflau pre- 
zenți, de asemenea. Michael Jovy, 
ambasadorul R. F. Germania la 
București, și membri ai ambasadei.

împreună cu președintele Republi
cii Federale Germania au sosit in 
țara noastră Hans Neusel. se
cretar de stat, șeful cancelariei 
prezidențiale. Hans-Werner Lauten- 
schlager. secretar de stat in Minis
terul Afacerilor Externe, alte persoa
ne oficiale.

Comandantul gărzii militare ali
niate oe aeroport în cinstea sosirii 
înaltului oaspete a prezentat onorul. 
Au fost intonate imnurile de stat ale 
Republicii Federale Germania și Re
publicii Socialiste România, in timp 
ce. in semn de salut, răsună 21 de 
salve de artilerie.

Cei doi președinți au trecut în re
vistă garda de onoare.

A urmat apoi prezentarea oficiali
tăților române venite în întimpinare.

Uri grup de pionieri a oferit bu
chete de flori președinților Nicolae 
Ceaușescu si Karl Carstens, precum 
și doamnei Veronica Carstens.

Numeroși bucureșteni afjați pe ae
roport fac o însuflețită manifestare 
de stimă și simpatie președinților 
Nicolae Ceaușescu și Karl Carstens. 
Ei dau glas satisfacției cu care opi
nia publică din tara noastră urmă
rește întilnirea și convorbirile dintre 
cei doi președinți. încrederii că dia
logul la nivel înalt româno—vest- 
german se va solda cu rezultate 
pozitive, contribuind la extinderea si 
adîncirea in continuare a relațiilor 
dintre cele două țări pe multiple pla
nuri. la promovarea procesului de 
destindere și colaborare pe-continen
tul nostru și in întreaga lume. Pre
ședinții Nicolae Ceaușescu și Karl 
Carstens au răspuns cu cordialitate 
manifestărilor de simpatie ale cetă
țenilor.

în aplauzele bucureștenilor. care 
fluturau stegulețe purtînd culorile 
României și Republicii Federale 
Germania, cei doi președinți părăsesc 
aeroportul intr-o mașină escortată de 
motocicliști, indreptindu-se spre re
ședința rezervată inalților oaspeți.

vf-'..

începerea convorbirilor oficiale
torul cabinetului președintelui Rer tăti concrete de extindere a cola- 
publicli, Vasile Ptingăn/minlstru se"- • berării bilaterale, ta domenii de in-

La. Palatul Consiliului de Stat au 
început, luni. 26 octombrie. Convor
birile oficiale intre președintele Re
publicii Socialiste România. Nicolae 
Ceaușescu. si președintele Republicii 
Federale Germania. Karl Carstens.

La convorbiri participă :
Din partea română — Ilie Verdet, 

brim-ministru al guvernului. Ștefan 
Andrei, ministrul afacerilor externe. 
Gheorghe Petrescu, ministrul indus
triei de masini-unelte, electrotehnică 
si electronică. Ștefan Birlea. direc-

DINEU OFICIAL OFERIT 
DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 

Șl TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste 

România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
și tovarășa Elena Ceaușescu au ofe
rit, luni, la Palatul Consiliului de 
Stat, un dineu oficial în onoarea pre
ședintelui Republicii Federale Ger
mania, Karl Carstens, și a doamnei 
Veronica Carstens.

La dineu au luat parte tovarășii 
Ilie Verdet. Iosif Banc, Cornel Burti
că, Virgil Cazacu. Nicolae Constantin, 
Ludovic Fazekas, Gheorghe Oprea, 
Gheorghe Pană. Ion Pățan, Dumitru

Popescu, Gheorghe Rădulescu. Stefan 
Voitec. Ștefan Andrei, Petru Enache, 
Nicolae Giosan. Suzana Gâdea. Con
stantin Olteanu, Marin Rădoi, Ion 
Ursu, Richard Winter, membri ai gu
vernului. conducători de instituții 
centrale si unităti economice, perso
nalități ale vieții noastre științifice 
si culturale, generali.

Au participat Hans Neusel. Hans- 
Werner Lautenschlager, alte persoa
ne oficiale care-1 Însoțesc pe preșe-

dintele Republicii Federale Germa
nia in vizita in tara noastră.

Au fost prezenti ambasadorul 
României la Bonn și ambasadorul 
R.F. Germania la București.

în timpul dineului, desfășurat tn- 
tr-o atmosferă caldă, cordială, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu si pre
ședintele Karl Carstens au rostit 
toasturi.

Au fost intonate Imnurile de stat 
ale R.F. Germania si României.

(Agerpres)

Toastul președintelui

Mult stimate domnule președinte,

Toastul președintelui
Karl Carstens

Mult stimate domnule președinte,

cretar de stat, consilier al președin
telui Republicii. Constantin Mitea, 
consilier al președintelui Republicii, 
Nicolae Murgu. adiunct al ministru
lui comerțului exterior si cooperării 
economice internaționale. Ion Râmbu.- 
ambasadorul tării, noastre la Bonn, 
Romulus Neagu. director in M.A.E.

Din partea vest-aermană — Hans 
Neusel. secretar de stat, șeful can
celariei prezidențiale. Hans-Werner 
Lautenschlager. secretar de stat in 
Ministerul Afacerilor Externe. Mi
chael Jovy. ambasadorul R. F. Ger
mania la București, Lothat Riihl. di
rector ministerial. Hans-Werner Con
te Finck de Finckenstein. ambasador, 
șeful protocolului. Horst Osterheld. 
director, șeful secției de politică ex
ternă in cancelaria prezidențială. 
Helmut Riickr$gel, director, șeful bi
roului personal al președintelui fe
deral, Hans Otto Brautigam și Bart
hold Witte, directori in M.A.E.. Franz 
Keil, consilier in Direcția politică a 
M.A.E.

Președintele Nicolae Ceausescu a 
salutat cu cordialitate vizita președin
telui Karl Carstens în tara noastră 
si a exprimat convingerea că întil- 
nirile si convorbirile ce vor avea loc 
se vor încheia cu bune rezultate, sti- 
mulind dezvoltarea în continuare a 
relațiilor dintre Republica Socialistă 
România si Republica Federală Ger
mania.

Președintele Karl Carstens a mul
țumit călduros pentru invitația de a 
vizita tara noastră, pentru ospitalita
tea cu care a fost intimpinat. mani- 
festindu-și, la rîndul său. încrederea 
că schimburile de păreri pe care 
le are cu președintele Nicolae 
Ceaușescu vor contribui la amplifi
carea conlucrării dintre Republica 
Federală Germania și Republica So
cialistă România.

Președinții Nicolae Ceaușescu și 
Karl Carstens au însărcinat pe mem
brii celor două delegații să exami
neze și să stabilească căi si modali-

teres reciproc.
în continuare, cei doi șefi ds stat 

au avut împreună un schimb de pă
reri cu privire la stadiul si perspec
tivele raporturilor româno—vest-ger- 
mane.

Președinții Nicolae Ceaușescu și 
Karl Carstens au subliniat evoluția 
pozitivă a relațiilor dintre România 
și Republica Federală Germania, in 
spiritul orientărilor și înțelegerilor 
stabilite la nivel înalt, care au pus 
baze temeinice colaborării dintre cele 
două țări. în acest sens, a fost re
levată extinderea, in ultimii ani. a 
legăturilor economice, apreciindu-se, 
totodată, că există largi posibilități 
pentru intensificarea si diversificarea 
lor in viitor. Ambele părți s-au pro
nunțat pentru îmbunătățirea structu
rii schimburilor reciproce, astfel in
cit să se ajungă la o balanță comer
cială echilibrată. în același timp, a 
fost evidențiată necesitatea de a se 
acționa pentru promovarea mai in
tensă a colaborării economice, indus
triale și tehnice. S-a căzut de acord 
să fie sporite eforturile pentru iden
tificarea unor noi forme si domenii 
de conlucrare, pentru dezvoltarea 
cooperării în producție.

A fost reliefată, de asemenea, ho- 
tărirea de a intări colaborarea în 
alte importante sfere de activitate : 
cercetarea științifică si dezvoltarea 
tehnologică, cultura. în vederea adîn- 
cirii cunoașterii si încrederii intre 
cele două țări și popoare.

Președinții Nicolae Ceausescu Si 
Karl Carstens au subliniat că dez
voltarea continuă a relațiilor dintre 
România si Republica Federală Ger
mania. oe temeiul deplinei egalități, 
al respectului independentei si suve
ranității naționale, al avantaîului re
ciproc. este în folosul si spre binele 
ambelor țări si popoare, al cauzei 
păcii, cooperării si înțelegerii în Eu
ropa șț. în întreaga lume.

Convorbirile se desfășoară într-o 
atmosferă cordială, de stimă re
ciprocă.

ÎNTREBARE: Dumneavoastră, 
domnule președinte, ați caracte
rizat, in mai multe rînduri, înar
marea drept principalul pericol 
la adresa păcii și chiar a exis
tentei 'Omenirii și ați cerdt înce
tarea acestei curse a nimicirii. 
Cum apreciați situația actuală și 
ce măsuri ar trebui luate, după 
opinia dumneavoastră, pentru 
împiedicarea unei catastrofe?

RĂSPUNS : Se poate spune că, in 
momentul de față, înarmarea și în
deosebi înarmarea nucleară au luat 
proporții uriașe, care reprezintă, in
tr-adevăr. un mare pericol la adresa 
păcii și independentei popoarelor, a 
înseși existenței-și vieții omenirii. 
După cum se cunoaște, din decla
rațiile făcute de oficialitățile multor 
state, se dispune de armament nu
clear în stare să distrugă de mai 
multe ori întreaga omenire, în ulti
mii ani s-a intensificat activitatea
de producere de noi armamente nu
cleare, s-a hotărît amplasarea arme
lor nucleare cu rază medie de ac
țiune în Europa, producerea bombei 
cu neutroni — care măresc pericolul 
războiului, al distrugerii întregului 
continent european.

în fata acestei situații se impun 
acțiuni hotărîte — atît din. partea gu
vernelor. dar și a opiniei publice — 
pentru a determina oprirea cursei 
înarmărilor, trecerea la dezarmare și 
în primul rind la dezarmarea nu
cleară, sub un control corespunzător 
internațional.

Noi înțelegem că realizarea dezar
mării trebuie să asigure un echilibru 
de forțe, precum și securitatea fie
cărei părți. Considerăm insă că a- 
ceasta se poate realiza nu prin pro-z 
ducerea de noi armamente, ci prin 
trecerea la reducerea acestora și asi
gurarea, pe această bază, a acestui 
echilibru.

Considerăm că, în primul rind. ar 
fi necesar să facem totul pentru a 
opri amplasarea și dezvoltarea de noi 
rachete cu rază medie de acțiune, a 
oricăror rachete nucleare in Europa. 
Este vorba atît de oprirea amplasării 
rachetelor produse de Statele Unite, 
cît și de retragerea rachetelor sovie
tice. Să se renunțe la producerea și 
amplasarea în Europa a bombei cu 
neutroni, să se treacă la reducerea 
trupelor și a cheltuielilor militare. 
Protestele uriașe care s-au desfășu
rat. și continuă să se desfășoare in 
multe state din Europa, inclusiv în 
Republica Federală Germania, de
monstrează cu putere că masele 
populare, popoarele își dau tot mai 
bine seama de -pericolul crescînd la 
adresa existentei și vieții lor — și 
este necesar ca guvernele, conducă
torii statelor să tină seama de voința 
popoarelor și să treacă Ia dezarmare.

ÎNTREBARE: Reuniunea de la 
Madrid pentru securitate și co
operare in Europa a avut a des
fășurare marcată de numeroase 
confruntări, fără rezultate prea 
încurajatoare. Cum apreciați, 
domnule președinte, valoarea 
acestor reuniuni;. după opinia 
dumneavoastră. România ar fi o 
țară-gazdă potrivită pentru o 
viitoare reuniune ?

RĂSPUNS : Reuniunea de la Ma
drid pentru securitate si cooperare in 
Europa constituie o continuare a 
Conferinței ■ de la Helsinki. Ea are 
menirea de a asigura stabilirea mă
surilor necesare in vederea înfăp
tuirii documentelor semnate la Hel
sinki — care trebuie considerate ca 
un tot unitar — punînd însă, fără 
îndoială, accentul pe întărirea încre
derii, pe măsuri de dezarmăre și de 
securitate, pe extinderea cooperării 
economice, pe principiile egalității și 
avantajului, reciproc între toate sta
tele continentului.

Este adevărat că, în prima parte a 
lucrărilor reuniunii, rezultatele nu 
au fost dintre cele mai bune ; a e- 
xistat o confruntare asupra diferite
lor probleme, dar s-au realizat totuși 
anumiți pași în elaborarea măsuri
lor pentru înfăptuirea documentelor 
semnate la Helsinki. Considerăm că, 
la reluarea acestei conferințe. în 
toamna acestui an. trebuie să se ac
ționeze cu toată hotărirea pentru În
cheierea ei cu succes.

în primul rind. România susține 
convocarea unei conferințe pentru 
încredere și dezarmare in Europa. 
Considerăm necesar să se privească 
Europa ca un tot unitar. Indiferent 
de orinduirea socială din diferite țări 
sau de existența unor blocuri mili
tare sau grupări economice, trebuie 
să înțelegem cu toții că Europa re
prezintă un tot unitar, că pacea și 
securitatea nu pot fi realizate decit 
printr-o participare cu drepturi egale 
a tuturor statelor, prin dezvoltarea 
de relații de colaborare și cooperare 
între toate statele continentului eu
ropean.

Sîntem, de asemenea, pentru conti
nuarea reuniunilor consacrate înfăp
tuirii documentelor semnate la Hel

sinki. România a prezentat propu
nerea ca următoarea reuniune să 
aibă loc in capitala sa, la București. 
Țara noastră este gata și va asigura 
toate condițiile necesare bunei des
fășurări a acestei reuniuni. Sintem 
convinși că organizarea viitoarei re
uniuni în București va putea să con
tribuie la ribi pași in direcția des
tinderii. a independentei naționale, a 
păcii și cooperării între toate sta
tele.

ÎNTREBARE: Domniile pre
ședinte, dezechilibrele economiei 
mondiale actuale, in special evo
luția in sectorul energetic și al 
exploatării petrolului, au efecte 
profunde. In mod deosebit țările 
subdezvoltate sau cu o dezvolta
re medie sint afectate, intr-o 
măsură cresclndă, de această 
evoluție. Cum se pune această 
problemă pentru țara dumnea
voastră?

RĂSPUNS: Criza economică mon
dială a cuprins, de fapt, toate conti
nentele și toate statele. Este adevă
rat că ea se reflectă, într-0 măsură 
mai mare sau mai mică, intr-un stat 
sau altul, dar practic astăzi se poate 
afirma că este vorba de o criză eco
nomică cu caracter mondial — chiar 
dacă unii recunosc sau nu vor să re
cunoască acest lucru. In același timp, 
trebuie subliniat că resimt cel mai 
greu această criză țările în curs de 
dezvoltare, că aceasta a dus la o ac
centuare a decalajului între țările bo
gate și țările sărace. La aceasta a 
contribuit întreaga politică de inechi
tate ’ în relațiile economice mondiale, 
în mod deosebit situația energetică, 
creșterea puternică a prețurilor pe
trolului și reducerea, în același timp, 
a prețurilor la o serie de materii pri
me ale țărilor în curs’ de dezvoltare, 
sporirea cu totul nejustificată a do- 
bînzilor, ceea ce a accentuat foarte 
mult dezechilibrul economic, consti
tuind de fapt o piedică in calea des
fășurării normale a activității de pro
ducție și, în același timp, o formă 
nouă de asuprire a țărilor în curs de 
dezvoltare.

România, care participă activ la di- ’ 
viziunea internațională a muncii, la , 
relațiile economice internaționale, a 
resimțit și resimte — ca și alte state 
— această stare de lucruri din eco
nomia mondială. Noi considerăm că 
este necesar ca toate statele să dea 
dovadă de înaltă responsabilitate, să 
acționeze împreună pentru depășirea 
crizei economice și a problemelor 
grave din economia mondială, por
nind de la realizarea unei noi ordini 
economice internaționale, de la un 
sprijin puternic pentru țările in curs 
de dezvoltare, in sensul reluării ac- : 
tivității economice. Considerăm că 
aceasta va avea efecte pozitive inclu
siv pentru activitatea din țările dez- J 
voltate.

Este necesar să se pună capăt po- * 
liticii dobinzilor inalte. România a șl 
prezentat, dealtfel, atit la Fondul 
Monetar Internațional și la Banca In- ' 
ternațională de Reconstrucție și Dez
voltare, cît și la Organizația Națiuni
lor Unite, propuneri concrete in acest 
sens, pronunțîndu-se pentru a se sta
bili o limită maximă a dobinzilor care 
să permită folosirea banilor — care 
constituie o marfă _z- în desfășurarea 
normală a activității economice. Este 
în interesul tuturor să se găsească 
soluții echitabile și acceptabile in ve
derea desfășurării in bune, condiții 
a activității economice.' creării unei 
noi ordini economice bazate pe echi
tate, egalitate, pe avantaj reciproc.

ÎNTREBARE: Domnule pre
ședinte, in timpul șederii mele in 
Românul au apărut două decrete 
privind aprovizionarea popu
lației. Există vreo legătură intre 
aceste măsuri interne și situația 
actuală a economiei mondiale? /

RĂSPUNS : Intr-adevăr. în ulti- ‘ 
mele săptămini am adoptat o serie 
de măsuri care să asigure o mai bună 
aprovizionare a populației și să pună 
capăt oricăror tendințe de speculă. 
Am pornit de la faptul că produsele 
de care dispune România asigură o 
bună aprovizionare și chiar o creș
tere a consumului față de anul 1980. 
In comparație cu alte state, de exem
plu cu Republica Federală Germa
nia, consumul de calorii din Româ
nia este același, chiar cu cîteva ca
lorii mai mare. După datele oficiale, 
R.F. Germania consumă pe locuitor, 
3 362 calorii, iar România consumă 
3 368 calorii. La consumul de cerea
le, spre exemplu. în Republica Fe
derală Germania se consumă pe lo
cuitor 68 kg. în România, pentru 
acest an și în anul viitor, am stabilit 
180 kg. aproape de trei ori mai mult. 
Consumul de cartofi este aproape 
același în R.F. Germania și în Româ
nia. La legume, in România consu
mul este de 140 kg. în R.F. Germa
nia — de 73 kg. Aceeași situație este 
și la alte produse. «Este adevărat, 
consumul de proteine este mai mare ; 
în R.F. Germania si mai mic în 
România. Tocmai de aceea, ne-am 
propus și în decretele care le-am a- > 
doptat ca, în anii următori, să ela- 
borăm un program de creștere a con- / -------------------------------------- \ 
(Continuare în pag. a V-a)

Mult stimată doamnă Carstens,
Stimați oaspeți din Republica Federală Germania,
Stimați tovarăși,

îmi face o deosebită plăcere să vă salut călduros ca 
oaspeți ai României socialiste, pe dumneavoastră, 
domnule președinte, pe stimata doamnă Carstens, pe 
colaboratorii care vă însoțesc — și să vă adresez o 
cordială urare de bun venit în țara noastră.

Vizita pe care o faceți este o expresie a cursului 
ascendent pe care-1 cunosc raporturile româno—vest- 
germane, a dorinței țărilor și popoarelor noastre de a 
conlucra tot mal fructuos, în spiritul stimei și respec
tului reciproc.

Istoria consemnează că, din cele mai vechi timpuri, 
românii și germanii au avut legături și contacte, au 
făcut schimburi de bunuri materiale și culturale, au 
acționat pentru o tot mai bună cunoaștere reciprocă. 
Doresc să amintesc, de asemenea, că populația de ori
gine germană, care, în diferite momente ale istoriei, a 
venit și s-a așezat pe anumite teritorii ale țării noas
tre, a conviețuit în armonie cu poporul român, s-a 
Identificat cu destinele acestuia, cu aspirațiile și lupta 
sa pentru libertate, independență și progres, adueîn- 
du-și contribuția activă la marile momente ale afirmă
rii noastre naționale, la realizarea statului național 
unitar român. Toate aceste bogate și frumoase tradiții 
cunosc, în zilele noastre, o nouă și puternică dezvoltare.

Se împlinesc, nu peste mult timp, 15 ani de la stabi
lirea relațiilor diplomatice dintre România și Republica 
Federală Germania — și realitățile au demonstrat că 
aceasta a avut un important rol pozitiv in evoluția 
vieții internaționale, îndeosebi în Europa, a contribuit 
mult la politica de destindere, la depășirea perioadei

(Continuare in pag. a LII-a)

Mult stimate doamne și domni,

Vă mulțumesc, domnule președinte, pentru cuvin
tele amabile pe care le-ați găsit, ca și pentru primirea 
ospitalieră pe care ați rezervat-o soției mele și mie, 
precum și însoțitorilor mei.

Aceasta este prima mea vizită în România. Rela
țiile dintre cele două țări ale noastre nu îmi sint 
însă străine. în calitate de secretar de stat în Mi
nisterul Afacerilor Externe am contribuit la crearea 
unor reprezentanțe comerciale în cele două țări ale 
noastre, convenită în urmă cu aproape exact optspre
zece ani, și la stabilirea relațiilor diplomatice care 
a avut loc trei ani și jumătate mai tîrziu.

însă relațiile dintre cele două țări ale noastre ajung 
mult mai departe înapoi în istorie, [rină pe vremea 
Imperiului roman. Columna lui Traian de Ia Roma, 
ale cărei basoreliefuri le aveți în copie in Muzeul 
dumneavoastră de istorie, relatează despre luptele vi
tejești ale dacilor și geților. în aceeași epocă, părți 
ale teritoriului germanic au ajuns sub influența mo
delatoare a Imperiului roman. Vreme de secole, Koln, 
Mainz și Trier au fost administrate după dreptul ro
man, tot astfel ca și Turnu Severin, ca și Tomis, Con
stanța de astăzi, ca și Apulum, Alba Iulla de astăzi, 
între aceste orașe românești și cele germane au exis
tat schimburi și comerț activ. Și după căderea Im
periului roman, in epoca migrațiunii popoarelor, ni 
se relatează despre aceste legături„Cîntecul ‘Nibelun- 
gilor“ menționează „valahii" care au venit la nunta 
Krlmhildei pe „bidivii ca păsările zburătoare". Multă 
vreme. Dunărea a rămas calea de legătură dintre spa
țiul cultural românesc și cel german. în secolul al 
12-lea, principii de aici au chemat coloniști germani 
in țara „de dincolo de păduri", care a primit numele

(Continuare in pag. a IH-a)
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în întâmpinarea „Zilei recoltei"

ZILE DE MUNCĂ EXEMPLARĂ, DE PUTERNICĂ MORILIZARE
PENTRU GRĂBIREA LUCRĂRILOR AGRICOLE!

Promptitudinea livrărilor, adaptarea din timp a producției
la exigențele pieței externe - factori care explică

- ASHREA FURA1EIRR PENTRU IARNA -
- o preocupare de zi cu zi a tuturor unităților

agricole, a consiliilor populare

După publicarea articolului: „In Prahova, județ care ar trebui să fie model 
de organizare a zootehniei, prea mulți «gospodari» se gindesc de unde să cumpere furaje"

O SCHIMBARE IN BINE
Ritmul însilozării furajelor a 

crescut în unitățile din județul Pra
hova de la 1 700 tone pe zi la peats 
7 000. Este efectul măiurllor opera
tive. energice întreprinse de comi
tetul județean de partid pentru re
cuperarea rămîneri» in urmă la în*  
sllozarea furajelor, valorificarea de
plină a resurselor vegetale ale 
timpului. Au fost recepționate sem
nalele critice din presă, iar articolul 
„în Prahova, județ care ar trebui să 
fie model de organizare a zooteh
niei, prea multi «gospodari» se gin
desc de unde să cumpere furaje", 
apărut in ziarul „Scinteia", a fost 
citit ?i prelucrat in spirit critic și 
autocritic de către inginerii zooteh
nist! șefi. $1 medici veterinari șefi ai 
consiliilor agroindustriale, care au 
raportat rezultatele, cauzele nerea! i- 
zărilor de pină atunci. S-au reorga- 

' nizat si completat 34 formații de 
f mecanizatori dotate cu combine și 
Q mijloace de transport pentru recol- 

tarea și însilozarea furajelor. Aproa
pe 300 de mecanizatori cu tot atitea 
tractoare au trecut direct de Ia se
mănat la furaje, schimbînd seniănă- 

■ toarea cu combinele și remorcile 
pentru transportul nutrețurilor. 
Schimbare care s-a făcut in mai 
puțin de 24 de ore, ceea ce îndrep
tățește aprecierea că forța mijloace- 

‘ lor scoase în timp este... organiza
rea. Pe baza reevaluării resurselor 
de furaje si a posibilităților reale 
s-au refăcut graficele de recoltare și 
s-au stabilit măsurile ce trebuie în
treprinse pentru recoltarea nutrețu
rilor.

Mergem pe un ..traseu al furaje
lor" in consiliu) agroindustrial 
Băieoi, unde de la 100 tone însilo- 
zate zilnic s-a ajuns la 450 tone. 
Biroul executiv al consiliului agro
industrial a redistribuit 33 de trac
toare și 23 remorci, care au mărit 
Capacitatea de lucru a celor 9 for
mații de recoltare a furajelor. Ingi
nerul zootehnist șef al consiliului, 
Constantin Ion. si medicul veterinar 
șef. Răzvan Popescii, se ocupă cu 
prioritate de respectarea normelor 
tehnice de care depinde calitatea 
furajelor, mai ,ăles la însilozarea 
cocenilor în amestec cu masă verde, 
melasă sau tăiței de sfeclă. Orien
tare buna, ținînd seama că graba 
justificată cu care se lucrează nu 
trebuie să ducă sub nici un motiv 
la pierderi de. substanțe nutritive. 
Am vrut sâ vedem cum este orga-

MUREȘ: Unii adună tot ce poate fi 
însilozat, alții fac planuri de unde 

să cumpere la iarnă nutrețuri
Bunii gospodari din județul Mu

res și-au asigurat, incă de oe a- 
cUm. importante cantităti de fin. 
siloz și grosiere pentru hrana ani
malelor in perioada de iarnă. Coo
perativele agricole din Band. Cuci. 
Păsăreni. Ghindari. Șăulia de Cim- 
pie, Iernut si nu numai ele. unităti 
ce obțin, an de an. bune producții 
de carne Si lapte au chiar acum, cind 
animalele mal ies la cășunat, baza 
furajeră bine pusă la punct, unele 
depășind substantial planurile stabi
lite. Că este asa o dovedesc con- 
vfngător cooperatorii din Band. care, 
cu peste 3 700 litri lapte pe cec de 
vacă furajată, au ocupat, și in acest 
an. locul III oe județ. Si nu intim- 
plător. „Si in acest an — ne spune 
Vajda Geza, inginerul-sef al unită
ții — am urmărit, zi de zi. să ne 
realizăm si depășim planul la insi- 
lozări. Ne-am angajat cu totii — coo
peratori si mecanizatori — ca nimic 
din ce ne oferă cu dărnicie nămin- 
tul să nu rămînă pe timp : am 
strîns. depozitat si frisilozat pină si 
vreii de fasole, coletele de sfeclă de 
zahăr si am depozitat, suplimentar, 
809 tone paie de orz". Dealtfel, ba
lanța furajeră a acestei unităti ara
tă astfel la finele lunii octombrie: fată 
de 841 tone fin planificate s-au depozi
tat 970 tone: 6 000 tone suculente față 
de 5 709 planificate ; cu 909 tone mai 
mult siloz si 2 990 tone gulii fu
rajere, iar de la Fabrica de zahăr din 
Tg. Mureș au fost transportate pină 
■cum aproape 2 000 tone borhot. Sînt 
Cifre care anunță, cum se spune, o 
iarnă bună pentru cele 1150 taurine 
■le cooperativei agricole.

Sint cooperative agricole care. Ia
, .......... .............................. ......... .___________________________________________________

[ DIN ZORI $1P1NĂ SEARA LA RECOLTAREA PORUMBULUI $1 LA TRANSPORT 1

Timif. Cooperati
vele agricole Seceani, 

. Herneacova, Dragșlna,
I CeneL. Calarea. Petro-
1 văselo, Bcba Veche.

Comloșu Mie. Cenad 
și Nerău din județul 
Timiș au încheiat cu
lesul porumbului de pe 
întreaga suprafață cul
tivată. Această lucrare 
se apropie de sfîrșit 
și in unitățile din 
consiliile agroindus
triale Sinnteolau Mare 
și Banloc, De remarcat 
că multe din unitățile 
fruntașe la recoltat se 
situează pe primele 
locuri si Ia livrarea 
porumbului la fondul 
de stat C.A.P. Comlo
șu Mic. bunăoară, uni- 

. fate care an de an ob-
■ tine producții superi

oare 1« toate culturile, 
■ livrat deja supli

mentar la fondul de 
stat aproape 80 tone de 
porumb. Mari cantităti 
au livrat și cooperati
vele agricole Dumbră
vii», Lenauheim, Me- 
hala, Gottlob. Sinnico- 
lau Mare, Biled ș.a. 
(Cezar Ioana).

Mure?, Pini în 
seara zilei de 23 oc
tombrie. in județul 
Mureș porumbul a fost 
recoltat de pe 84 la 
sută din cele 41 353 hec
tare cultivate in coope
rativele agricole. în 
cursul zilei de ieri. 26 
octombrie, 20 coopera
tive agricole au rapor
tat onorarea integrală 
a livrării porumbului 
la fondul de stat și la 
F.N.C. între acestea 
se numără cooperati
vele agricole Iernut.

nizată activitatea la cooperativa agri
colă Cocorăștii Capiii. „Ați ajuns 
prea tirziu, am încheiat însilozarea 
furajelor ~- ne spune președintele 
unității, tovarășa Eugenia Grigore« și 
inginerul-șef Andronica Ghenea. 
Combinele și tractoarele au și fost 
redistribuite in alte unități ale con
siliului, însilozarea s-a încheiat, 
acum la ordinea zilei este transpor-

• Ritmul zilnic a cres
cut de Ia 1 700 tone fu
raje insilozate la peste 
7 000 • La însilozare 
lucrează în permanen
ță 34 formații de meca
nizatori • Este Ioc 
de mai bine, deoa
rece unele remorci nu 
transportă decît "atît 
cit încape într-o căruță
• Specialiștii să nu 
admită abateri de la 
normele tehnice de ca

litate

tul cocenilor". „Cocenii fac parte 
din recoltă, spune inginera Ghenea, 
arătlndu-ne șirele bine virfuite cu 
acest nutreț. Recoltăm manual atît 
știuleții, cit și cocenii, pe baza apli
cării acordului global. Nu conside
răm nici un hectar recoltat pină nu 
rămlne terenul curat, fără nici un 
fel de resturi Vegetale". La această 
unitate, care are numai 11 hectare 
de finețe naturale, s-au depozitat 
229 tone de fin. Cum ? Cosind in 
zona căilor de comunicație, pe zeci 
de kilometri, in livezile fertilizate, 
în poienile pădurilor. ,

însoțim „echipa calității" ia coo
perativa agricolă Măgura. în Incinta 
fermei zootehnice e un du-te-vino 
neîntrerupt de tractoare cu remorci 
și căruțe care aduc cocenii de la 
timp. Șeful de fermă, ing. Mircea 
Constantinescu, veghează la omoge- 

ora actuală, au insijozat cantităti in
fime de furaje, cum este cazul ce
lor din Ogra (554 tone din 1 386). 
Luduș (un deficit de 200 tone). Ia 
care se adaugă cele din Paoiu Ha
rtan. Bărboși. Chimitelnic. Zau de 
Cimpie. Altele, cu toate că au mari 
deficite la fin. ca si la alte sorti
mente. au făcut incă slabe eforturi 
pentru a transporta cantitatea de 
borhot planificată. La serviciul des
facere al Fabricii de zahăr din Tg. 
Mures aflăm că din planul ne luna 
octombrie cooperativele agricole 
Mureșeni. Șardu Mirajului n-au 
transportat încă nici un kilogram de 
borhot. în altele, cantitatea depozi
tată e mai mult simbolieă. Este ca
zul unităților din Livezeni (60 tone 
din 200 tone). Nazna (233 tone din 
2 500). Singeorgiu de Mures (160 tone 
din 760 tone) ș.a. Să fi uitat oare 
atît de renede că si din cauza unor 
asemenea „mici" neglijențe in anul 
trecut unitățile agricole din județul 
Mures au cumpărat cu prețul unor 
mari eforturi financiare circa 21 000 
tone fin? Și acum unele conduceri de 
unități (chiar din cele amintite) în loc 
să pună în silozuri tot ce poate fi în*  
silozat întocmesc tot felul de Pla
nuri si nlănulete in legătură cu 
procurarea. în perioada de iarnă, de 
fin și alte furaje. în județul Mu
reș, pină la data de 23 octombrie 
s-au însilozat circa 315 OOO tone 
furaje, fată de 425 000 tone cit se 
brevăzuse. adică aproape 75 Ia sută, 
dar unele consilii agroindustriale se 
află mult sub media ne iudet.

Gh. GIURGIU
corespondentul „Seinteli*

Șăulia de Ctmpie. Go- 
gan. Gălățeni. Criș. Da
nes. Saschlz, Ghiridari, 
Crăciunești. Acum, for
țele mecanice și uma
ne sipt concentrate la 
încheierea recoltării și 
transportului din cîmp 
al sfeclei de zahăr șt 
executarea arăturilor 
adinei de toamnă. (Gh. 
Giurgiu).

Cară ș«S«*erln.  Da
torită măsurilor lua
te de comandamentul 
județean al agricultu
rii, oamenii muncii 
de pe ogoarele Caraș- 
Severinului au inten

sificat ritmul recoltă
rii porumbului. Pină 
aseară. 20 de coopera
tive agricole au înche
iat această lucrare, 
între unitățile care au 
organizat bine activi

nizarea cocenilor cu melasă diluată. 
Un mecanizator presează nutrețul cu 
ajutorul unui tractor pe șenile. Se 
lucrează bine, dar e loc de mai 
bine. Ne convingem de aceasta ur
mărind traseul remorcilor din cîmp 
Ia siloz. Tehnicianul Ion Ene de la 
ferma pomicolă după ce a terminat 
culesul fructelor a urcat la volanul 
tractorului pentru a transporta fu
raje. „Dau o mină de ajutor pentru 
că e nevoie de mine și nu pot sta o 
clipă" — ne spune el. O mină de 
ajutor binevenită, dar nu s-ar putea 
da două ? — îl întrebăm. Pricepe 
repede că in loc de două remorci 
cuplate folosește numai una. lucrind 
cu jumătate din capacitatea norma
lă. Sosește din timp și mecanizato
rul Ion Tifigiu, tot cu o remorcă de 
coceni. în loc de două, și trage la 
basculă. Cantaragiul notează con
știincios cantitatea : 300 kg coceni. 
Puțin, de circa 3 ori mai puțin de
bit încape intr-o căruță I Cu o zi in 
urmă făcuse 11 curse, adutind in 
total 5 620 kg coceni. Dar cu o va
riație de la 360 la 750 kg coceni la 
o cursă. Citeodată, remorca e semi- 
plină, alteori mal mult goală. Dacă 
s-ar face „bilanțul energetic" s-ar 
vedea că la unele curse e mai mare 
costul motorinei decit valoarea coce
nilor. E nevoie, mare nevoie de fo
losirea deplină a capacității mijloa
celor de transport și de mărirea vo
lumului acestora prin suprainălță- 
toare pentru transportul eficient al 
furajelor de volum.

La C.A.P. Călinești mergem la 
punctul unde se însilozează. Un me
canizator ocolește bascula și descar
că remorca cu nutreț direct pe siloz. 
Nimeni din conducerea unității nu 
se află aici pentru a veghea res
pectarea normelor de calitate. Ală
turi, un tractor pe șenile stă nefolo
sit. Mecanizatorul era plecat, el știe 
pe unde. Și doar este strict necesară 
presarea permanentă a tuturor nu
trețurilor și cu atît mai mult a co
cenilor pe toată durata umplerii 
silozurilor. Este posibil să fie un 
caz izolat, dar nu se poate admite 
nici o abatere de la normele de lu
cru stabilite.

Este util să fie mai mult sprijinite 
unitățile cu rezultate slabe la recol
tarea furajelor, cele ce se situează 
sub media ludețului. O analiză a si
tuației furajelor inițiată de comite
tul județean de partid duce la con
cluzia că la unele unități există incă 
goluri mari in depozitele de furaje, 
goluri care in cazul complexului de 
îngrășare a taurinelor Bărcănești 
însumează mii de tone. Concomi
tent cu măsurile pentru stringerea 
resurselor proprii e nevoie de spri
jin pentru a completa acum și nu 
mai tirziu i»l.anț>a nutrețurilor, ast
fel incit toate unitățile agricole să 
aibă asigurată hrana întregului efec
tiv de animale.

C. BORDEIANU

Muncă temeinic organizată la una din bazele de recepție din județul Buzău
Foto : A. Papadiue

tatea la recoltat, trans
portul porumbului din 
timp la bazele de re
cepție sau in depozi
tele proprii sînt de 
amintit cooperativele 
agricole Giortea. Vă- 
rădia, Tlcvaniu Mare. 
Giurgiova, Bozovicl, 
Prllipeț. Lăpușnlcu 
Mare, Eftimie Murgu, 
Buchin, Păltiniș. Poje- 
jena, Bintș, Nicollnț. 
(Nicolae ( ătană).

Sălaj. în județul 
Sălaj porumbul a fost 
recoltat de pe aproape 
19 000 hectare, iar la 
fondul de stat a fost 
livrată 72 la sută din 
cantitatea prevăzută. 
Pentru încheierea lu
crărilor sint mobiliza
te toate forțele sate
lor. iar capacitățile de 
transport sînt transfe
rate din consiliile

agroindustriale Sftr> 
mășag. Șimleu Silva- 
nlei și Crasna, unde 
majoritatea cooperati
velor agricole au ter
minat recoltarea, spre 
unitățile in cate, dato
rită situării lor geo
grafice. coacerea po
rumbului a întîrzlat. 
La transport se folo
sesc din plin șl atela
jele. (loan Mureșan).

Bacău, 35 de co
operative agricole. în
treprinderi agricole de 
etat și asociații eco
nomice din județul Ba
cău au încheiat recol
tarea porumbului pe 
suprafețele cultivate, 
tn alte 30 de unităti 
se recoltează porumbul 
de pe ultimele hectare, 
în consiliile agroin
dustriale Filtpești. Gh. 
Gheorghiu-Dej, Moi-

O experiență 
bună pentru 
cei intîrziați

Pină în dimineața zilei de simbă- 
tă, 24 octombrie, in unitățile .agricole 
ale județului BIHOR porumbul era 
recoltat de pe 70 la sută din supra
fața totală. în cifre absolute, potri
vit „operativei" direcției agricole ju
dețene, ar mai fi deci de recoltat 
circa 20 000 ha. In cite zile ? Intr-un 
timp mei scurt desigur dacă peste tot 
s-ar lucra la fel de bine ca in unită
țile fruntașe. De exemplu, consiliul 
agroindustrial Sălard a recoltat po
rumbul de pe 57 la sută din supra
față, consiliul agroindustrial Tileagd 
de pe 89 la sută. Un popas In raza 
consiliului Tlleagd, mai precis in te
ritoriul comunei dc reședință. La pri
măria din Tileagd se află „în trece
re" pentru probleme strict urgente, 
administrative, primărița Elena Ian- 
cu. Toți lucrătorii consiliului popular 
se aflau pe timp ori la baza de re
cepție, participind efectiv la stringe
rea recoltei, fiecare in sectorul de 
oare răspunde personal. „în această 
perioadă, toți sintem agricultori", 
spune primărița, coordonatoare di
rectă si participantă activă ia recol
tare, cu satisfacția că „stăm mai bine 
ca oricind". Culesul porumbului este 
practic încheiat, transportul recoltei, 
eliberarea terenului, aratul și semă
natul decurgind în flux continuu. La 
baza succeselor : organizarea si dis
ciplina : programul si locul de muncă 
din fiecare zi al tuturor sînt stabilite 
Si cunoscute din seara zilei prece
dente, cind în comandamentul lo
cal Se analizează situația la zi. Rit
mic merge și predarea porumbului la 
fondul de stat si F.N.C., suplimen
tat substanțial tată de planul ini
țial. Spre baza dc recepție afluesc 
continuu camioane, tractoare cu re
morci și coloane de eăruțe. tnanspor- 
tind știuletii depănusați de sute de 
oameni mobilizați la sediile coopera
tivelor agricole Tileagd. Tllecus. unde 
s-a colectat recolta. De ce asa ? Pen
tru a fi la adăpost în caz de intem
perii și pentru a lăsa timp liber pen
tru anat si semănat. Să reținem că 
recoltarea, ca și transportul s-au fă
cut in cea mai mare parte cu forțele 
proprii ale comunei, total mobiliza
te, combinelor (4 de recoltat știuleți 
Si 2 pentru porumb boabe) revenin- 
du-le doar*  cam un sfert din suprafa
ța totală. Ceea ce înseamnă, implicit, 
și economii de carburanți. Mai evi
dențiem și faptul că dună recoltarea 
fiecărui lan s-a controlat minuțios 
fiecare parcelă, recuperîndu-se astfel 
tone de stluleti nerecoltați de com
bine — fapt lăudabil pentrtl elevii 
școlilor din comună. Recoltarea. în
cărcarea, si depănușarea știuletilor 
s-au făcut cu largul sprijin al colecti
velor de muncă din unitățile econo- 
mjce si instituțiile locale. La trans
port au fost folosite toate cele 174 
atelaje particulare din comună (al 
căror număr va crește mult în anii 
viitori), ca și 5 tractoare disponibile 
din unitățile locale cu profil indus
trial. In raza comunei Tileagd s-a 
adunat o recoltă mult mai bună ca 
anul trecut, pe alocuri 3 000 kg po
rumb boabe la hectar, concomitent 
cu pregătirea pîinii viitoare. Griul — 
semănat la timp si in condiții optime 
pe toate cele 1 555 ha — răsare Vigu
ros. Asistăm deci la finalul unei 
campanii agricole desfășurate exem
plar. De ce nu s-ar putea să £le 
peste tot ca la Tileagd ?

Alexandru PETI
corespondentul „Scihteii*  

nești și Izvorul Ber- 
heciului realizările Ia 
recoltare sint cuprinse 
intre 90 și 95 la sută, 
tn unitățile care au în
cheiat recoltarea po
rumbului forțele au 
fost concentrate la 
transportul producției 
in bazele de recepția 
și in magazii, elibera
rea terenurilor șl exe-» 
cutarea arăturilor a- 
dînci. Sint cooperative 
agricole ca cele din 
Tătărăști, Orbeci, Său- 
cești. Bereștl-Bistrița 
care au transportat Ia 
baza de recepție aproa
pe in întregime canti
tățile contractate la 
fondul de stat, precum 
și cele destinate nutre
țurilor combinate. Pe 
județ, fondul de stat a 
fost realizat pină acum 
in proporție de peste 
70 Ia sută. (Gh. Baltă).

DEPĂȘIREA
3

Ne punem adeseori Întrebarea: cum 
trebuie acționat pentru nromovarea 
mai activă a exportului, pentru a 
răspunde prompt solicitărilor și chiar 
pentru a determina partenerii ex
terni să caute produsele noastre? In 
principiu, lucrurile se cunoso. De a- 
ceea. in locul unui răspuns teoretic 
ne propunem să prezentăm o expe
riență concretă, de natură să de
monstreze convingător modalitățile 
de acțiune pentru îndeplinirea exem
plară a planului de export.

...La 25 iunie ac.. întreprinderea 
„Eleciroaparalaj" din Capitală a pri
mit o comandă urgentă din Malayezia. 
Partenerul extern condiționa înche
ierea contractului de livrarea apara- 
ta.lulut electric solicitat pină la 15 
august. Termenul era indiscutabil. 
Contractul nu numai că a fost înche
iat. dar la 22 iulie aparatajul a și fost 
expediat. La mai puțin de o luriă de 
la primirea comenzii și cu mai bine 
de trei săptămîni înainte de terme
nul fixat dc partenerul extern. Mai 
recent, la începutul lunii septembrie, 
întreprinderea a primit o cerere de 
întrerupătoare automate mari din 
Noua Zeelandă. La 26 septembrie în
trerupătoarele au fost livrate.

Exemplele de acest gen sint nu
meroase. dar nu vom insista asupra 
lor, Ele evidențiază in mod conclu
dent că promptitudinea cu care sint 
onorate comenzile partenerilor ex
terni reprezintă una din condițiile 
esențiale pentru promovarea expor
tului. pentru ca orice unitate produ
cătoare să fie căutată, solicitată și 
preferată, adeseori, in fata altor 
furnizori.

Pe biroul directorului comercial al 
întreprinderii, tovarășul Gheorghe 
Alexe, se găsea, probabil, deloc în*  
timplător, o situație „la zi" cu pri
vire la stadiul execuției tuturor co
menzilor pe care unitatea le are la 
ora actuală.

— Intr-adevâr. atît eu, cit și cei
lalți tovarăși din conducerea unității 
primim zilnic o astfel de situație, ne 
precizează interlocutorul. Acest sis
tem ne permite să cunoaștem în per
manentă cum se derulează producția 
Si să acționăm pentru respectarea 
termenelor de livrare stabilite prin 
contracte. Totuși, fără să se înțelea
gă că subapretiez necesitatea urmă
ririi sistematice a producției, aș vrea 
Să subliniez că rezultatele din acest 
an — planul la export oe 9 luni a 
fost îndeplinit și depășit cu 34,9 la 
sută. — au la bază acțiunile în
cepute In urmă cu 3—4 ani. în cazul 
exportului, olanul este ușor de sta
bilit. dar producția trebuie contrac
tată. executată și livrată în condițiile 
cerute de partenerii externi. Evident, 
această adaptare la cerințele parte
nerilor externi nu se poate face de 
azi ne miine. Ea trebuie Rîndită din 
timo, pregătită in asa fel incit atunci 
tind Oferi la exnort un produs, la care 
poate ai muncit un an-doi pentru 
proiectarea și asimilarea lui in fabri
cație, el să aibă calitățile pe care 
partenerii externi le solicită în mo
mentul respectiv.

AU ÎNDEPLINIT planul 
PE 10 LUNI

14 unități industriale 
din județul Iași

Colectivele de oameni ai muncii 
din 14 unități industriale din jude
țul Iași raportează îndeplinirea pla
nului de producție pe 10 luni. Pină 
la sfirșitul lunii octombrie, aceste 
unități vOr produce suplimentar o 
producție industrială în valoare de 
220 milioane lei. Printre cele 14 uni
tăti se numără întreprinderea de 
perdele și tricotaje din Pașcani, 
unitate fruntașă pe tară în acest 
an, întreprinderea dc ulei „Unirea", 
întreprinderea de antibiotice din 
Iași, întreprinderea mecanică de 
reparat material rulant din Pașcani. 
(Manole Comei).

12 întreprinderi 
din județul Vaslui

Colectivele din 12 întreprinderi 
industriale din județul Vaslui, intre 
care cele de pietre abrazive și de 
ulei din Bîrlad. întreprinderile de 
încălțăminte și de tricotaje Huși au 
raportat indeplinirea planului pe 
10 luni din acest an la producția- 
marfă. Pină la sfirșitul lunii, har
nicele colective de muncitori, ingi
neri și tehnicieni de la aceste între
prinderi VOr obține in principal ne 
seama creșterii productivității mun
cii o producție industrială supli
mentară în valoare de peste 75 mi
lioane lei. (Petru Necula),

11 întreprinderi 
din județul Teleorman
Prin perfecționarea continuă a 

organizării muncii, folosirea mai 
bună a timpului de lucru și a uti
lajelor. creșterea productivității 
muncii. 11 întreprinderi industriale 
din județul Teleorman raportează 
îndeplinirea planului pe 10 luni la 
oroducția-marfă. între unitățile eco
nomice cu rezultate foarte bune se 
află Schela de extracție Videle, în
treprinderea mecanică pentru agri
cultură și industrie alimentară Ro
șiori, Filatura de bumbac Alexan
dria și altele. (Stan Ștefan).

BOTOȘANI :

Economii de energie 
electrică

De la Începutul anului și pînă tn 
prezent, in județul Botoșani s-au e- 
conomisit 13 009 MWh, ceea ce echi
valează consumul casnic al județului 
pe durata a 3 luni sau oe cel a! în
treprinderii „Electrocontact" pe timp 
de aproape un an. La baza acestui 
suCC.es se află măsurile de raționali
zare a consumurilor, stabilite de e- 
nerjeficleni, împreună ju comparti
mentele de resort din Întreprinderile 
industriale și Cu factorii de răspun
dere din localitățile urbane și rurale. 
Intre unitățile cu cele mai mari e- 
conomii figurează Fabrica de zahăr 
din Bucecea, întreprinderea minieră 
din Docohoi. precum și Întreprinderi
le „Integrata", „Melana" și de utilaje 
și piese 'de schimb din Botoșani 
(Silvestri Ailenei).

PLANULUI LA EXPORT
La ora actuală, în întreprinderea 

„Electroaparataj" sc realizează circa 
700 de tipuri de aparataje electrice 
de joasă tensiune : întrerupătoare și 
siguranțe automate, relee termice și 
multe altele. .Majoritatea lor se ex
portă in U.R.S.S.. R. P. Chineză, 
R. D. Germană. Cehoslovacia, Polo
nia, Ungaria, Bulgaria, Iugoslavia, 
Turcia, Italia. Suedia. Belgia ș.a. în 
peste 20 de țări ale lumii. Această 
arie geografică largă in care se ex
portă produsele unității ilustrează 
preocupările stăruitoare pentru a- 
daptarea producției la cele mal di
verse cerințe ale pieței externe, ceea 
ce a influențat pozitiv extinderea 
exportului. Iar tn cazul aparatajului 
electric de joasă tensiune, această a- 
daptare nu este tocmai ușor de în
făptuit.

— Gama de produse pe care le 
fabricam in urmă cu cîțiva ani era

La întreprinderea 
„Electroaparataj “ 

din Capitală

cunoscută și apreciată pe piața ex
ternă, ne spune tovarășul Mihai Hn- 
hulescu, inginer-șef al întreprinde
rii. Produceam insă prea puține va
riante» Or. unii din clienții externi 
au in dotare anumite tipuri de in
stalații și, in consecință, solicită 
aparataje electrice cu caracteristici 
specifice. în această situație am tre
cut in mod special la asimilarea în 
fabricație a produselor solicitate de 
partenerii externi. Am început prin 
prospectarea cererilor de pe diferite 
piețe externe și. la ora actuală, rea
lizăm o serie de produse pe care le 
livrăm numai la export. Concomitent, 
am căutat să extindem gama de pro
duse pe care Ie fabricăm, astfel In
cit să satisfacerii în mai mare mă
sură necesarul economiei noastre na
ționale și, totodată, să răspundem 
solicitărilor tot mai diversificate ale 
pieței externe. în felul acesta, deși 
s-ar putea crede că fabricația s-a fă- 
rimițat. am reușit ca unele produse 
să le realizăm în serii foarte mari, 
întrerupătoarele automate de 10 A și 
întrerupătoarele automate E. 27. asi
milate nu de mult timp in fabricație, 
se execută in serii de cite un milion 
pe an.

Spuse așa, lucrurile par destul de 
simple. în practică, adaptarea pro
ducției la cerințele pieței externe 
este, fără Îndoială, mai complicată si 
necesită rezolvarea multor probleme 
tehnologice și organizatorice. Primii 
solicitați in această acțiune au fost 
specialiștii din cele două secții de 
cercetare-proiectare ale întreorinde- 
rii, conduse de Inginerii Florentin 
Aldea si Dragoș Sinulescu. Aici au 
fost gindite și concepute toate pro
dusele care azi sint exportate in cele 
mai îndepărtate colțuri ale lumii. 
Asimilarea în fabricație a produselor

Materii prime și energie din resurse proprii — ia nivelul
marilor cerințe ale dezvoltării economice a patriei!

ÎN BAZINUL TROTUȘULUI

Minele vechi - izvoare 
noi de cărbune

Hotăriți să contribuie într-o mă
sură tot mal mare la dezvoltarea ba
zei energetice a țării, minerii din ba
zinul văii Trotușului au pornit o 
inițiativă demnă de toată lauda : de 
aproape un an de zile, ei „scormo
nesc" minele vechi, abandonate de 
mai multă vreme, revigorind fluxul 
acestor izvoare de cărbune.

— în toamna trecută, cind secreta
rul general al partidului nostru, to
varășul Nicolae Ceaușescu. ne-a vizi
tat intreprinderea. ne-am angajat că 
vom face totul pentru a descoperi și 
pune in valoare noi timpuri miniere, 
pentru a scoate la suprafață cantităti 
sporite de Cărbune — ne spunea in
ginerul Nicolae Be Jan. directorul în
treprinderii miniere din Comăneștl. 
Atunci aveam în vedere rezervele 
serioase de cărbune care pot fi scoa
se din minele vechi. Și am hotărît 
să le redeschidem. împreună cu spe
cialiștii din minister am întocmit un 
program concret de acțiune, am al
cătuit echipe complexe de geologi, 
mineri și am pornit la treabă. Rezul
tatul : 19 090 de tone de cărbune ex
trase din adîncuri. in perioada care 
a trecut din acest an. peste cit s-a 
realizat în perioada echivalentă a 
anului trecut.

Șl. spre exemplificare, ni se pun la 
dispoziție date și fapte concrete. La 
mina Vermești. bunăoară, de unde 
timp de aproape un sfert de veac nu 
s-a mai extras nici o tonă de căr
bune, se scot în acest an mari canti
tăți de cărbune de bună calitate. 
Cercetările făcute au confirmat că 
aici există o rezervă de citeva mi
lioane de tone de cărbune. Ca să-l 
poată exploata cit mai repede si cît 
mai bine, brigăzile conduse de Ni
colae Gosav. Constantin Ardeleanu. 
Petru Neculcea și Constantin Brumă, 
toti mineri cu experiență, eu intro
dus aici susținerea metalică a abata
jelor cameră, precum și mașini mo
derne de înaltă tehnicitate, multe 
dintre ele realiaate cu forțe proprii 
în întreprindere, au mecanizat in în
tregime transportul materialelor și 
cărbunilor în subteran. Toate aces
tea au făcut ca în scurtă vreme pro
ductivitatea muncii in abataje să 
crească de aproape 19 ori. Graficele 
întrecerii arată că, de Ia începutul 
anului și pînă acum, minerii de la 
Vermești au extras peste prevederi 
circa 4 099 tone de cărbune. La ora 
actuală, la Vermești minerii lucrează 
la redeschiderea unui nou orizont, 
din care vor extrage sute și sute de 
mii de tone de cărbune, pe care îl 
vor pune in exploatare în ultimul 
trimestru al acestui an.

Forțe puternice, umane $1 mecani
ce, au fost concentrata șl la mina 
Filigeni. Ni se relatează că, după 
atente și minuțioase cercetări in te
ren, într-o zi inginerul topograf Mi
ron Maftei din sectorul geologic al 
Întreprinderii a venit la directorul 
unității si l-a spus : „Putem scoate 
de aici, cu certitudine, cel outin un 
milion tone de cărbune". Și a înce
put activitatea. S-au săpat galerii, 
planuri înclinate. Folosind mașini 

noi a fost însă condiționată de do
tarea cu o serie de utilaje, aparatură 
de măsură și control de construcție 
specială, care să răspundă cerințelor 
tehnologice specifice. De unde să se 
procure aceste utilaje ? Cei mai buni 
furnizori s-au dovedit a fi tot... mun
citorii și specialiștii întreprinderii, 
care știu cel mai bine cerințele 
producției. Ca atare, a fost organizat 
un compartiment de autodotarc, for
mat dintr-un atelier de proiectare șl 
unul de execuție. Anual, aici se rea
lizează peste 500 de mașini-agregat, 
dispozitive automate de asamblare, 
instalații complexe de reglaj și veri
ficare. standuri de încercare a fiabi
lității, in valoare de circa 30 milioane 
lei.

Printre înfăptuirile remarcabile ale 
compartimentului, de autodotare se 
numără și linia de montaj a întreru
pătoarelor A. E. 10, unde se execută 
numai produse destinate exportului. 
„Prin realizarea acestei linii de 
montaj am îndeplinit indicația dată 
de conducerea partidului de a se or
ganiză, acolo unde este posibil, for
mații de lucru sau ateliere specia
lizate pentru producția de export, 
ne spune tovarășul ion Alexe, șeful 
secției de montaj automate. La 
această linie de montaj, unde lu
crează in două schimburi 210 mun
citori, In majoritate femei, se reali
zează zilnic 3 009 de aparate pentru 
export".

Rezultatele obținute In acest an 
confirmă că întregul sistem de orga
nizare a muncii de, concepție, dotare 
și desfășurare a producției este pe 
un făgaș bun. Astfel s-a reușit ca 
proiectarea și asimilarea în fabrica
ție a întrerupătorului A. E. 10, de 
pildă, să se facă în mai puțin de un 
an de zile. Este unul din exemplele 
care ilustrează felul în care trebuie 
să se acționeze pentru promovarea 
mai activă a exportului, pentru a 
veni in intimpinarea cererilor parte
nerilor externi.

în timp ce în secțiile de fabricație 
se realizează producția de export 
contractată pentru acest an. !n sec
țiile de cercetare-proiectare se gîn- 
dește și prinde contur producția de 
miine. Astfel, de pe planșetele pro- 
iectanților a și ieșit si a fost omolo
gat întrerupătorul de 25 A. care va 
începe să fie fabricat în anul 1982. 
De asemenea, continuă acțiunea de 
diversificare a producției, căutîn- 
du-se noi soluții pentru introduebrea 
electronicii în construcția de apăra
ta,je electrice, prin construirea unor 
relee electronice de comandă si de 
timp, traductoare de proximitate s. a.

Nu putem încheia aceste rinduri 
fără să notăm că. pină acum, neste 
99 la sută din producția planificată 
la export pentru anul 1932 pe relația 
est a și fost contractată. Altfel sbus, 
depășirea din acest an a planului de 
export a fost pregătită cu mult timp 
înainte, iar depășirea din anul viitor 
se pregătește cu minuțiozitate si răs
pundere incă de pe acum.

Ion TEODOR

pneumatice de înaintare, minerii din 
brigăzile conduse de Nicolae Onea și 
Gheorghe Ilie au realizat intr-un 
timp record un abataj lung de 49 de 
metri, de unde ortacii lui Gheorghe 
Stoica $1 Gheorghe Partenie extrag 
zilnic cite 39 tone de cărbune. în 
cele patru luni de cind a început 
exploatarea, la Filigeni au fost reali
zate aproape 5 090 tone de cărbune.

Producția de cărbune se desfășoa
ră in paralel cu lucrările de cerce
tare a rezervelor. Specialiștii din ca
drul secției Comănești a întreprin
derii de prospecțiuni și explorări 
geologice Suceava Împreună cu cei 
din întreprinderea minieră acționea
ză corelat, după un plan bine sta
bilit : se sapă noi galerii, noi planuri 
înclinate, se croiesc noi drumuri 
spre faliile dinspre Livada, unde cel 
de Ia foraj au descoperit Importante 
rezerve de cărbune.

Activitate intensă si la masivul 
Lapoș. Cuveba de aici, cu minele ei 
abandonate de fosta societate carbo
niferă din yalea Jiului, nu au mal 
cunoscut freamătul muncii de peste 
trei decenii. Atunci minele au fost 
părăsite, chipurile, pentru calitatea 
slabă a cărbunelui. Pretext. Pentru 
că în urma lucrărilor de forare fă
cute in acest an au fost descoperite, 
numai în planul vestic, 5 straturi cu 
o rezervă de cîteva milioane tone 
de cărbune de bună calitate. Ingi
nerul Ion Bărbuță si subinginerul 
Ion Micu. din cadrul sectorului geo
logic al întreprinderii. împreună cu 
un mare număr de oameni dotați cu 
mașini si utilaje moderne execută în 
aceste zile o galerie lungă de 450 
metri pentru a se ajunge la stratul 
de zăcămint. Se prevede ca. în cu
rând. minerii să înceapă și aici lu
crările de exploatare.

Așadar, numai în trei mine vechi 
a fost descoperit un „rezervor" na
tural cuprlnzind o cantitate de căr
bune suficientă pentru exploa
tare intensă incă cel puțin 15 ani de 
acum încolo. Și cercetările geologice 
continuă. Inițiativele • muncitorești, 
măsurile tehnice sint însoțite de 
altele, organizatorice și politice. Zil
nic, la conducerea întreprinderii se 
urmăresc realizarea producției fizice, 
creșterea productivității muncii în 
abataje, livrarea către beneficiari a 
unor cantităti mai mari de cărbune. 
Organizațiile de partid, de sindicat 
si de tineret desfășoară o activitate 
intensă Pentru mobilizarea tuturor 
forțelor Ia identificarea st exploata
rea unor noi rezerve de cărbune.

Se constată, din activitatea in
tensă ce se desfășoară in aceste zile, 
că minerii din valea Trotușului sînt 
hotăriti ca. folosind toate resursele 
de care disoun. să scoată la lumină 
cărbune tot mal mult și de calitate 
superioară, sare a se spori contribu
ția la dezvoltarea bazei energetice 
a tării. Judecind după tenacitatea cu 
care acționează, cu siguranță vor 
reuși.

Gheorqhe BALTA 
corespondentul „Scînteil*

suCC.es
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Toastul președintelui
Nicolae Ceaușescu

(Urmare din pag. I)

„războiului rece“. Doresc să re
marc cu satisfacție că, în această 
perioadă, relațiile româno—vest- 
germane au cunoscut o dezvoltare 
puternică, pe baza înțelegerilor și 
acordurilor, convenite între țările 
noastre, a documentelor comune 
adoptate cu prilejul vizitelor re
ciproce la nivel înalt. Aș menționa 
ca deosebit de importante, în acest 
sens, vizita președintelui federal 
Guștav Heinemann în România în 
1971, și înțelegerile la care am a- 
juns cu acest prilej, vizita pe care 
am făcut-o în 1973 în R.F. Ger
mania și Declarația solemnă pe 
care am semnat-o atunci împreună 
cu cancelarul Willy Brandt, precum 
și Declarația comună din ianuarie 
1978, adoptată Ia București, în 
cursul vizitei efectuata în țara noas
tră de cancelarul federal Helmut 
Schmidt. în spiritul acestor docu
mente — care situează în mod ferm 
la baza relațiilor dintre țările noas
tre principiile deplinei egalități în 
drepturi, respectului independenței 
și suveranității naționale, neames
tecului în treburile interne și avan
tajului reciproc — s-au dezvoltat 
continuu schimburile comerciale și 
s-a intensificat cooperarea econo
mică, a cunoscut o largă extindere 
conlucrarea pe tărîm tehnico-ști- 
ințific, cultural, precum și în alte 
domenii de interes comun. în ul
timii 5 ani, schimburile economice 
reciproce s-au dublat, Repubjica 
Federală Germania ocupînd un loc 
de frunte în volumul total al co
merțului exterior al României.

Sînt încredințat, domnule pre
ședinte, că vizita pe care o faceți, 
convorbirile pe care le vom purta 
în aceste zile și înțelegerile la care 
vom ajunge vor da dimensiuni și 
mai largi colaborării și cooperării 
româno—vest-germane, în condițiile 
unei balanțe comerciale echili
brate, reciproc avantajoasă, cores
punzător intereselor fiecăreia din 
țările noastre, cauzei generale a în
țelegerii, destinderii și păcii în 
Europa și în lume.

Sîntem bucuroși că vizita pe 
care o faceți în țara noastră vă dă 
prilejul să cunoașteți nemijlocit 
munca, viața și preocupările po
porului român, care — în strînsă 
unitate — desfășoară o intensă ac
tivitate constructivă consacrată 
progresului economic și social al 
țării, dezvoltării științei și culturii, 
realizării societății noi, socialiste, 
care pune pe primul plan omul, 
bunăstarea și fericirea lui, afirma
rea sa multilaterală. Aplicarea fer
mă a politicii naționale a partidu
lui și statului nostru, dezvoltarea 
armonioasă a forțelor de producție

Vizita doamnei Veronica Carstens
Luni după-amiază, doamna Vero

nica Carstens a vizitat unul dintre 
impunătoarele edificii culturale ale 
Capitalei, păstrătorul atîtor inestima
bile valori naționale și universale, 
create de-a lungul veacurilor — Mu
zeu] de Artă al Republicii Socialiste 
România.

în această vizită a fost însoțită de 
Suzana Gâdea, președintele Consiliu
lui Culturii și Educației Socialiste.

Galeria de artă veche, primul 
punct al vizitei, a oferit o imagine 
revelatoare a geniului creator al po
porului nostru traversînd secolele, a 
cristalizării unei arte și a unui stil 
național, reținînd atenția prin diver
sitatea și valoarea deosebită a ex
ponatelor — obiecte care pun în lu
mină strălucite momente ale afirmă
rii spiritualității românești în seco
lele IX—XVIII. Au fost apreciate fi
nețea și originalitatea broderiilor, 
Înalta calitate artistică a sculpturilor 
în lemn, a picturilor și obiectelor 
realizate din metale prețioase de ne- 
lntrecuți meșteri populari, piese de 
valoare universală, care stau mărtu- 

pe întreg teritoriul țării și ridica
rea la viață nouă, înfloritoare a 
tuturor județelor patriei creează 
condiții pentru asigurarea în fapt 
a deplinei egalități în drepturi a 
tuturor cetățenilor, fără deosebire 
de naționalitate, pentru afirmarea 
lor plenară în toate domeniile de 
activitate. Vom continua să pro
movăm cu toată fermitatea aceas
tă politică, considerând că ea co
respunde pe deplin principiilor de 
umanism și egalitate, de dreptate 
națională și socială ce stau la baza 
societății socialiste pe care o edi
ficăm în România.

Stimate domnule președinte,
Deși au orînduiri social-politice 

diferite, România și Republica Fe
derală Germania, ca țări europene, 
au multe interese comune. Ele sînt 
deopotrivă interesate să conlucre
ze activ, pe toate planurile, atît 
pentru a-și asigura propășirea eco
nomică și socială, cît și pentru ca 
în Europa și în lume să fie promo
vată o politică de pace, de cola
borare și destindere.

Situația internațională este, în 
zilele noastre, deosebit de com
plexă și contradictorie. Pe de o 
parte, se afirmă tot mai puternic 
voința popoarelor de a se dezvolta 
libere și independente, de a con
viețui în deplină securitate și 
pace ; pe de altă parte însă, conti
nuă să se manifeste vechea poli
tică imperialistă de inegalitate și 
dominație, de amestec în treburile 
altor state, de consolidare și îm
părțire a zonelor de influență, ceea 
ce — în condițiile ascuțirii cri
zei economice mondiale, ale accen
tuării cursei înarmărilor — duce 
la o încordare deosebită în viața 
internațională, creînd mari peri
cole la adresa independenței și li
bertății popoarelor, a păcii în 
lume. în aceste împrejurări, noi 
considerăm că sînt mai necesare 
ca oricînd unirea și conlucrarea' 
tot mai strînsă a tuturor popoare
lor, a forțelor înaintate, pentru 
oprirea agravării situației interna
ționale, pentru reluarea și conti
nuarea fermă a politicii de destin
dere, de independență și pace.

în acest spirit acționează Româ
nia, aducîndu-și contribuția activă 
la soluționarea marilor probleme 
ce confruntă omenirea, la efortu
rile pentru colaborare, destindere 
și pace. Dezvoltăm larg colabora
rea cu țările socialiste, cu țările 
în curs de dezvoltare, cu țările ne
aliniate, extindem, în spiritul 
coexistenței pașnice, relațiile cil 
țările capitaliste dezvoltate, cu 
toate statele lumii, fără deosebire 
de orînduire socială. Milităm ferm

rie dezvoltării gindirii și sensibilității 
artistice românești, ca o reflectare a 
luptelor sociale, a celor mai impor
tante evenimente politice din istoria 
societății noastre. •

în ambianța oferită de Galeria na
țională au fost urmărite, în contig 
nuare, etapele semnificative ale evo
luției artei moderne și contemporane 
românești (secolele XIX—XX), ale
legăturii organice dintre arta noastră 
de azi și cea a 'înaintașilor. Trăsătu
rile definitorii ale școlii artistice na
ționale din această perioadă au fost 
relevate aici prin intermediul unor 
binecunoscute opere de Theodor A- 
man, Nicolae Grigorescu, Ion An- 
dreescu. Ștefan Luchian, Theodor 
Pallady, Nicolae Tonitza, Gheorghe 
Petrașcu, Constantin Brâncusi, Du
mitru Ghiață și alții.

Semnînd în cartea de onoare a 
muzeului, doamna Veronica Carstens 
a dat expresie admirației față de 
piesele de mare valoare artistică, 
de grija ce se manifestă in țara 
noastră pentru creatori și ope
rele lor.

(Agerpres) 

pentru securitate și colaborare în 
Europa, pentru încheierea cu re
zultate pozitive a reuniunii de la 
Madrid — care își reia mîine lu
crările — astfel încît să se ajungă 
la convocarea unei conferințe con
sacrate întăririi încrederii și dez
armării pe continent, la dezvolta
rea largă și neîngrădită a colabo
rării europene, la asigurarea con
tinuității procesului de colaborare 
și securitate inițiat la conferința 
de la Helsinki, prin organizarea de 
noi reuniuni. Este necesar să se 
facă totul pentru o Europă unită, 
în care, pe deasupra oricăror deo
sebiri de orînduire socială, să se 
dezvolte o largă și neîngrădită co
laborare, într-un climat de deplină 
egalitate, încredere și respect re
ciproc. în condițiile actuale, cînd 
Europa a devenit un uriaș arsenal 
de arme — care pot distruge de 
cîteva ori întreaga planetă — cînd 
este lanșată ideea unui război nu
clear limitat, considerăm că tre
buie să se facă totul pentru opri
rea amplasării și desfășurării de 
noi rachete nucleare cu rază medie 
de acțiune pe continent, pentru 
oprirea fabricării bombei cu neu
troni, pentru a evita nimicirea Eu
ropei în cadrul unui război nuclear 
între marile puteri. Am privit și 
privim cu simpatie marile mani
festări de masă care au loc, în 
acest sens, în Europa occidentală, 
îndeosebi în Republica Federală 
Germania, și Ie apreciem ca pe o 
expresie a înaltei conștiințe și res
ponsabilități a popoarelor pentru 
destinele Europei, a hotărîrii lor 
de a" trăi în pace, în independență 
și securitate deplină.

Dealtfel, noi considerăm că 
problema cea mai arzătoare a zi
lelor noastre este oprirea cursei 
înarmărilor — care a atins propor
ții fără precedent, împovărînd tot 
mai greu toate popoarele — trece
rea la măsuri reale de dezarmare, 
și în primul rînd de dezarmare 
nucleară. Trebuie spus un NU ho- 
■tărît înarmărilor, un NU hotărît 
bombei cu neutroni, un NU hotă- 
rit tuturor armelor de distrugere 
în masă ! Trebuie făcut totul pen
tru ca minunatele cuceriri ale ge
niului uman, ale științei și tehnicii 
moderne să fie puse exclusiv în 
slujba păcii și progresului — și nu 
a distrugerii și războiului ! Toate 
eforturile umanității trebuie în
dreptate spre apărarea celui mai 
fundamental drept al popoarelor, 
al oamenilor — dreptul la viață, la 
pace, la existență liberă !

în condițiile interdependențelor 
tot mai strînse ce caracterizează 
evoluția contemporană, este nece
sar să se renunțe definitiv la poli
tica de forță și de amenințare cu 

forța, la acțiuni militare — care 
aduc mari daune și suferințe po
poarelor — să se treacă în modul 
cel mai hotărît la soluționarea tu
turor problemelor dintre state nu
mai și numai pe cale pașnică, prin 
tratative. în acest spirit considerăm 
că trebuie intensificate eforturile 
pentru realizarea unei păci globale, 
trainice și juste în Orientul Mijlo
ciu, pentru rezolvarea pe cale po
litică a tuturor problemelor liti
gioase din Asia, Africa și din alte 
regiuni ale planetei. Nu există con
flict sau problemă — oricît de grea 
ar fi — care să nu-și poată găsi 
soluționare pe calea tratativelor 
purtate în spiritul înțelegerii și 
respectului reciproc!

Pornind de la realitatea că una 
din cele mai grave probleme ale 
zilelor noastre este situația deose
bit de grea în care trăiesc circa 
două treimi din popoarele lumii, 
marile decalaje dintre țările bo
gate și țările sărace — și care 
exercită o influență profund nega
tivă asupra întregii dezvoltări so
cial-politice mondiale — conside
răm că trebuie să se acționeze mai 
ferm pentru a se găsi soluțiile 
înlăturării acestei situații. Trebuie 
să se facă totul pentru lichidarea 
subdezvoltării, pentru instaurarea 
unei noi ordini economice interna
ționale, bazată pe deplină egalitate 
și echitate, care să favorizeze pro
gresul mai rapid al tuturor po
poarelor și în primul rînd al țărilor 
rămase în urmă, să înlesnească 
accesul larg al tuturor națiunilor la 
cuceririle științei și tehnicii mo
derne, să asigure stabilitatea eco
nomică mondială.

Soluționarea justă și durabilă a 
tuturor acestor complexe probleme 
impune participarea activă la viața 
internațională, în condiții de ega
litate, a tuturor statelor. Un rol 
deosebit în această privință revi
ne țărilor mici și mijlocii, țărilor 
în curs de dezvoltare și nealiniate 
— prctfund interesate într-o politi
că de independență și pace. Consi
derăm, de asemenea, că este nece
sar să crească rolul și contribuția 
Organizației Națiunilor Unite, a 
altor organisme internaționale în 
viața mondială.

Sînt convins, domnule președinte, 
că țările noastre vor coopera tot 
mai larg pe arena mondială, în 
slujba nobilelor idealuri ale po
poarelor, de libertate și indepen
dență, de securitate și pace.

Cu aceste gînduri și încredințat 
că vizita pe care o faceți în Româ
nia va da un nou impuls bunelor 
relații’ dintre țările și popoarele 
noastre, vă invit să toastăm :

— în sănătatea dumneavoastră, 
domnule președinte, și a stimatei 
doamne Carstens ;

— Pentru progresul și prosperi
tatea poporului țării dumnea
voastră ;

— Pentru prietenia și colabo
rarea dintre țările noastre ;

— Pentru pace și colaborare în 
Europa și în lume ;

— în sănătatea dumneavoastră, a 
tuturor ! (Vii aplauze).

Toastul președintelui 
Karl Carstens

(Urmare din pag. I)
de „Transilvania". Cronicarul ger
man Leunclavius („Lowenklaue) 
preamărește în a sa „Historia Mu- 
selmana" pe Mircea cel Bătrîn, 
domnul Țării Românești, ca pe „cel 
mai viteaz și cel mai ager prin
cipe dintre creștini". Despre cele
brul medic Paracelsus se relatea
ză că a străbătut în anii 1534 și 
1535 Transilvania și Țara Româ
nească spre a cerceta metodele 
medicinii populare și spre a cău
ta ierburi de leac. Spre sfîrșitul se
colului al 16-lea au fost tipărite la 
Sibiu și Brașov primele catehisme 
românești. în secolul al 18-lea un 
mare număr de germani s-au sta
bilit în Banat ; și ei au îndeplinit 
rol de mediatori între Europa de 
nord-vest și cea de sud-est. Bănă
țeanul Nikolaus Lenau a venit în 
1832 pe malurile Rinului. Celebrul 
învățat român Sextil Pușcariu a 
scris memorii despre perioada stu
diilor sale în Germania. Mulți 
scriitori români celebri, ca Mihai 
Eminescu, Ion Slavici și Lucian 
Blaga, erau pasionați de literatura 
germană.

Dar să nu zăbovim prea mult 
asupra trecutului. De la stabilirea 
relațiilor diplomatice, în anul 1967, 
raporturile dintre cele două țări 
ale noastre s-au intensificat, in
clusiv în domeniul Cultural. în 
1973 s-a încheiat un acord cultu
ral. Casa noastră de cultură din 
București și-a început deja activi
tatea într-un mod încurajator ; în 
curînd se va deschide la Miinchen 
Casa de cultură română. Crearea 
de consulate generale la Miinchen 
și Timișoara,' care e în interesul 
ambelor părți, va fi și în avan
tajul relațiilor culturale. O anu
mită îngrijorare ne-o pricinuieș- 
te schimbul de oameni de ști
ință, în prezent prea scăzut ; spe
răm însă că el va crește din nou. 
Multă vreme au adus în această 
privință servicii prețioase de inter
mediari cetățenii români de na
ționalitate germană ; nu în ultimul 
rînd datorită posibilității care li 
s-a acordat de a-și păstra identi
tatea culturală și de a-și cultiva 
limba. România are în acest dome
niu o legislație demnă de respect. 
Și dacă în practică se mai ivesc 
uneori dificultăți, credem că pu
tem porni de la premisa că acestea 
vor fi din ce în ce mai puține. Pen
tru posibilitatea dată naționalității 
conlocuitoare germane de a-și păs
tra o viață culturală proprie, do
resc, domnule președinte, să vă 
mulțumesc. Ea va fi și în viitor 
mediator între cele două țări ale 
noastre. Colaborarea presupune cu
noașterea și respectul reciproc. 
Sute de mii de cetățeni ai Republi
cii Federale Germania vizitează în 
fiecare an România, admirînd fru
musețile unor peisaje variate și 
locurile unei culturi milenare. In

vers, numeroși români fac cu
noștință cu Germania. Trebuie să 
sprijinim aceste contacte prin toa
te mijloacele.

în anul trecut, cererile unor ger
mani din România de a se muta la 
rudele lor din Republica Federală 
Germania au fost aprobate într-o 
măsură mai mare. Pentru această 
atitudine plină de înțelegere vă 
mulțumesc, domnule președinte, în 
mod expres. Soluționarea de comun 
acord a problemelor umanitare va 
rămine și pe viitor un element 
esențial al relațiilor noastre bilate
rale pozitive.

Un alt element esențial este eco
nomia. Țara dumneavoastră, dom
nule președinte, a străbătut sub 
conducerea dumneavoastră, într-un 
răstimp relativ scurt și cu o 
energie care impune respect, faze 
de dezvoltare care au necesitat 
în alte regiuni ale lumii incom
parabil mai mult timp. Aceas
ta a fost posibil numai prin spi
rit de sacrificiu, cu atît mai mult 
cu cît România a trebuit să facă 
față unor mari catastrofe natura
le, ca inundațiile din 1975, înspăi- 
mintătorul cutremur din 1977, iar 
acum criza mondială energetică și 
economică. în ciuda acestor greu
tăți, România a știut să-și îmbu
nătățească și să-și diversifice con
tinuu economia.

Relațiile comerciale dintre cele 
două țări ale noastre au cunoscut 
și ele un avînt remarcabil. în ul
timul deceniu, circulația mărfuri
lor s-a triplat, atingînd în 1979 un 
volum record de 3,5 miliarde 
mărci. Balanțele de plăți au fost 
în 1980 aproape echilibrate. Exis
tă 50 de proiecte de cooperare în
tre industria germană și cea ro
mânească. La 12 octombrie 1979 a 
fost semnat acordul de promova
re a investițiilor, care creează con
diții și mai favorabile înființării 
de societăți mixte. O comisie co
mună mixtă care se ocupă de pro
iecte speciale, și anume în zona o- 
rașului Timișoara, va duce — 
după cum sperăm — la stabilirea 
de noi legături economice.

O importanță deosebită revine 
firește relațiilor politice. Intensita
tea lor reiese chiar dintr-un aspect 
pur exterior, acela al listei consi
derabile a vizitelor reciproce. în 
ceea ce privește partea germană, 
menționez vizitele cancelarului fe
deral Brandt, a președintelui fe
deral Heinemann, a cancelarului 
federal Schmidt și mai multe vi
zite ale ministrului federal de ex
terne. în ceea ce privește partea 
română, vizita dumneavoastră ofi
cială din anul 1973 stă, domnule 
președinte, pe primul plan. în a- 
fară de aceasta, au avut loc mai 
multe vizite ale primilor miniștri 
și miniștrilor de externe români. 
La acestea se adaugă întrevederi 
ale miniștrilor economiei, construe-’ 
ției de locuințe, agriculturii și 
familiei, ca și consultările anuale 
dintre ministerele de externe.

Actuala mea vizită este a doua*  
a unui președinte federal german 
în ultimii zece ani, iar România 
este prima țară est-europeană pe 
care o vizitez în calitate de pre
ședinte federal. Se poate vorbi in
tr-adevăr — după cum s-a expri
mat ministrul nostru de externe — 
de un „dialog continuu".

în epoca noastră, atît de tulbu
rată și neliniștită de problemele 
politicii mondiale, acest dialog este 
deosebit de prețios. Evenimentele 
din Afganistan, America centrală. 
Africa de Sud, din Orientul Apro
piat și Mijlociu ne umplu de îngri
jorare, ca și sporirea violenței și 
înmulțirea actelor teroriste. Modi
ficarea raportului de forțe militare 
din Europa în ultimii zece ani, în 
special instalarea de rachete mijlo
cii cu rază mare’ de acțiune, care, 
printre altele, pot cuprinde întrea
ga Europă occidentală nu ne neli
niștește numai pe noi. Cerința 
noastră de echilibru militar exclu
de o poziție de slăbiciune, tot așa ca 
și năzuința de superioritate milita
ră, Soluția trebuie căutată mai de
grabă în acorduri cu privire la li
mitarea înarmărilor și dezarmare ; 
în acest sens ar trebui să facă efor
turi toate guvernele și toate sta

tele. Dumneavoastră, domnule 
președinte, ați amintit marile de
monstrații pentru pace, care au loc 
în aceste zile într-o serie de țări : 
occidentale, nu în ultimul rînd în 
țara noastră. Noi sîntem mîndri că 
pe baza constituției noastre sînt po
sibile demonstrații, chiar și atunci 
cînd ele iau o poziție critică față de 
guvern și majoritatea parlamenta
ră. Noi toți, fără nici o excepție, 
sîntem pentru țelul acestei demon
strații, și anume acela de a 
păstra pacea. Mulți dintre noi 
sînt însă de părere că pentru 
a se ajunge la acest țel e ne
voie de rhai mult decît de bu
năvoință și angajare morală, e 
nevoie de o apreciere realistă a si
tuației, de străduințe serioase și 
de răbdare pentru a se ajunge la 
un echilibru de înarmare stabili
zat la un nivel mai scăzut. în orice 
caz, continuînd politica sa de asi
gurare a păcii, Republica Federală ’ 
Germania va face tot ce-i stă în 
putință spre a reduce posibilitățile 
de conflict și tensiune. Acest spi
rit ne conduce și în năzuința spre 
țelul nostru național, asigurarea în 
Europa a unei stări de pace, în 
care poporul german să-și regă
sească unitatea prin liberă auto
determinare.

Aș dori, domnule președinte, să 
revin asupra unei propoziții din 
cuvîntarea dumneavoastră și să-mi 
exprim acordul deplin cu ea. Ați 
spus că nu există nici un conflict, 
nici o problemă oricît ar fi de com
plicată, care să nu-și poată găsi 
soluția pe calea tratativelor, în spi
ritul înțelegerii și respectului re
ciproc. Vă mulțumesc pentru aces
te cuvinte cu care sînt pe deplin 
de acord.

Lipsurile economice, sărăcia și 
foametea, concomitente cu crește
rea rapidă a populației în multe 
părți ale lumii, vor pune omeni
rea în fața unor probleme extra
ordinare. Ele nu vor putea fi re
zolvate decît prin colaborare. Re
lațiile dintre cele două țări ale 
noastre sînt un indiciu încurajator 
că această colaborare este posibilă 
și între state cu orînduiri sociale 
și economice diferite. Vizita mea 
își propune să servească consoli
dării și adîncirii contactelor.

Avem interese comune șî ar tre
bui să colaborăm oriunde este po
sibil : la Conferința pentru secu
ritate și colaborare în Europa, pen
tru drepturile omului și la Orga
nizația Națiunilor Unite. Sîntem 
de acord cu principiile fundamen
tale ale dreptului internațional : 
respectarea suveranității și a inte
grității teritoriale a statelor, re
nunțarea la forță, neamestecul în 
treburile : interne ale altor țăfi. 
România și R. F, Germania fac 
parte din Europa. Dumneavoastră, 
domnule președinte, spuneați acum 
zece ani :

„România, țară europeană, este 
vital interesată ca pe continentul 
nostru să se instaureze un climat 
de respect și încredere între na
țiuni, ș,ă se dezvolte relații noi, de 
colaborare și cooperare, între toate 
statele. Noi considerăm că există 
condiții * favorabile ca Europa — 
leagăn al civilizației, care a dat 
omenirii mari valori materiale și 
spirituale, dar este și locul de unde 
au pornit în secolul nostru două 
războaie mondiale — să devină o 
zonă a păcii și cooperării. Aceasta 
ar corespunde nu numai interese
lor popoarelor de pe continent, ci 
și intereselor tuturor popoarelor 
lumii". în această privință sîntem 
de acord cu dumneavoastră, dom
nule președinte. Germanii și româ
nii trăiesc pe același continent. Vi
itorul țării noastre este strîns le
gat de viitorul țării dumneavoas
tră. Considerați această vizită o 
dovadă a dorinței noastre de cola
borare și a bunăvoinței noastre.

în acest sens, domnule președin
te, ridic paharul

— în sănătatea dumneavoastră,
— în sănătatea stimatei dum

neavoastră soții,
— pentru fericirea României,
— pentru colaborarea noastră,
— pentru viitorul pașnic al tu

turor popoarelor lumii! (VU a» 
plauze).
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Meșterul de 
flaute fermecate

A ajuns la respectabila vîrstă 
de 82 de ani. Dar Gheorghe Lă- 
zărescu se bucură de o deosebi
tă stimă în riadul consătenilor 
săi din cgmuna Roșiile, județul 
Vilcea. nu numai pentru părul 
său albit de ani și de griji.

Cînd era în putere, în plină 
maturitate, cu aproape patru de
cenii in urmă, el a fost inițiato
rul și organizatorul formației de 
flautiști din comună. Flautiști 
care au ciștigat numeroase pre
mii la concursurile și festivalu
rile naționale. Si tot el, bătrînul 
de azi, este meșterul care a exe
cutat și continuă să execute cu 
neîntrecută măiestrie flautele 
pentru cei 150 de membri ai for
mației artistice, și nu numai 
pentru ei.

— Parcă-s fermecate — ne 
spunea un flautist. Ți-e mai 
mare dragul să cinți cu un 
strument care el însuși te 
cinti.

Mori măcinate 
de rugină

La consiliul unic agroindus
trial Bolintin, județul Giurgiu^ 
au sosit 7 utilaje nou-nouțe. 
Mașini moderne de tocat furaje. 
Furajele așteaptă să fie tocate, 
iar mașinile să fie montate. În
treprinderea specializată pentru 
montarea lor de la Călugăreai 
amină și tot amină trimiterea 
tehnicienilor. Motivul: nu li s-a 
pus la dispoziție un — să citești 
și să nu crezi! — „mijloc rapid 
de transport". Ce-or fi vrind, 
un avion 7

Fină una, alta, cele 7 mori 
moderne — că sint mori in toa
tă regula — zac și macină vînt. 
Pagubă mare. Cine o suportă 7 

Căsătorie 
pe... bani

Mare nuntă mare în comuna 
Mihăești-Argeș. Două muzici 
două și... lume de pe lume, in- 
trucit socrii mari și socrii mici, 
mirele și mireasa, nașul și nășt
ea se intrecuseră în a aduce cit 
mat mulți invitați — rude, ve
cini, prieteni, cunoscuți. S-a 
mincat, s-a băut, s-a petrecut. 
Ca la nuntă !

După plecarea nuntașilor, a 
început... evaluarea ciștlgului 
net : ciți bani s-au strins, citi 
s-au cheltuit, ciți au rămas. Cifra 
de 94 000 lei n-a constituit un 
secret nici pentru instanța de 
judecată, întrucit după numai 
citeva săptămini de la nuntă, 
proaspăta pereche Petre și Ga
briela ~ 
fapt, 
nimic 
ța de 
lei.

Trist, îngrozitor de trist I...

Pescărească
Ați auzit de povestea cu pes

carul care, întrebat ce face cu 
făcălețul, a spus că e un fel de 
instrument fermecat cu care 
ademenește peștele șl acesta-i 
cade, bucuros, in plasă ?

O astfel de poveste au încer
cat să indruge și Nicolae Ioszefic 
și Iosif Fazekas, din județul 
Harghita, unui om al legii care 
i-a surprins cu hainele ude 
leoarcă și avind asupra lor mal 
multe kilograme de pește, două 
undițe și o... ditamai plasă de 
pescuit.

— Cum stăteam noi așa pe 
malul apei — spunea unul din
tre ei — am simțit undițele că 
ne trag in apă. Ce credeți că se 
prinsese in cirlig 7 In loc de 
pește am pescuit, această plasă. 
Si in plasă peștele pe care-l 
vedeți.

Cum însă povestea cu plasa 
era cusută cu ață albă si cum 
cei doi n-aveau nici măcar per
mis de pescuit, după citeva 
trebări au tăcut ca peștele, 
căzut in propria... plasă și 
intrat la apă.

Paznic 
în altă... pază

Gheorghe Belțig, paznic 
depozitul de legume și fructe 
din Jțcani-Suceava, iși inaepli- 
nea datoria în mod conșttincios. 
Asta cind era treaz. Dar nu de 
puține ori, nerezlstind ispitei, se 
lăsa în voia... paharului. Așa s-a 
întimplat șl într-o seară cind a 
plecat. la băut, părăsindu-șl 
postul. După ce și-a făcut „pli
nul". nu s-a mai întors la pos
tul său. Ba, mai mult, t-a trecut 
prin minte să 
confraților de 
ție, unde s-a 
Dar paznicii 
post, au pus mina 
l-au dat în altă... pază.

Una a zis, 
alta a făcut

Toată vara, Aurica Luba 
comuna Păulești, județul Satu 
Mare, a umblat hai-hui prin 
țară. în pragul toamnei, s-a în
tors acasă intr-o stare jalnică : 
sumar îmbrăcată, flămindă și 
cu vinătăi după o bătaie zdra
vănă. N-a spus nici ce-a pățit, 
nici pe unde a hoinărit. Părinții, 
ca orice părinți, au fost bucuroși 
de întoarcerea fetei, gindind că 
i-a venit mintea la cap. Mama 
ei a luat-o să lucreze împreună 
la sera de legume. A lucrat Au
rica 6 zile, cu sirg și spor, și 
toată lumea era mulțumită. Dar 
in a șaptea zi a luat din casă 
îmbrăcăminte 
nea și alte 
după care a 
fără urmă.

Rugămintea „
a fi ajutați să-i dea de urmă. 

I Peste citeva săptămini va îm
plini 18 ani, va deveni majoră și 
a venit vremea să-și afle calea 
cea bună in viață.

in- 
au 
au

la

încerce vigilența 
la baza de recep- 
dus să fure griu. 
de aici, aflați la 

pe paznic și

din

care nu-i aparțin 
obiecte așijdereu, 
dispărut din nou
părinților este de

Rubrică realizată de 
Petre POPA 
ți corespondenții „Scinteii
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IN FIECARE JUDEȚ, IN FIECARE LOCALITATE - MASURI FERME

PENTRU APLICAREA IN VIAȚĂ A PRINCIPIILOR

AUTOCONDUCERII Șl AUTOAPROVIZIONĂRII
Porneam de dimineață pe 

teren cu tema-itinerar de 
mare noblețe contempora
nă : „Drumul bunurilor 
spre masa noastră". Cu gîn- 
dul la meritata masă a ce
lor 22 milioane si la locu
rile in care începe pregă
tirea ei, unde piinea devine 
piine.

M-a întrerupt însă din 
ginduri vecinul de scară, 
cerindu-mi „să pun umă
rul" la rezolvarea unei 
„probleme" : desfundarea 
toboganului. Necazul nu e 
nou. în fiecare luni, tobo
ganul se „îneacă". îndopat 
cu— piine.

— Gospodinele se trezesc 
duminica. înainte de masa 
de prînz. că au sacoșe în
tregi de pline, rămasă de 
o săptămînă. Șl aruncă pe 
tobogan. Ca să-l desfunde, 
aruncă apă. Iar pîinea se 
umflă și-

împingem cu acea sirmă 
groasă din metal pasta for
mată între etaje. Mă gîn- 
desc la jimblele rumene 
de ieri, din rafturile maga
zinului de vizavi, pe care o 
anonimă nesăbuință le-a 
transformat în gunoi.

Vecinul de pe scară. Ni
colae Tache. fost contabil, 
azi pensionar. încearcă un 
calcul :

— Vă dați seama cită 
pîine se aruncă numai pe 
strada asta cu nume fru
mos, „Mașina de piine" ? 
Cam de două ori mai multă 
decit se consuma ne ace
eași stradă acum 20 de ani. 
E drept, populația a cres
cut simțitor, dar... (!) Și cu 
un gest de adîncă nemul
țumire îmi arată movila de 
pastă amestecată cu alte 
resturi : „Se aruncă pîi
nea 1 De ce ? Pentru că 
este ? Absurd !“.

Intr-adevăr — 
dox : să arunci 
ai de unde !

Trecem vizavi. _ _ 
de piine nr. 70 din comple
xul comercial „Teiul Doam
nei".

— Se cumpără, se cum
pără cu nemiluita pîine, 
mal ales duminica, ne spu
ne gestionara Gheorghița 
Andrei. încercăm să mai și 
explicăm cumpărătorilor 
respectivi că n-are rost să 
țină pîinea 2—3 zile. să 
mucegăiască in bucătărie. 
Unii înțeleg. Alții îpsă 
după ce au luat două, trei 
pîini își trimit și copiii. Că 
— „să fie acolo". Pe urmă 
o aruncă. Nu e păcat ?

„De ce ? Pentru că e de 
unde ? Absurd !“.

La centrul apropiat, nu
mărul 339, din Colentlna 
25 : „Au fost perioade cînd 
n-aveam pesmet. La centrul 
nostru — ne spune gestio
nara Aurica Ion — se ser
vesc și produse lactate, dar 
uneori nu ne ajung cornu- 
letele, alteori sint prea 
mari pentru borcanul ds 
iaurt sau chefir. îl mănin- 
că omul jumătate, restul... 
deșeu. Ia să fie sortimen
te de piine cu un gramaj

un para- 
pentru că

la centrul
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EXPERIENȚE BUNE IN APROVIZIONAREA CE PÎINE A LOCALITĂȚnXIR RURALE
• Toate cele 62 de brutării comunale existente în 

județul Vîlceo au fost puse in funcțiune după apariția 
decretului Consiliului de Stat. Cele 14 localități rurale 
care deocamdată nu dispun de brutării au fost aron
date pe lingă comunele învecinate, asigurindu-li-se 
întreaga cantitate de piine prin rețeaua magazinelor 
sătești. Consiliul popular județean a inițiat constituirea 
unei echipe de muncitori care modifică vetrele și fo
carele brutăriilor care funcționează cu motorină, adap- 
tindu-le pentru folosirea drept combustibil a cărbune
lui. (Ion Stanciu).

• In perioada care a trecut din acest an, muncitorii, 
tehnicienii și inginerii Întreprinderii de njorărit și pa-

nlficațle Craiova au depășit prevederile planului pro- 
ducției-marfă cu aproape 25 milioane lei, spor valoric 
care s-a concretizat in însemnate cantități de pîine 
și produse de panificație ce au fost puse la dispoziția 
populației municipiului și comunelor din apropiere. 
După cum ne-a informat Inginera Rodlca Bițoianu. 
directoarea întreprinderii, avind în vedere prevederile 
recentului decret al Consiliului de Stat, intreprlnderea 
craioveană va continua aprovizionarea in bune con
diții cu piine, făină și mălai și o populației localită
ților care nu dispun de brutării și nu sint arondate la 
cele existente in alte zone, cum ar fi Ișalnița, Bucovăț, 
Șimnic, Cernele etc. (Nicolae Petolescu).

Pe preț te poți tocmi, 
niciodatăpe cinste

. Drumurile prin piețele bucurește- 
ne ne-au dat prilej sd-i cunoaștem 
mai bine pe cei care încarcă mesele 
și tarabele cu verdețuri și legume, 
cu fructe și flori. Sint țărani din ju
dețele Giurgiu sau Ialomița, din 
Sectorul agricol Ilfov sau din locuri 
mai depărtate de Capitală. Dis-de- 
dimineață iși așază cu meticulozitate 
marfa care va umple sacoșele oa
menilor din oraș. Sint mulți aceia 
care, după ce îngrijesc cu sirg pă
mântul, ii culeg roadele îndestulă
toare și le apropie de bucătăriile șl 
cămările orașului, ti deosebești de 
la distanță de alte „personaje* * care 
populează piața. Aceste „personaje" 
pot fi ușor identificate după ohip 
șl... după preț. După prețul cu care 
oferă legume sau fructe, preț aflat 
intr-o permanentă tentativă de es
caladare a mercurialului. Sint pre
cupeți, „țărani clandestini", inși 
care nu trudesc peste brazdă și în
cearcă să facă bani cultivind... afa
cerismul. Sint cei care adumbresc 
imaginea adevăratului producător, a 
adevăratului țăran.

n Teatrul Național (sala mică) : Gai
țele — 19,30.
• Radlotelevlzlunea Română (str. Nu
ferilor, Studioul 8) : Concertul cvinte
tului „CONCORDIA” — 19,30.
• Opera Română : Cavaleria rustica
nă, Paiațe — 18.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra” 
(sala Grădina Icoanei) : Cum se nu
meau cei patru Beatles ? — 19,30.
• Teatrul Mic : Diavolul și bunul 
dumnezeu — 18,30.
• Teatrul Foarte Mic : Copiii Iui Ke
nnedy — 20.
• Teatrul „Nottara” (sala Magheru): 
Micul infern — 19,30, (sala Studio) : 
Noaptea umbrelor — 19.
a Teatrul Gluleștl (sala Majestic) : 
Povestea unei Iubiri — 19.30.
a Teatrul „Ai Davila" — Pitești Oa 
sala Teatrului de comedie) : Cui i-e 
frică de Virginia Woolf — 19,30.
a Teatrul „Constantin Tănase" (sala 
Savoy) ; Veselie la Tănase — 19.30.
a Ansamblul „Rapsodia română" : 
Zi-ie d-aiea de-ale noastre — 19.
a Teatrul „Ion Vasllescu" : Jumăta
tea mea e Întreagă — 19,30.
a Teatrul „Țăndărică" (la clubul T. 
4) : Bu-AIl - 15.
a Circul București : Music-hau |a
circ — 19,30.

Deunăzi, in piața „Moghioroș" am 
văzut bogăția toamnei adusă pe 
tarabe. Am văzut mîinile acelora 
care seamănă și sapă, udă și plivesc 
plantele pe timpul multor luni ale 
anului, cintărind plinătatea vinete- 
lor, a verzei, a conopidei, ca să-țl 
dea de înțeles, ție, cumpărător de la 
oraș, că roadele astea au fost bine 
muncite, parcă vrind să spună : 
„Privește și dumneata ce minunăție 
de roșii, și struguri, și morcovi am 
eu aici!“. Asemenea oameni merită 
să fie prețuiți de noi.

Lui Nicolae Poșircaru, grădinar 
din comuna Grădinari, județul Giur-

corespunzător. Bă albă fie
care pentru masă 1

Piinea e muncă. Oare ce
lor ce-o plămădesc le-ar 
place s-o știe ajunsă la pu
bele ? Cu această întreba
re în gind ne-am dus la 
întreprinderea de panifica
ție „Griul". Mai mult de- 
cit orice explicații și con
fesiuni. ni s-a părut su
gestivă următoarea scenă : 
inginera Maria Bucur, ți- 
nind in mină un cocoloș de 
cocă. îl admonesta pe unul 
dintre muncitorii de la cin- 
tar pentru că scăpase 
calupul pe jos. Omul încer
ca să se disculpe :

păt seamănă cu o fală de 
om. E făcut deci pentru 
Om. Pentru pîinea Iui. 
Acela care nu respectă pîi
nea iși bate joc Si de co
pilăria mea. Și poate si de 
copilăria lui. EI aruncă pe 
tobogan nu numai munca 
noastră, a tuturor, ci si pro
priul bun simt. Cum adi
că 1 O întreagă brutărie, ca 
fosta „Mașină de piine". să 
lucreze pentru... coșul de 
gunoi ? ! Șl asta pentru că 
e piine de ajuns 7 !

Fața de om de pe bobul 
griului aveam s-o intîlnesc 
în persoana unuia din ze
cile, din 6utele de mii de

„Bobul mic 
umple sacul

mare, dar
îl și golește!"
Dialoguri despre necumpătare 
cu oameni pentru care risipa 

de piine înseamnă risipă 
de sudoare

— O fărîmă de piine la 
55 000 kilograme nu se cu
noaște.

— O fi fărîmă ! Dar e 
de piine, omule ! E piine. 
Care nu e doar a dumitale, 
nici a mea. nici a altuia, ci 
a noastră.

Omul a tăcut rușinat.
Ne-am continuat drumul 

spre „rădăcina pîinii". la 
moara „Griul".

— Măcinăm azi făină cit 
pentru un întreg București 
din 1938, anii copilăriei 
mele. îmi spune morarul 
Gheorghe Tăbîrcă. Sute de 
mii de pîini zilnic.

La întrebarea, cită mun
că intră intr-un dumicat de 
piine ?“. povestește o amin
tire din anii copilăriei. 
După treieratul cu caii, in 
curte, cei mai mici trebu
iau să adune bob cu bob 
griul rămas. In ulcele, pe 
care le vărsau în baniță. 
„Asta e pentru piine" — le 
zicea tatăl, lăudîndu-le hăr
nicia. Restul era pentru 
fonciere și alte angarale. 
Tatăl s-a ținut de cuvînt : 
a măcinat banița și le-a 
făcut copiilor piirre.

— A fost primul lucru 
gustos din viața mea — își 
amintește morarul. Și mă 
gindeam — ce-ar fi fost 
dacă nu adunam acele boa
be ? Pe urmă am observat 
că bobul de griu. la un ca

oameni ai plinii, țăranul 
cooperator Ionel Gulie, din 
comuna ialomiteană Gheor- 
ghe Doja.

— Nu sin tem noi chiar 
deținătorii recordului la 
recolta de griu de anul a- 
cesta (cei din C.A.P. Smir
na au trecut de 5 000 kilo
grame Ia hectar), dar sin- 
tem pe-aproape. Griu ca-n 
anii aceștia nici nu se visa 
cu 10—15 ani în urmă. Dar 
tocmai asta ne face mai 
zgîrciti cu roadele smulse 
cîmpului. E o vorbă la 
noi : „bobul mic umple sa
cul mare, dar il și golește". 
Ei bine, tocmai cu risipa a- 
cestui bob mic avem noi de 
furcă. Bob care, mai anii 
trecuți. l-a făcut de rîsul 
satului pe unul din combi- 
nerii. dealtfel bun, dar cam 
„inlmă-largă" la risipă. A 
intrat în lan cu mașina re
parată așa. „cum o fi“. Și 
ne-a dijmuit recolta cu ri
sipa. „Mă băiete, ii zic. te 
știam om cumsecade, de ce 
te-apuci tu să ne ftiri mun
ca ?“. S-a făcut foc: „Cum 
adică, mă faci și necinstit? 
Și pe ce te bizui, mă rog, 
cind îmi spui asta ? Că eu 
vin și-ți dovedesc cu miile 
de kilograme la hectar". 
Recolta era bună, intr-ade
văr. Spre toamnă insă, după 
ce locul a fost arat, au apă
rut acele „suprafețe ale ru

X

piu, li place să te știe interesat de 
hărnicia lui. tn tasul clntarului 
marfa ți-o pune cu „bătaie". îți 
urează s-o măninci sănătos și dă 
drumul banilor in buzunarul șorțu
lui prins în briu.

Nicolae Poșircaru nu vinde „pre
ferențial", dar sint orășeni cărora, 
de ani de zile, le aprovizionează 
cămările și spune asta cu mindrie.

ÎNSEMNĂRI din piețe

— Le dau tot ce au nevoie. Eu 
vin la piață, în oraș, fiindcă știu că 
le trebuie roadele scoase din hărni
cia pământului și munca mea. Știu 
lucrul ăsta de la copiii mei. Și ei 
lucrează in oraș, la întreprinderi. 
Din munca lor se fac încălțările 
mele și hainele de pe mine. Și tele
vizorul pe care-l am acasă și la care 
mă mai uit, mai ales lama. Și 
ghiozdanele cu care copiii din sat 
merg la școală. Șt cite și mai cite.„ 
Din munca mea, vedeți șl dumnea
voastră ce iese. Legea pămintului 
nostru și a anilor mei spune Jâ ne 
cumpănim bine nevoile traiului. 
Adică eu dau ce-am învățat să fac 
de-o viață. Ei, copiii mei, oamenii 
de la oraș, dau și ei ce-au învățat. 
Cinstit, cit se cuvine. Fără înșelăto
rie, fără tocmeală pe seama cinstei.

în timpul cit am mai stat de vorbă 
eu iscusitul gospodar l-am întrebat 
dacă obișnuiește să vindă cu prețuri 

*

șinii". Boabele de griu ri
sipite au dat colț. Pajiște 
verde, nu alta. Și vinovatul 
a... văzut negru o toamnă 
întreagă. De ce povestesc 
asta ? Pentru că și astăzi 
îmi pare rău că. observînd 
ce observam, nu l-am luat 
atunci mai din scurt. Risi
pitorul trebuie să fie arătat 
cu degetul de Întreaga ob
ște ! Muncim ca să avem 
mai mult, mai bun. nu să 
azvirlim.

„Ce țăran mai e ăla care 
nu-si hrănește familia, care 
nu produce și pentru alții!", 
ne spunea odată Ion Sta- 
ma. om de aproape 60 de 
ani. membru al cooperati
vei agricole din comuna 
Drajna, satul Drajna de Sus 
— Prahova, localitate sub- 
montană. Griul și porumbul 
nu prea se înțeleg cu dea
lurile acoperite de finațuri 
șl livezi. Și totuși, satul Iui 
Ion Stama se autoaprovizio- 
nează cu cereale. Cum ? 
Prin muncă.

— Dacă nu a venit cîm- 
pul Ia noi. mergem noi la 
cimp. Noi, oamenii munte
lui, avem nevoie de cerea
le ; dmpul — de forță de 
muncă. Așa încit ne de
plasăm în mod organizat la 
șes. unde muncim pămîn- 
tul în acord global. Pen
tru grîu și porumb. Timp 
în ,care unul sau doi din 
membrii familiilor muncesc 
în cooperativa agricolă din 
saț. cultivă loturile per
sonale, îngrijesc vitele și 
păsările din curte.

Cind i se spune de nesă
buința unor săteni care vor 
să-și hrănească porcii cu 
piine, rîde ca de o absur
ditate. „Cum adică ? Dar 
cu porumbul din grădină ce 
fac ? Dar cu dovlecii? Dar 
cu borhotul de prune ? Ei, 
asta-i bună I Să strigi, adi
că. la nevastă : „Aprinde, 
fa. cuptorul de piine. că 
guiță porcul in coteț 1“ ?

Gindirea Iui sănătoasă nu 
acceptă ca unii să risipeas
că pîinea așa, pentru că 
există pentru toți. „Eu zic 
că in mintea risipitorilor 
ăstora se petrece ceva ne
lalocul lui. Muncim ca să 
trăim mai bine, nu să risi
pim. ca găina-n grămadă".

Intr-adevăr, ceva nelalo
cul lui se petrece în con
știința risipitorului, oricare 
i-ar fi ocupația, sau locul 
de muncă. E o anomalie 
generată de lipsa simțului 
gospodăresc elementar față 
de bunurile pe care socie
tatea noastră, a muncii, i 
le oferă. De ce să arun
căm. cînd este vorba de 
munca noastră, a fiecăruia, 
care își are drept tel bu
năstarea noastră, a tuturor ? 
întrebare al cărei răspuns 
este limpede pentru fieca
re. EI și-a găsit o expresie 
pregnantă în recentele de
crete
Stat, documente 
de 
să 

ale Consiliului de 
aprobate 

cei ce muncesc si știu 
pretuiască munca.

Laurentiu DUȚĂ

măi mari decit cele indicate în 
mercurial. Se supără că îndrăznim 
să-l bănuim de așa ceva.

— Mai curînd pot să vă spun că 
am vindut și pe datorie. Pe mine 
nu m-a înșelat nimeni. Așa că eu 
de ce m-aș procopsi de pe urma 
altora ? Și vă mal spun un lucru : 
aici, in piață, mulți din oamenii care 
vind sint de la mine din comună. 
Cum mi-ar sta mie să pun un preț 
mai mare decit al lor, care-l respec
tă pe cel trecut in mercurial 7 Ome
nia clștigată intr-o viață n-o dau eu 
pe cîțiva bănuți in plus !

înțelepciunea unor astfel de gin
duri am aflat-o și din vorbele altor 
țărani: Ion Văcărolu, din comuna 
Grăujeni, județul Giurgiu, ne spu
nea că, anul acesta chiar, a adus la 
piață peste 2000 kg de caise. A 
fost primul cu aceste fructe, înainte 
ca mercurialele să le prevadă un 
preț maximal. Le-a vindut cu un 
preț mai mic decit cel care avea să 
fie stabilit mai tirziu. La fel gîndesc 
și alți țărani: Ion Cristea din co
muna Cornetu și Constantin Căr
bunar u din Ogrezenl și Lazăr Tonea 
din Băleni-Sirbi, oameni care știu 
pe de rost și de-o viață rostul pă
mintului : ,să fie bine gospodărit. 
Oameni care nu știu cum arată o 
chitanță de amendă. Oameni cinstiți, 
care se necăjesc cînd din vina alto
ra, a intermediarilor, a „țăranilor 
clandestini", se pot crea confuzii ce 
pot duce la punerea la îndoială a 
omeniei și cinstei țăranilor ade- 
vărați.

Constanta POPESCU

PROGRAMUL 1
9,00 Teleșcoală

11,00 Tribuna experienței (reluare)
11.30 Din cîntecele mele — muzică popu

lară din Năsăud
ll,»0 Film serial „Crahul” — reluarea 

primului episod
12.40 Coruri din opere si opereta
13.03 Telex
16,00 Telex
16,05 Teleșcoală
17.15 Clubul tineretului
18,00 Almanah pionieresc
16,20 Tineri interpreți de muzică popu

lară
18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19.25 Actualitatea economică
19,45 Forum politico-ideologic. Alianța 

muncltorească-țfirănească — forță 
hotărîtoare a progresului economic 
și social

20.15 Oamenii de știință ș) pacea
20.30 Teatru TV : „Jocul" de Ion Băle- 

șu. premieră TV. spectacol realizat 
în colaborare cu Teatrul Nottara. 
In distribuție : Gllda Marinescu, 
Margareta Pogonat, Elena Duml- 
tresCu-Nica, Val Săndulescu. Dana 
Dogaru, Valerlu Preda. Mircea 
Jlda, Șerban Cantacuzlno. Regla :

x George Rafael. Adaptarea șl regia 
TV, Constantin Dicu

23,05 Ora cînteculul — muzică ușoară
22.25 Telejurnal

PROGRAMUL 2
19,00 Telejurnal
19.25 Film serial pentru copil : „Căpitan 

la 15 ani" — reluarea episodului 3
19.50 Seară de jaz
20,30 Viața economică
21,00 Profil componistic — Walter Mihai 

Klepper
21.40 Mult e dulce și frumoasă Umba 

ce-o vorbim... (reluare)
22,05 Ora cînteculul — muzică ușoară
22.25 Telejurnal

Manifestări științifice
S-au încheiat, la Brașov, lucrările 

celei de a 7-a Conferințe a specia
liștilor din domeniul turnătoriei — 
manifestare organizată de Institutul 
de cercetare științifică, inginerie teh
nologică si proiectare pentru sectoare 
calde din București, de întreprinde
rile „Tractorul". „Steagul roșu" și 
Universitatea din Brașov. Specia
liști din cercetare, producție si 
învățămînt superior au realizat un 
util schimb de experiență, prezen- 
țind cele mal moderne tehno
logii de obținere și turnare a fonte
lor, oțelului și metalelor neferoase, 
noi procedee, instalații șl materiale 
utilizate în turnătorii, soluții vizind 
mecanizarea, automatizarea și robo
tizarea operațiilor din domeniul sec
toarelor calde, reducerea consumu
rilor specifice de materiale, metale, 
combustibil si energie. Totodată, au 
subliniat necesitatea valorificării cit 
mai rapide a rezultatelor cercetării, 
generalizării tehnicilor si procedeelor 
moderne aplicate deja în unele în
treprinderi. asimilării si fabricării în 
țară, pe baza materiilor prime indi
gene, a unor materiale specifice ne
cesare aplicării noilor procedee teh
nologice. (Vlaicu Radu).

*
La Tulcea a avut lac un simpozion 

organizat de Societatea de stiinte ma
tematice din tara noastră. Cu acest 
orilei a avut tac si o consfătuire cu 
tema : „Abordarea metodică si știin
țifică a predării sub formă modernă 
a noțiunilor dificile din manualele 
școlare de matematică". La lucrări, 
care au fost conduse de acad. Nico
lae Teodorescu. președintele Socie
tății de stiinte matematice, au parti
cipat reprezentant! ai Ministerului 
Educației si tnvătămîntului. Editurii 
didactice si pedagogice, cadre didac
tice universitare si din ciclurile gim
nazial si liceal din tară si din jude
țul Tulcea. (Necuiai Amihulesei).

•p
Duminică s-au încheiat la Iași lu

crările primului simpozion national 
de conducere, organizare și tehnolo
gia construcțiilor, desfășurat sub 
egida Ministerului Educației si învă- 
tămîntului si Institutului politehnic 
din localitate. Au participat cadre 
didactice din invătămintul superior, 
cercetători științifici, specialist! si 
alti oameni ai muncii din unitățile 
de profil din tară. Au fost dezbătute 
probleme privind dezvoltarea stiinte! 
românești a conducerii si Organizării 
construcțiilor, perfecționarea metode
lor aplicative de conducere sl orga
nizare științifică a producției si teh
nologiilor de construcții, a șantiere
lor. întreprinderilor si trusturilor de 
construcții. (Manole Corcaci).

Importante reduceri 
de tarife în stațiunile 

balneoclimatice
Cei care doresc să-și efectueze 

concediul de odihnă sau cura bal
neară in această perioadă in unele 
din cele mai renumite stațiuni be
neficiază de reduceri importante la 
tarifele pentru cazare si masă in 
unitățile hoteliere. Pe lingă faptul 
că in această perioadă se poate 
alege confortul dorit și efectua cura 
balneară in cele mai bune condiții, 
se realizează și importante econo
mii în bugetul familiei, fată de lu
nile de vară. Astfel, la un sejur de 
12 zile petrecut in stațiunile de 
odihnă Poiana Brașov, Sinaia. Pre
deal sau Borșa se pot economisi 
Intre 320—380 tai de persoană. în 
stațiunile cu profil de cură balneară 
Geoagiu-Băi. Buziaș. Tușnad. Slă- 
nic Moldova, Moneasa. Sovata. Că- 
ciulata. Herculane sau Felix, econo
miile pentru o serie completă de 
18 zile vor fi și mai substanțiale

cinema
• întoarcere ta dragostea dinții :
VOLGA - >; 11,15: 13,30; 15,45; 18;
20,15, STUDIO - 10; 12; 14; 16; 18: 20.
• Alo, aterizează străbunica : TIM
PURI NOI - 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45;
20, DRUMUL SĂRII — 16; 18; 20.
• ștefan Luchian : FERENTARI 
13,30; 17,30; 19,30.
• învingătorul : MELODIA — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15, GLORIA — 9;
11,15; 13.30; 15,45; 18; 20.
• O lume tără cer : MIORIȚA — 9; 
11,15; 13.30; 15,45; 18; 20.
• Ana și „hoțul": MUNCA — 15,30; 
17,30: 19,30.
• Convolut : PROGRESUL — 16; 18;
20.
• Ziua de naștere a unul ttnăr var-
șovtan : CAPITOL — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15.
• Intlmplare nocturnă : CENTRAL 
— 9; 11; 13,15; 15,30: 17.45; 20.
• Taro, (iul dragonului : SCALA — 
9,15; 11,15; 13,15; 15,15; 17.15; 19,15.
■> Asociatul : SALA MARE A PALA
TULUI - t6,45; 19, PATRIA - 9;
11,15; 13,30; 13.45; 18: 20, FESTIVAL — 
9; 11.15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, MO
DERN - 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.15.
• Ultima romanță de dragoste : SALA 
MICA A PALATULUI - 17,15; 20.
• Program de desene animate — 9,15: 
10.45; 12,15; 13,45; 15.15, Milă pentru cel 
vii - 16,45; 19 : DOINA.

CUV1NTUL CITITORILOR , g 
VINTUL OAMENILOR MUNCII®

Produse din gospodăria-anexă 
pe mesele cantinei

In urmă cu 3—l ani. la cantina 
întreprinderii noastre treburile nu 
prea mergeau bine. Dealtfel, nici 
abonați nu prea avea. Astăzi, la 
cantina noastră iau masa peste 
1 300 de muncitori, ceea ce a impus 
Înființarea a trei microcantine. Cum 
au fost posibile asemenea schim
bări? Inițlativa 'a pornit de la comi
tetul de partid din intreprindere, 
care, mobillzînd comitetul sindica
tului și comitetul de cantină, a pro
pus măsuri pentru îmbunătățirea 
activității, astfel incit cantina să 
trăiască — cum s-ar spune — pe 
picioarele ei. Măsurile au fost tra
duse in viată cu forțele noastre pro
prii. La gospodăria-anexă și-au 
adus contribuția mulți muncitori, 
care au săpat, au pus răsaduri, au 
efectuat lucrări de întreținere a 
culturilor, aslgurînd astfel o bună 
recoltă atit de necesară aprovizio
nării cantinei. Așa s-au putut insilo- 
za pentru iarnă peste 8 tone cartofi, 
700 kg roșii, 800 kg castraveți. 800

Omisiuni păgubitoare
In luna aprilie a.c.t stațiunea 

pentru mecanizarea agriculturii Ve
dea. județul Giurgiu, a achiziționat 
de la întreprinderea „Tehnometal"- 
Timișoara patru tractoare L—445. 
Deși tractoarele sint foarte bune, 
ele funcționează totuși cu un ran
dament scăzut. Cauza ? Staționări
le repetate, pe perioade mai lungi 
sau mai scurte, pentru remedierea 
unor mici defecțiuni. Dar timpul se 
pierde nu cu executarea remedieri
lor. ci pentru... procurarea sculelor 
necesare. Acum, în plină campanie 
agricolă de toamnă, cînd fiecare 
oră trebuie folosită din plin pen

Mari resurse de recuperare a hîrtiei
Este adevărat că, în ultimii ani, 

unitățile socialiste, întreprinderile 
specializate au luat unele măsuri 
pentru recuperarea deșeurilor din 
hirtle ; multe școli generata și licee 
contribuie la stringerea macula
turii. $i totuși nu este încă de a- 
juns. Asociațiile de locatari ar pu
tea să aibă grijă ca hirtiile și car
toanele să nu mai fie arse sau 
aruncate la gunoi, ci 6trinse și de
pozitate in spații dinainte stabilite. 
Tonetele ambulante ar trebui să 
fie deplasate mai des în perime
trul blocurilor de locuit din car
tiere. Cred că ar trebui analizat 
dacă prețul de achiziție al hirtiei, 
de 0,60 tai la un kg, este suficient 
de stimulativ. In birourile a nu

Mai mult respect pentru 
limpezimea apei

întreprinderea mecanică din 
Cîmpulung, județul Argeș, are pe 
dealul Grui un lac deversor in 
care se colectează apele reziduale. 
De mai bine de un an, lacul este 
plin șl amenință să se reverse. 
Autocisternele întreprinderii con
tinuă totuși să aducă pe Grui ase
menea reziduuri și alte materiale 
— vopsele, carbid ars etc — pe 
care le aruncă la voia întimplării. 
Descompuse și spălate de ploaie, 
reziduurile ajung Ia Pirîul Mare, 
infestîndu-L

. PE SGURT, DIN SCRISORI
• Valoarea lucrărilor executate în acest an prin muncă patriotică în 

frumoasa stațiune de tratament și odihnă Strunga, din județul Iași, se 
ridică la peste 1 500 000 lei (Dumitru Păpușoiu, Tg. Frumos). O „Mocă- 
nița", celebrul trenuleț care circulă pe linia îngustă Turda — Abrud, con
tinuă să urce și să coboare pantele munților Apuseni cu aceeași sprinte
neală... deși a „îmbătrînit". Dar autobuzele de pe ruta Turda — gara 
Cîmpia Turzii intirzie uneori chiar cite o jumătate de oră. punindu-i pe 
călătorii sosiți, strict după orar, cu „Mocănița", în situația să piardă 
trenul spre Arad (loan Tirău, Ocna Mureș). • Buni gospodari. Localității 
Nojorid din județul Bihor i s-a înminat recent a doua oară „Ordinul 
Muncii" clasa I pentru buna gospodărire (Victor Cmcria, Diosig-Blhor).

Un modern hotel din Tușnad

— între 450—720 lei de persoană.
La agențiile și filialele de turism 

din întreaga tară se pot obține in

• Legătura de singe : DACIA — 9;
12; 16; 19.
• Aurul tul Mackenna : PALATUL 
SPORTURILOR ȘI CULTURII - 17.30. 
A Marea bale nocturnă : BUZESTI — 
15,30; 17,30; 19,30.
• Toată lumea e a mea : BUZEȘTI
- 9,45; 12,45; FEROVIAR — 8,45; 12; 
16; 19,30, EXCELSIOR — 9; 12; 16; 19, 
FLAMURA — 9; 12; 16; 19.
• Escadronul husarilor zburători : 
GIULEȘTI - 9; 12; 16; 19.
• Echipajul : COTROCENI — 15,30;
19.
• Regina din Tlrnovo — 15,30; 17.30; 
19,30, Degețica — 13: VIITORUL.
• Fuga de acasă : POPULAR - 15,30: 
17 30 ’ 19 30
• Bătrlnuj enigmatic — 9,30. Polițist
sau delincvent — 11,30; 13,30; 15,30;
17,30; 19,30 : COSMOS.
• Yankeii : LUCEAFĂRUL — 8,30;
11,15; 14; 17; 20, BUCUREȘTI — 8.30; 
11; 13.45; 16,45; 19,30. FAVORIT - 8,45; 
11.30; 14,15; 17; 19.45.
• Numele meu e Iubire : VICTORIA
— 9,30; 12,30; 16; 19.
• Kramer contra Kramer : ORIVIȚA
- 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18; 20.15, CUL
TURAL — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Călărețul electric : EFORIE — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, AURORA
— 9; 11,15; 13,30; 15,45: 18; 20.
• Piedone In Egipt : LIRA — 10; 12; 
15,30; 17,45; 20, TOMIS - 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15, ARTA - 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20.
• Războiul stelelor : PACEA — 15,30; 
18.30; FLACARA - 15; 17,30-, 20. 

kg ceapă, sute de kilograme de 
rădăcinoase. usturoi și alte produ
se. Am mai contractat cu I.L.F. Re
șița și alte cantități de cartofi, cea
pă. fasole etc. In plus, tot cu forțe 
proprii am amenajat în gospodăria- 
anexă boxe în care creștem acum 
52 de porci. Astfel, cu legumele, 
cartofii șl carnea din producție 
proprie, cantina întreprinderii își va 
satisface necesitățile pentru întrea
ga iarnă. Meniurile sint consistente, 
abonatii cantinei sint mulțumiți și 
cu toții ne-am convins ce putem 
Înfăptui prin munca noastră pro
prie. cu eforturi susținute. Pentru 
anul viitor ne propunem să acor
dăm un și mai puternic ajutor can
tinei noastre.

loan ROTĂRESCU 
muncitor,
întreprinderea de construcții 
metalice - Bocșa, 
Județul Caraș-Severln

tru încheierea lucrărilor în cel mai 
scurt timp, mecanizatorii sint ne- 
voiți să parcufgă mari distanțe ca 
să împrumute o cheie sau alte scu
le. Cind S.M.A. Vedea a ^cumpă
rat tractoarele a plătit și cite o trusă 
de scule pentru fiecare, dar între
prinderea furnizoare din, Timișoara 
a omis să ta trimită. Toate apeluri
le făcute de noi au rămas fără nici 
un rezultat Pînă cind ?

Ion GLAVAN
directorul S.M.A. Vedea, 
județul Giurgiu

meroase instituții șl întreprinderi 
se aruncă încă multă hîrtie ; aici 
ar trebui instalați saci speciali 
pentru maculatură. Din păcate, nu 
toate unitățile comerciale — în 
special alimentare, librării și alte
le — respectă instrucțiunile de a 
recupera acest material ; multe îi 
dau și acuma foc.

Să nu uităm că pentru fabrica
rea unei tone de hîrtie sint nece
sari 5 mc lemn de rășinoase, obți
nuți prin tăierea a 10 arbori care 
au crescut 60 de ani !

Vaslle DUMITRU 
bulevardul N. Titulescu, nr. 94, 
București

Pînă în prezent, nimeni n-a in
tervenit pentru a opri acest pro
ces de poluare, care — fără nici o 
exagerare — ar putea dăuna mult 
frumoaselor meleaguri cimpulun- 
gene. în ce privește ocrotirea me
diului înconjurător există preve
deri legale clare, obligatorii pen
tru toată lumea. De ce nu ta res
pectă conducerea întreprinderii 
mecanice din Cîmpulung ?

Ion DOBRESCU
Cîmpulung, județul Argeș

formații suplimentare și cumpăra 
din timp bilete pentru oricare din 
stațiunile enumerate mal sus.

teatre
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Interviul 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
acordat ziaristului vest-german Christian M. Schone

(Urmare din pag. I) 
sumului de proteine — reducînd, de
sigur. în mod corespunzător consumul 
de cereale, care este exagerat de 
mare. Deci, menținind consumul de 
calorii, care practic este bun, avem 
în vedere să îmbunătățim structura 
acestui consum pentru a asigura un 
echilibru cit mai rațional între di
feritele substanțe nutritive în ali
mentație. crescind în următorii ani 
consumul de proteine. Deci, tocmai 
pornind de la nivelul bun la care am 
ajuns in ce privește consumul gene
ral, ne propunem, prin măsurile lua
te, să asigurăm în următorii ani o 
îmbunătățire a structurii lui.

Menționez că toate aceste măsuri 
nu sînt legate în nici un fel de pro
blemele existente pe plan interna
țional.

ÎNTREBARE: In cuvîntarea pe 
care ați ținut-o la consfătuirea 
cu specialiștii In domeniul agri
culturii ați abordat tema noii 
revoluții agrare. Cu acest prilej 
dumneavoastră ați subliniat că 
agricultura va deveni una din 
ramurile de bază ale economiei 
românești in viitor. Se poate în
țelege prin aceasta că in trecut 
agricultura a stat cumva in um
bra eforturilor sporite pentru in
dustrializare?

RĂSPUNS: In primul rînd aș dori 
să menționez că și în momentul de 
față noi considerăm agricultura ca o 
ramură de bază, așa cum am consi
derat-o întotdeauna. Am obținut un 
progres important în dezvoltarea 
agriculturii, dar încă nu pe măsura 
posibilităților pe care le avem. Dacă 
m-aș referi la deceniul anilor ’70, noi 
am realizat o creștere a producției 
agricole de peste 60 la sută, ceea ce 
reprezintă o creștere importantă, dar 
o considerăm totuși nesatisfăcătoare.

Am făcut eforturi mari. în această 
Drivintă. în direcția irigațiilor, a chi
mizării și mecanizării agriculturii. Nu 
aș putea spune că am neglijat agri
cultura în favoarea industriei, pentru 
că dacă nu am fi dezvoltat industria 
nu am fi putut asigura nici mecani
zarea, nici chimizarea agriculturii. Pe 
bază de importuri nu puteam să rea
lizăm acest lucru.

însuși faptul că, în ultimii 10 ani, 
noi am dublat, spre exemplu, consu
mul de carne pe locuitor constituie o 
dovadă a ceea ce am realizat. Am 
pornit însă de Ia un nivel scăzut. De 
aceea, noi înțelegem bine țările in 
curs de dezvoltare și știm că pentru 
a putea depăși starea actuală le tre
buie o perioadă destul de lungă și 
eforturi financiare foarte mari. Desi
gur, aceste țări trebuie să pună și ele 
accentul pe mijloacele proprii. Dar 
numai cu mijloacele proprii nu vor 
putea face acest lucru decit — poate 
— într-o perioadă foarte lungă.

ÎNTREBARE: Domnule pre
ședinte, numeroase țări din lume 
se află încă >n curs de dezvolta
re. Ele au nevoie de un ajutor 
serios din exterior pentru a-și 
ridica nivelul dezvoltării, mai 
ales in domeniul economic, pen
tru a asigura cetățenilor o viață 
demnă. In ce formă ar trebui, 
după părerea dumneavoastră, 
acordat acest ajutor și cum s-ar 
putea evita ca prin aceasta să se 
creeze noi dependențe?

RĂSPUNS: După datele oficiale ale 
Organizației Națiunilor Unite și ale 
altor organisme internaționale, aproa
pe două treimi din omenire trăiește 
în țările în curs de dezvoltare.

Așa cum am mai menționat, de 
fapt, decalajul dintre țările dezvol
tate, bogate — cum se numesc gene
ric — și țările în curs de dezvoltare, 
sărace, s-a accentuat. Este evident că 
această situație nu poate continua 
multă vreme fără a duce la o agra
vare a relațiilor internaționale.

De aceea, se impun măsuri hotărite

Recepție cu prilejul sărbătorii naționale a Austriei
Cu prilejul Zilei naționale a Aus

triei. ambasadorul acestei țări la 
București. Andreas Somogyl. a oferit 
luni o recepție.

Au participat tovarășii Ion Ioniță, 
viceprim-minlstru al guvernului. Ma
xim Berghianu. ministrul muncii, 
Cornel Mihulecea. președintele Co
mitetului de Stat pentru Energia 
Nucleară. Maria Groza, adjunct al

PIATRA NEAMȚ: 

Festivalul spectacolului de
La Piatra Neamț se desfășoară în

tre 24 octombrie si 1 noiembrie cea 
de-a VI-a ediție a Festivalului spec
tacolelor de teatru pentru tineret și 
copii, acțiune culturală organizată de 
Consiliul Culturii și Educației Socia
liste. Asociația oamenilor de teatru 
si muzică — A.T.M.. Comitetul de 
cultură și educație socialistă al ju
dețului Neamț și Teatrul Tineretu
lui din Piatra Neamț. Ca și în anii 
precedenți, la această manifestare 
vor participa atit teatrele de profil, 
cit și celelalte teatre care au in re
pertoriu piese destinate cu deosebire 
tinerei generații : Teatrul Național 
I.L. Caraglale din București și Tea
trul Național din Tirgu Mureș, tea
trele de stat din Arad. Botoșani. Pe
troșani, Teatrul de copii și tineret 

în direcția instaurării unor relații noi, 
o nouă ordine economică internațio
nală, care să asigure un sprijin pu
ternic. din partea țărilor dezvoltate." 
pentru asigurarea progresului econo
mic al țărilor în curs de dezvoltare. 
Dezvoltarea diferitelor sectoare de 
activitate în țările în curs de dez
voltare va favoriza mult și relansarea 
activității economice normale în țările 
dezvoltate. în toată Jumea.

Ceea ce se face în această direcție 
este cu totul insuficient. Trebuie 
înțeles că ajutorarea țărilor în curs 
de dezvoltare nu este o măsură de 
caritate, ci constituie și o obligație 
pentru țările dezvoltate, avind in 
vedere că toate aceste țări — în 
proporții diferite, dar absolut toate — 
au realizat dezvoltarea lor și pe 
seama țărilor în curs de dezvoltare, 
însăși România a plătit. în trecut, 
pentru dezvoltarea multor țări care 
astăzi sînt bogate. Este deci și o 
obligație a acestor țări de a veni 
acum în ajutor și de a sprijini dez
voltarea țărilor rămase în urmă.

Dar, repet, pornind de la condi
țiile actuale, nu se pot concepe o 
stabilitate economică, o politică de 
colaborare și'de pace dacă nu se va 
pune capăt acestui decalaj foarte 
puternic dintre cei bogați și cei 
săraci. Aceasta este o necesitate a 
însăși organizării și stabilității vieții 
politice internaționale.

In această direcție, consider că ar 
trebui să se treacă la stabilirea unui 
program concret de dezvoltare a for
țelor de producție — începînd cu pro- 
blerfiele alimentației — pentru țările 
în curs de dezvoltare, să se găsească 
mijloace de finanțare a acestei acti
vități.

în această direcție, România a pre
zentat propunerea de a se reduce cu 
10 la sută cheltuielile militare ac
tuale — care au depășit S00 miliarde 
dolari — ceea ce ar face disponibil 
anual peste 30 miliarde dolari ; o 
parte din acestea ar putea fi afectate 
pentru țările în curs de dezvoltare și 
o parte pentru programă sociale chiar 
în țările dezvoltate — ceea ce ar fi 
în avantajul tuturor cetățenilor, al 
întregii omeniri.

Aceasta ar trebui. într-adevăr, să 
se facă pe principii de deplină ega
litate. pornindu-se de la respectul 
independenței și neamestecul în tre
burile interne. în acordarea acestor 
ajutoare, in înfăptuirea programelor 
de dezvoltare, să se renunțe la orice 
condiții politice și să se pornească 
de la necesitatea întăririi indepen
denței economice și politice, a ridică
rii bunăstării popoarelor respective.

Considerăm că există această posi
bilitate dacă guvernele, popoarele, 
inclusiv cele din țările dezvoltate, 
vor înțelege că în lumea de astăzi 
există o strînsă interdependentă în
tre diferite state șl popoare, că 
bunăstarea unora nu poate fi reali
zată în detrimentul altora.

ÎNTREBARE: Domnule pre
ședinte, există indiclt că și în 
țări socialiste poate interveni o 
înstrăinare intre partid și popor. 
Doresc să vă întreb, cum se poa
te asigura și menține, după opi
nia dumneavoastră, legătura din
tre partid și popor?

RĂSPUNS : Orice partid politic, 
deci și uil partid comunist, inclusiv 
din țările socialiste, poate să ajungă 
în situația de a se Îndepărta de 

'mase, de popor, de a pierde încre
derea maselor, a poporului, atunci 
cind în activitatea și în politica sa 
nu tine Îndeajuns seama, sau negli
jează într-o măsură sau alta, inte
resele maselor populare, neglijează 
problemele economice, sociale, dar și 
sentimentul național.

Noi am pornit și pornim de la 
faptul că un partid revoluționar, un 
partid muncitoresc, un partid demo
cratic, în general, trebuie să por
nească întotdeauna. în elaborarea

ministrului afacerilor externe. Marin 
Trăistaru, adjunct al ministrului co
merțului exterior si cooperării eco
nomice internaționale, reprezentanți 
ai altor ministere și instituții cen
trale, oameni de cultură și artă.

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

(Agerpres)

teatru pentru tineret și copii
din Iași. Teatrul „Țăndărică", Tea
trul de animație din Bacău. De ase
menea : I.A.T.C. și, bineînțeles, tea- 
trul-gazdă. Acestea vor oferi iubito
rilor artei scenice 14 spectacole 
inspirate de lucrările lui Terențiu, 
Ovidiu, Shakespeare, Swift. Charles 
de Coster, I.L. Caragiale, Marin So- 
rescu, Teodor Mazilii, Ion Băieșu, 
Evgheni Șvartz, Sh. Delaney și alții, 

în zilele festivalului sint progra
mate, de asemenea, un colocviu pro
fesional pe secțiuni, în care vor fi 
dezbătute problemele dramaturgiei si 
artei spectacolului dedicat tinerei ge
nerații, întîlniri. ale oamenilor de 
teatru cu publicul, precum și simpo
zionul. Cele mai bune spectacole pre
zentate în festival vor fi distinse cu 
premii. (Constantin Blagovici). 

politicii sale, de la realitățile din 
țara respectivă, să acționeze cu toată 
fermitatea. în strînsă legătură cu 
muncitorimea, țărănimea, intelectua
litatea, cu masele populare, cu între
gul popor, să devină și să fie perma
nent exponentul intereselor naționale 
ale poporului respectiv. Desigur, pot 
apărea greutăți, într-un moment sau 
altul. Dacă se consultă poporul, se 
discută cu masele populare, se pot 
găsi soluții pentru depășirea acestor 
greutăți și pentru asigurarea mersu
lui înainte.

In această direcție, Partidul Comu
nist Român pornește, in întreaga sa 
activitate, de la necesitatea de a 
aplica principiile generale ale socia
lismului științific la realitățile Româ
niei. Am acționat și acționăm pentru 
a crea un cadru organizatoric cit mai 
bun pentru participarea activă și per
manentă a clasei muncitoare, a ță
rănimii. a intelectualității, a tuturor 
categoriilor sociale la întreaga viață 
politică și economică, la conducerea 
tuturor sectoarelor de activitate. Am 
creat un larg cadru democratic în a- 
ceastă privință, organisme corespun
zătoare, atit pe plan local — în în
treprinderi și instituții — cit și la 
nivel național, pentru participarea 
nemijlocită a poporului la conduce
rea tuturor domeniilor de activitate. 
In aceste condiții considerăm că va 
exista totdeauna o unitate deplină 
între partidul politic revoluționar și 
masele populare și se vor găsi solu
țiile cele mai bune pentru depășirea 
oricăror greutăți.

ÎNTREBARE: Domnule pre
ședinte, în aceste zile, președin
tele Republicii Federale Germa
nia se va afla in vizită de stat 
in țara dumneavoastră. Aceasta 
îmi oferă prilejul de a vă adresa 
următoarea întrebare. Cum apre- 
ciați, Excelență, stadiul relațiilor 
dintre cele două țări și ce se poa
te face, in continuare, pentru 
dezvoltarea legăturilor bilate
rale?

RĂSPUNS : într-adevăr, peste cî- 
teva zile, președintele Republicii Fe
derale Germania va veni in Româ
nia, intr-o vizită oficială. Așteptăm 
cu multă plăcere această vizită și 
dorim ca ea să contribuie la dezvol
tarea mai puternică a relațiilor din
tre țările noastre.

Trebuie să menționez că. după pă
rerea noastră, stadiul actual al rela
țiilor dintre România și Republica 
Federală Germania este, în general, 
bun. Am realizat o dezvoltare a coo
perării economice in multe sectoare. 
Este adevărat că, intr-o perioadă, 
s-a produs o anumită debalanță în 
defavoarea României ; insă in ultimii 
2—3 ani in relațiile noastre econo
mice există deja un excedent in fa
voarea României. Desigur, folosim 
acest excedent tocmai pentru a aco
peri debalanța din anii anteriori. 
Dorim să realizăm aceasta cit mai 
repede și, odată cu aceasta, vom pu
tea să acționăm pentru un echilibru 
al balanței comerciale intre cele două 
țări ale noastre.

Este evident că, ținînd seama de 
actuala situație economică internațio
nală, de dobinzile exagerat de mari, 
trebuie să acționăm in așa fel incit 
6ă asigurăm un echilibru corespun
zător in relațiile economice, deoarece 
noi am hotărit să nu mai apelăm la 
credite, a căror dobindă este cu totul 
de nesuportat. De aceea punem și 
un mare accent pe realizarea unei 
compensații depline in realizarea dez
voltării relațiilor economice. Consi
der aceasta tocmai ca o expresie a 
unor relații de egalitate și de avan
taj reciproc.

In încheiere, doresc să adresez ci
titorilor ziarului dumneavoastră. în
tregului popor din Republica Fede
rală Germania cele mai calde urări 
de sănătate și fericire, de prosperi
tate și pace.

Tragerea la sorți 
a obligațiunilor C.E.C. 
cu cîșțiguri pe luna 

octombrie a.c.
Casa de Economii și Consemna- 

țluni informează depunătorii că, în 
cadrul manifestărilor prilejuite de 
sărbătorirea „Săptămînii economi
ei", obligațiunile C.E.C. cu ciștiguri 
se pot procura in număr nelimitat 
la valoarea lor nominală fără dife
rență de preț, pină la 30 octombrie 
a.c. inclusiv.

Depunerile pe obligațiuni C.E.C. 
cu ciștiguri se pot efectua la uni
tățile C.E.C. și poștale din întrea
ga țară.

La depunerile pe obligațiuni 
C.E.C., Casa de Economii și Con- 
semnațiunl acordă, la tragerea la 
sorți din această lună, pe lingă 
cele 11 327 de ciștiguri obișnuite și 
un număr de 1 515 ciștiguri supli
mentare. Valoarea individuală a 
ciștigurilor este cuprinsă intre 
50 000 de lei și 800 de lei.

Tragerea la sorți a obligațiunilor 
C.E.C. pe luna aceasta va avea loc 
in Capitală la data de 31 Octom
brie, zi în care se sărbătorește 
„Ziua mondială a economiei", in 
sala Clubului uzinei „23 August", 
din bulevardul Muncii nr. 256, ora 
13.30.

Tragerile la sorti fiind publice, 
Casa de Economii și Consemna- 
țiuni invită pe cei interesați să ia 
parte la lucrările de efectuare a 
acestora.

Domnului FRANCOIS MITTERRAND
Președintele Republicii Franceze

PALATUL ELYSEE 
PARIS

Domnule președinte,
Cea de-a 65-a aniversare a zilei dumneavoastră de naștere îmi oferă 

plăcutul prilej de a vă adresa calde felicitări și cele mai bune urări de 
sănătate și fericire personală, de deplin succes în înalta dumneavoastră 
misiune consacrată bunăstării națiunii franceze, idealurilor de pace, democrație, 
dreptate socială și națională, colaborării și înțelegerii internaționale.

Folosesc acest prilej pentru a exprima încă o dată convingerea că relațiile 
tradiționale de prietenie și cooperare, bazate pe stimă și respect reciproc, 
care unesc țările noastre, vor continua, prin eforturile noastre comune, să se 
amplifice în avantajul mutual al popoarelor român și francez, al cauzei 
securității, independenței naționale și păcii în Europa și în întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
sr r. ‘ -K, Președintele

■ Republicii Socialiste România

Lucrările Comisiei și Subcomisiei mixte de coloborore
economică si tebnico-stiintilică româno-cubaneză• • «

Luni au început la București lu
crările celei de-a IV-a sesiuni a Co
misiei mixte româno-cubaneze de 
colaborare economică si tehnico-ști- 
ințifică.

Delegația română este condusă de 
Ion Pățan, viceprim-ministru al gu
vernului, iar delegația cubaneză de 
Flavio Bravo Pardo, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, președin
ții celor două părți in comisie.

în cadrul sesiunii vor fi examina
te relațiile economice bilaterale și 
vor fi stabilite noi măsuri pentru 
promovarea pe mai departe a cola
borării, cooperării și schimburilor 
reciproce de mărfuri.

♦
în cadrul pregătirii .lucrărilor Co

misiei mixte de colaborare economi
că si tehnico-știintifică româno-cu
baneză, în perioada 22—26 octombrie 
s-a desfășurat la București sesiunea 
a IV-a a Subcomisiei mixte de cola
borare economică ei tehnico-științi- 
fică.

In conformitate cu obiectivele și 
sarcinile stabilite la întilnirile la ni
vel înalt, in cadrul subcomisiei s-a 
examinat modul îndeplinirii hotărî- 
rilor adoptate la sesiunea precedentă, 
apreciindu-se în mod pozitiv rezul
tatele obținute in lărgirea și diver
sificarea colaborării tehnico-științi- 
fice dintre cele două tari. Subcomisia 
a analizat si a convenit noi acțiuni 
și forme de colaborare tehnico-știin

Cronica
Tovarășul Comei Onescu. membru 

supleant ai Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.. președintele 
Consiliului Central al Uniunii Gene
rale a Sindicatelor din România, a 
primit, luni, pe A. Razakanaivo. se
cretar general al Federației genera
le a sindicatelor muncitorilor din Ma
dagascar (F.I.S.E.M.A.), care s-a aflat 
în tara noastră.

Cu acest prilej a avut Ioc un 
șchimb de păreri cu privire la dez
voltarea în continuare a relațiilor de 
colaborare dintre U.G.S.R. și 
F.I.S.E.M.A. si în legătură cu une
le probleme ale mișcării sindicale in
ternaționale.

★
în cadrul manifestărilor prilejuite 

de marcarea în tara noastră a „Zilei 
Națiunilor Unite" și ..Săptămînii in
ternaționale a dezarmării", luni di
mineața a avut loc o intilnire a co
piilor de la Casa centrală a pionie
rilor și. șoimilor patriei din Capitală 
cu directorul Centrului de informare 
al O.N.U. la București. Abdel Salam 
Dajani.

Oaspetele a cunoscut, cu acest pri
lej, citeva din activitățile desfășura
te de copiii bucureșteni pe linia

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

COMPETIȚII, REZULTATE, CLASAMENTE
FOTBAL

Divizia A. Rezumatele meciurilor 
din etapa a Xl-a: F. C. Argeș — 
Dinamo 0—2, Universitatea Craiova — 
S. C. Bacău 4—1, Universitatea Cluj- 
Napoca — F. C. Corvinul 1—1, Steaua
— C. S. Tirgoviște l—1, F. C. Olt — 
Politehnica Timișoara 2—0, Sportul 
studențesc — F. C. Constanța 0—0, 
F. C. Chimia — F.C.M. Brașov 1—0, 
U.T.A. — Progresul Vulcan 4—1, 
A.S.A. — Jiul 4—0.

în clasament, pe primele trei 
locuri : Dinamo (17 p), Universitatea 
Craiova (16 p), Corvinul (13 p). Echi
pa Universitatea Craiova are două 
partide restante, ambele in depla
sare, cu Politehnica Timișoara și 
Steaua. Etapa a Xll-a va avea loc 
la 31 octombrie.

Miercuri seara, de la ora 18.30. la 
stadionul „23 August" din București, 
va avea loc meciul dintre formația 
reprezentativă A si echipa României 
care s-a clasat recent pe locul al 
treilea la campionatul mondial pen
tru juniori, desfășurat in Australia. 
Publicul va avea astfel prilejul să 
vadă iucind tînăra formație care a 
obtinut acest bun rezultat. In alcă
tuirea : Lovraș (U.T.A.) — Eduard 
(F. C. Argeș). Andone (Corvinul), 
Rednic (Corvinul). Matei (F. C. Olt)
— Ballnt (Steaua), Hie (Â.S.A.). Han- 
ghiuc (F.C.M. Siderurgistul Galati) — 
Zamfir (Dinamo). Sertov (Steaua), 
Gabor (Corvinul). rezerve fiind Gîr- 
ioabă (Progresul Vulcan). Balaur 
(F. c. Argeș). Vușcan (U.T.A). Fișic 
(S. C. Bacău) Bolba (A.S.A.) și Gas
con! (Jiul). Hunedorenii Rednic și 
Gabor vor juca în repriza Secundă 

tifică. îndeosebi în domeniile agri
culturii si industriei alimentare, api
culturii și. totodată, s-au examinat 
noi posibilități de lărgire a colabo
rării in domeniul prospectării, valo
rificării și exploatării unor materii 
prime, noi surse de energie, energe- 

' tică, oceanografie, medicină, biolo
gie și microbiologic.

Protocolul sesiunii subcomisiei a 
fost semnat din partea română de 
Ion Teoreanu. vicepreședinte al Con
siliului Național pentru Știință și 
Tehnologie, președintele părții româ
ne, iar din partea cubaneză de Jose 
Altshuler, vicepreședinte al Acade
miei Republicii Cuba, președintele 
pârtii cubaneze.

★
La încheierea lucrărilor sesiunii, 

prof. Ion Ursu, prim-vicepreședinte 
al Consiliului Național pentru Știin
ță si Tehnologie, a primit pe prof. 
Jose Altshuler, vicepreședinte al 
Academiei Republicii Cuba, pre
ședintele părții cubaneze în Subco
misia mixtă de colaborare economică 
și tehnico-știlnțifică româno-cuba
neză.

Au fost abordate probleme de in
teres reciproc, pentru activizarea și 
intensificarea cooperării tehnico-ști- 
ințifice între cele două țări in dome
nii de interes comun, prin realizarea 
unor programe de cercetare-dezvol- 
tare.

(Agerpres)

zilei
creației tehnico-știintifice. în dome
niul cultural-artistic și sportiv, pre
cum și în cadrul cercului UNICEF.

A fost vizitată apoi o expoziție cu 
desene inspirate din tematica luptei 
pentru pace, ilustrind dorința tinerei 
noastre generații de a promova prie
tenia cu toți copiii lumii.

în încheierea acțiunii a fost pre
zentat un frumos program artistic, 
interpretat de formații ale pionie
rilor.

. *

Timpul probabil pentru zilele de 28, 
29 și 30 octombrie. In (tui : Vremea va 
ti schimbătoare, cu cerul temporar no- 
ros. Vor cădea precipitații sub formă 
de burniță șl ploaie, iar la munte șl sub 
formă de lapoviță și ninsoare mai ales 
In primele zile. Vintul va prezenta in
tensificări de scurtă durată, Îndeosebi

în cadrul manifestărilor prilejuite 
de sărbătorirea centenarului Eugen 
Lovinescu. la Suceava a avut loc o 
sesiune științifică omagială, care a 
reunit cadre universitare din Iași și 
București, cercetători ai istoriei și 
limbii române, profesori de speciali
tate din invățămîntul gimnazial și 
liceal. Cele aproape 80 de comuni
cări prezentate cu acest prilej au 
pils in evidentă locul și valoarea 
operei lui Eugen Lovinescu. aducînd 
în dezbatere, totodată, și probleme 
actuale ale interpretării fenomenului 
literar contemporan, ale predării 
limbii și literaturii române in școli 
și facultăți.

(Agerpres)

în rîndurile primei formații repre
zentative.

în vederea meciului de miercuri 
seara, noul conducător tehnic al echi
pei naționale — Mircea Lucescu — 
a convocat azi următorii jucători : 
Moraru. Ducadam — Bărbulescu. 
Stefănescu. Sameș. Iorgulescu. Stă- 
nescu — Ticleanu. Boldni. Bălăci. Au
gustin. Klein — Șoiman. Doorin, 
Georgescu. Sandu Mircea. Cămătaru, 
Văetuș.

GIMNASTICĂ
La campionatele naționale de Ia 

Bacău, titlul Ia individual compus 
feminin a fost cucerit de două spor
tive provenind de la Clubul sportiv 
școlar Onești — Dumitrița Turner si 
Lavinia Agache — 77,50 p, ambele 
componente ale lotului reprezentativ 
al României. Pe locul al treilea — 
Mihaela Stănuleț de la Clubul spor
tiv șcâlar Sibiu — 77,25 p, de ase
menea membră a lotului reprezen
tativ.’ Pe aparate, titlurile au fost 
cucerite exclusiv de sportive din lo
tul reprezentativ, astfel : Cristina 
Grfgoraș (Clubul sportiv școlar O- 
nești) la sărituri — 19,50 p și la sol
— 19,70 p ; Dumitrita Turner (Clubul 
sportiv școlar Onești) — la paralele
— 19,65 p ; Rodica Dunca (C.S.M. 
Baia Mare) la birnă — 19,775 p.

în întrecerea masculină, campion 
la individual compus Kurt Szilier 
(Dinamo) — 11,275 p. Titlurile pe 
aparate s-au împărțit între sportivi 
de la Steaua și Dinamo, toți mem
bri ai lotului reprezentativ : Szi- 
ller (D) și Cepoi (S) — cal cu mi
nere ; Odorhean (S) — sol ; Bucu- 
roiu (D) — inele ; Georgescu (S) — 
sărituri ; Szilier (D) — paralele ; Ni- 
cula (S) — bară fixă.

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România 

Tovarășului ILIE VERDET
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Vă mulțumim din toată Inima pentru mesajul de felicitare adresat cu 
prilejul celei de-a 32-a aniversări a întemeierii Republicii Populare Chineze. 

Fie ca relațiile cordiale și sentimentele de profundă prietenie dintre 
partidele, țările și popoarele Chinei și României să se întărească și să se 
dezvolte necontenit.

HU YAOBANG YE JIANYING
Președintele Comitetului Central Președintele Comitetului Permanent 
al Partidului Comunist Chinez al Adunării Naționale

a Reprezentanților Populari 
a Republicii Populare Chineze

ZHAO ZIYANG
Premierul Consiliului de Stat 

al Republicii Populare Chineze

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Vă mulțumesc pentru urările adresate cu prilejul celei de-a XII-a ani
versări a Marii Revoluții de la 1 Septembrie, dorindu-vă sănătate deplină și 
fericire, iar poporului român prieten, progres și Înflorire.

Colonel MOAMMER EL GEDDAFI
Conducătorul Marii Revoluții de la 1 septembrie 
al Jamahiriei Arabe Libiene Populare Socialiste

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Excelență,
Vă mulțumesc pentru mesajul de felicitare adresat cu prilejul numirii 

mele ca președinte al Republicii Islamice Iran.
îmi exprim speranța ca relațiile și cooperarea dintre cele două țări a’.e 

noastre să slujească păcii și realizării aspirațiilor națiunilor noastre.
SAYYED ALI KHAMENEI

Președintele Republicii Islamice Iran

. Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Am primit cu recunoștință amabilul dumneavoastră mesaj de condoleanțe 
!n legătură cu moartea tragică a fostului nostru președinte, Mohamed Anwar 
El-Sadat.

Dăm o înaltă apreciere nobilelor dumneavoastră sentimente și adevăratei 
simpatii pe care le-ați exprimat cu ocazia acestui trist eveniment.

Cu cea mai înaltă stimă și considerație,
* HOSNI MUBARAK

\ Președintele Republicii Arabe Egipt

Sprijin activ luptei drepte 
a poporului namibian

Opinia publică progresistă de pre
tutindeni marchează în fiecare an. 
începind cu 27 octombrie. „Săp- 
lămina de solidaritate cu poporul 
Namibiei" și cu organizația sa de 
eliberare — S.W.A.P.O., care de un 
deceniu și jumătate se află în frun
tea luptei armate pentru lichidarea 
dominației rasiștilor sud-africani si 
dobîndirea independentei naționale. 
Această amplă manifestare inter
națională. desfășurată pe baza unei 
hotăriri a Adunării Generale a 
O.N.U. din 1976, constituie un nou 
prilej pentru forțele democratice și 
progresiste de a-și manifesta spriji
nul fată de lupta dreaptă a patrio- 
tilor namibieni și de a cere tradu-1 
cerea neintirziată în viață a Pla
nului O.N.U; cu 
orivire la acorda
rea indenendentei 
Namibiei.

Asa cum se știe. 
Namibia este ul
timul teritoriu a- 
frican aflat in si
tuația de colonie. 
Ea este adminis
trată. inceoind din anul 1920. de Re
publica Sud-Africană, care a trans
plantat aici practicile inumane ale 
apartheidului, represiunile si teroa
rea. jefuind, totodată, împreună cu 
monopolurile occidentale, marile 
bogății ale subsolului namibian.

în încercarea de a perpetua ocu
parea ilegală a Namibiei, regimul 
de la Pretoria a torpilat Conferin
ța de la Geneva de la începutul 
acestui an, care avea drept scop 
stabilirea cadrului institutional pen
tru proclamarea independenței.

Preocuparea opiniei publice mon
diale pentru scoaterea din impas a 
problemei namibiene șj lichidarea 
ultimului bastion al colonialismu
lui In Africa este pe deplin justifi
cată dacă se au în vedere ultimele 
evoluții din sudul continentului. 
Asa cum arată fantele, permanen
tizarea ocupației Namibiei nu 
numai că prelungește tragedia po- 
DOrului namibian. ci. mai mult, re
prezintă un serios pericol pentru 
pacea și securitatea Africii și a în
tregii lumi, deoarece R.S.A. folo
sește teritoriul vecin, unde a con
centrat zeci de mii de militari 
echipați cu armament modern, drept 
bază pentru atacarea statelor din 
„prima linie", și în primul rînd a 
R. P. Angola. Aceste acțiuni, solda
te cu mari distrugeri și victime o- 
menești, urmăresc să destabilizeze 
regimurile din tinerele state afri
cane, să lichideze taberele de refu- 
giați namibieni și S.W.A.P.O., or
ganizație care se bucură de un larg

Săptămîna de solidaritate 
cu Namibia

vremea 

prestigiu pe plan internațional, fiind 
recunoscută ca unicul reprezentam 
legitim al poporului namibian.

Iată de ce reglementarea proble
mei namibiene se impune ca una 
din cerințele stringente ale vieții 
internaționale, continuind să for
meze obiectul unor demersuri atit 
în cadrul actualei sesiuni a Adună
rii Generale a O.N.U., cit și pe di
verse alte planuri. Astfel, ia 26 oc
tombrie. o misiune a așa-zisului 
„grup de contact" (formată din re
prezentanți ai S.U.A., Angliei. 
Franței. Canadei și R.F.G.) a 
Început un turneu în mai multe țări 
africane pentru a prezenta, așa 
cum s-a anunțat oficial, „propune
rile elaborate de cele cinci țări cu 

scocul de a se a- 
iunge In 1982 la o 
reglementare de
finitivă a nroble- 
mei namibiene".

în spiritul poli
ticii sale consec
vente de solidari
tate militantă cu 
nopoarele care 

luptă pentru afirmarea dreptu
lui lor sacru de a se dez
volta de sine stătător, România 
socialistă a fost in permanentă ală
turi de poporul namibian. i-a acor
dat și ii acordă sprijin politic, di
plomatic, moral și material. Țara 
noastră a fost primul stat care a 
încheiat un document international 
cu S.W.A.P.O.. ca urmare a convor
birilor dintre președintele Nicolae 
Ceausescu si liderul acestei mișcări. 
Sam Nujoma. Ea a fost inițiatoare 
sau coautoare a numeroase rezolu
ții ale O.N.U. în favoarea drepturi
lor legitime ale poporului namibian. 
Aceste manifestări de prietenie și 
solidaritate și-au găsit elocvente 
expresii cu prilejul multiplelor 
întîlniri dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și președintele 
S.W.Â.P.O., in cursul cărora secre
tarul general al partidului nostru 
a reafirmat de fiecare dată hotărî- 
rea României socialiste de a acorda 
în continuare întregul sprijin po
porului namibian în lupta pentru 
victoria cauzei sale drepte.

„Săptămîna de solidaritate cu po
porul Namibiei", care începe astăzi, 
constituie pentru opinia publică din 
tara noastră prilej de manifestare 
a simpatiei sale cu lupta eroică a 
acestui brav popor și de a-și expri
ma convingerea că nimeni și nimic 
nu va putea împiedica înfăptuirea 
cit mai curînd a aspirațiilor sale 
de libertate, de a fi stăpin pe pro- 
priile-i destine.

Nicolae N. LUPU

4

la începutul intervalului. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse intre minus 1 
grad și plus 9 grade, cele maxime în
tre 8 și 13 grade. Dimineața și seara se 
va produce ceață. In București: Vreme 
schimbătoare cu cerul temporar noros, 
favorabil ploii, îndeosebi Ia începutul 
intervalului. Vint moderat cu intensi
ficări de scurtă durată. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse intre 3 șl 6 gra
de, cele maxime între 13 șl 16 grade. 
Condiții de producere a eețli. (Comellu 
Pop, meteorolog de serviciu).

• FIZICA Șl RECOL
TELE. Cercetătorii de la In
stitutul de fizică nucleară din 
Bielorusta au realizat un îngră- 
șâmînt biologic de mare efi
cientă, denumit rizotorfln. Nu
mai două sute de grame din a- 
cest concentrat de bacterii asi
milatoare de azot, care se pot 
Înmulți în turbă, fac să crească 
cu peste 33 la sută recoltele de 
mazăre, soia șl alte plante. Crea
rea noului îngrășămînt a de
venit posibilă datorită aplicării 
unei metode noi de sterilizare 
prin iradiere a turbei, deoarece 
vechile metode de sterilizare ter
mică sau chimică distrugeau 
microstructura acesteia.

• PANCREAS ARTI
FICIAL. Profesorul Karl Ir- 

sigler de la spitalul Lainz din 
Viena a realizat un pancreas 
artificial care poate reda diabe
ticilor speranța de a duce o via
tă aproape normală și indepen
dentă de spital. în urma testelor 
efectuate, s-a optat pentru im
plantarea in peretele abdominal 
al pacientului a unui aparat în 
greutate de 170 grame, care con
trolează nivelul glicemiei și 
furnizează insulina în mod co
respunzător, rezervorul urmînd 
a se completa Ia intervale de 
trei săptămîni prin injectarea 
insulinei.

• CAPODOPERA SU- 
PERPĂZITĂ. Revenită nu 
demult In patria autorului ei, 
celebra pictură „Guernica" a lui 

Pablo Ruiz Picasso, a fost pre
zentată pentru prima oară publi
cului spaniol. înainte^ deschide
rii se formase o mare mul
țime în fața pavilionului spe
cial rezervat tabloului in mu
zeul Prado din Madrid. Pri
mul vizitator pătruns in in
cintă se numea Ruiz. iar al doi
lea Pablo, încă un afectuos 
omagiu al spaniolilor pentru 
marele lor compatriot, de ziua 
Împlinirii unui secol de la naș
terea acestuia. Sala de expunere 
este supravegheată prin televi
ziune cu circuit închis, Iar de o 
parte și de alta a tabloului stau 
permanent de pază doi polițiști 
înarmați, tn plus, pictura este 
înconjurată de trei rinduri de 
sticlă suprarezistentă. în timp ce 
Ia Intrare, vizitatorii sînt supuși

controlului cu aparatură electro
nică. Măsuri explicabile, ținînd 
seama că e vorba de o capodo
peră evaluată la circa 40 mili
oane de dolari.

• UN NOU PROCE
DEU DE VALORIFICARE 
A URANIULUI MARIN. 
Deși mările si oceanele lumii 
sînt bogate in zăcăminte de ura
niu. mijloacele de extracție a a- 
cestui metal, tot mai mult utili
zat ca substitut al combustibili
lor convenționali, 8-au dovedit 

pînă în prezent extrem de costi
sitoare. lată insă că un nou pro
cedeu preconizat in Japonia ar 
putea deveni suficient de renta
bil in ideea exploatării indus
triale. Noua tehnologie presupu
ne filtrarea orintr-o rețea din 
fibre acrilice tratate special, care 
au menirea să retină particulele 
de uraniu in timpul pompării 
apei marine prin interiorul unul 
tub. Primele Încercări s-au do
vedit foarte promițătoare, pu- 
tindu-se recupera o cantitate de 
metal de 20 de ori mai mare tn 
comparație cu procedeele ac
tuale.

• ERUPJIA VULCA
NICĂ Șl CLIMA. Eru«Hlu« 
repetate ale vulcanului american 
St. Helen, însoțite de răspindi- 
rea in atmosferă a unor mari 
cantități de oraf și cenușă, au 
trezit in rindurile populației te
merea că aceste uriașe fenome
ne ar putea avea o influentă ne
gativă asupra climei. Observa
țiile și măsurătorile, efectuate 
de meteorologii de la Universi
tatea Maryland (S.U.A.). au de
monstrat că norii de praf și ce
nușă, formați in timpul erupții
lor vulcanice, duc la o răcire 
minimă a atmosferei de 0.1 gra
de Celsius. O asemenea oscilare 
se încadrează în diferențele na
turale anuale de temperatură, 
ceea ce înlătură motivele de În
grijorare a populației în urma 

frecventelor erupții din St. 
Helen.

• ANTENE SFERICE. 
Pentru a capta sunetele sau 
imaginile transmise din spațiul 
extraterestru de sateliții de te
lecomunicații, in diferite țări ale 
lumii au fost înălțate, cu înce
pere din anii ’60. antene para
bolice. Aceste „urechi uriașe" 
prezintă insă inconvenientul că 
nu pot urmări decit un singur 
satelit. Unele companii america
ne au conceput antene capabile 
să primească în același timp 
semnale de la mai multi sateliți. 
Ele diferă total de cele utilizate 
in prezent. în vreme ce antena 
parabolică trebuie să fie orien
tată cu precizie spre satelitul pe 
care-1 urmărește, noile antene, 
gratie formei lor sferice, pot 

capta simultan semnale venite 
din direcții diferite.

• TROIA, PORT LA 
MARE? Cercetări sistematice 
șl forări in perimetrul ruinelor 
Trolei au stabilit că, în urmâ ’ 
cu peste 3 000 de ani, în timpul 
războiului troian, grecii antici 
și-au putut ancora navele în 
imediata apropiere a zidurilor 
orașului. în acea' vreme, țărmul 
mării nu se afla la distanta ce-1 
separă în prezent de resturile 
Troiei antice. Pe baza acestor 
descoperiri, specialiștii turci, in 
colaborare cu colegi străini, ela
borează o hartă paleogeografică, 
care să redea mai exact configu
rația locurilor unde in urmă cu 
aproximativ , 5 000 de ani s-a 
creat prima așezare umană pe 
platoul Troiei.
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POPOARELE EUROPEI - ÎMPOTRIVA 
CURSEI ÎNARMĂRILOR NUCLEARE

Mișcarea de masă împotriva amplasării de noi tipuri de rachete nucleare în Europa, a producerii 
și stocării bombei cu neutroni, cunoaște o amploare tot mai mare în țările vest-europene. O demonstrează 
concludent amplele acțiuni de masă ce au avut loc sîmbătă și duminică - în cadrul „Săptămînn 
mondiale a dezarmării" — la Londra, Paris, Roma, Stockholm, Bruxelles, Viena și alte orașe vest-euro
pene, la care au participat - potrivit estimărilor agențiilor de presă — circa un ipilion de persoane.

LONDRA : cea mai 
amplă demonstrație 
pentru pace din în
treaga istorie a Marii 
Britanii s-a desfășurat 
simbătfi in Hyde Park 
(fotografia de sus).

PARIS : din toate 
departamentele' Fran
ței au venit in capitală 
zeci și zeci de mii de 
persoane, care au par
ticipat la, un uriaș 
marș pentru pace și 
dezarmare (fotografia 
din centru).

STOCKHOLM : re
prezentanți ai partide
lor politice, sindicate
lor și organizațiilor de 
tineret și femei, ai al
tor organizații obștești 
din Suedia au cerut, 
in cadrul unei mani
festații comune, crea
rea unei zone denu- 
clearizate in nordul 
Europei (fotografia de 
jos).

NAȚIUNILE UNITE

Omenirea cere măsuri ferme de dezarmare
HAVANA

Congresul Comitetelor de apărare a revoluției
NAȚIUNILE UNITE 26 (Agerpres). 

— Corespondentă de la R. Cănlescu : 
Comitetul pentru problemele politi
ce si de securitate al Adunării Ge
nerale a O.N.U. a tinut luni o șe
dință specială cu prilejul Săptăminii 
mondiale a dezarmării, care este mar
cată în întreaga lume în perioada 
24—31 octombrie potrivit unei hotă- 
riri a sesiunii speciale din 1918 a or
ganizației. In conformitate cu aceas
tă hotărîre. scopul organizării unei 
săptămîni a dezarmării este acela de 
a sensibiliza în cit mai mare măsu
ră opinia publică internațională asu
pra primeidiilor cursei înarmărilor si 
de a intensifica cooperarea între or
ganizațiile si militantii pentru dezar
mare. în vederea creării unui curent 
de opinie tot mai puternic. în spri- 
iinul acestui deziderat vital el uma
nității.

La ședința specială s-a dat citire 
mesaielor președintelui actualei se
siuni a Adunării Generale. Ismat Kit- 
tani. si secretarului general al 
O.N.U.. Kurt Waldheim. în conti

nuare au luat cuvîntul președinții ne 
luna in curs ai grupurilor regiona
le din cadrul O.N.U. Exprimîndu-se 
regretul si insatisfacția fată de lip
sa oricăror progrese pe linia dezar
mării. profunda îngriiorare a po
poarelor de pretutindeni în legătură 
cu creșterea continuă a cheltuielilor 
militare, care se apropie anul aces
ta de 600 miliarde dolari, și cu di
mensiunile tot mai amenințătoare ale 
arsenalelor mondiale. în special cele 
nucleare, s-a evidențiat necesitatea 
urgentă a adoptării unor măsuri 
concrete, efective. în vederea opririi 
si inversării acestui curs si în pri
mul rind a scoaterii în afara legii 
a armamentului atomic, a cărui fo
losire ar nune sub semnul întrebă
rii însăsi existenta omenirii. în a- 
ceșt context, s-a dat glas speranței 
că cea de-a doua sesiune specială a 
O.N.U. de anul viitor, consacrată în 
exclusivitate dezarmării, va constitui 
prileiul unei cotituri radicale în ne
gocierile de dezarmare in conformi
tate cu aspirațiile si așteptările tu
turor națiunilor lumii.

Este necesar să se pună capăt 
ocupării ilegale a Namibiei

Tot luni, cu prilejul deschiderii 
Săptăminii de solidaritate cu poporul 
Namibiei și mișcarea sa de eliberare 
S.W.A.P.O., a avut loc o ședință festi
vă a Consiliului O.N.U. pentru 
Namibia.

Marcarea în acest an a Săptăminii 
de solidaritate are o semnificație deo
sebită. deoarece ea coincide cu împli
nirea a 15 ani de la data cînd Adu
narea Generală a O.N.U. a hotărît să 
retragă mandatul Republicii Sud- 
Africane asupra Namibiei, și si-a asu
mat responsabilitatea directă asupra 
acestui teritoriu, precum și obligația 
solemnă de a face totul pentru ac
cesul Namibiei la independentă.

La ședința festivă au luat cuvîntul

președintele actualei sesiuni a Adună
rii Generale și secretarul general al 
O.N.U., precum și președinții Consi
liului O.N.U. pentru Namibia. Comi
tetului O.N.U. pentru decolonizare, 
Comitetului special împotriva apar
theidului, președinții pe luna în curs 
ai grupurilor regionale. Au luat, de 
asemenea, cuvîntul reprezentantul 
S.W.A.P.O. și reprezentanții altor 
mișcări de eliberare națională. Vorbi
torii au subliniat necesitatea adoptării 
unor măsuri hotărîte și urgente în ve
derea înlăturării ocupației ilegale a 
Namibiei de către R.S.A., astfel încît 
poporul namibian să-și poată afirma 
dreptul la dezvoltare de sine stătă
toare, să trăiască într-o patrie liberă 
și independentă.

Apel la dezarmare
lansat de Mișcarea

PARIS 26 (Agerpres). — La sfîrși- 
tul mitingului desfășurat, duminică 
seara, la Paris, la care au participat 
peste 100 000 persoane, Mișcarea 
franceză pentru pace a lansat un 
apel ia dezarmare. Documentul, inti
tulat „Apelul de la Paris", cere re
ducerea pretutindeni a numărului și 
forței armelor nucleare, începind cu 
toate rachetele nucleare cu rază me
die, cit și interzicerea universală a 
bombei cu neutroni. Lansînd ape-

franceză pentru pace
lui — informează agenția France 
Presse — conducătorii Mișcării fran
ceze pentru pace au insistat — la mi
tingul organizat la Paris — asupra 
absurdității angrenajului cursei Înar
mărilor și a faptului că Mișcarea 
pentru pace trebuie să se afirme în 
Franța pentru a „contribui ca guver
nul să ia inițiativa și să exprime 
voința de pace pretutindeni unde se 
discută și se negociază". '

HAVANA 26 (Agerpres). — La Pa
latul Congreselor din Havana au luat 
sfirșit lucrările celui de-al II-lea 
Congres al Comitetelor de apărare a 
revoluției (C.D.R.). la care au parti
cipat peste 1 500 de delegați din în
treaga tară, și invitați de peste ho
tare, între care și România. în înche
ierea lucrărilor a luat cuvîntul Fidel 
Castro Ruz, care s-a referit la rolul 
C.D.R. în procesul de edificare a so
cialismului în Cuba. Raportul privind 
activitatea organizației a fost pre
zentat de Armando Acosta Cordero, 
coordonatorul național al Comitete
lor de apărare a revoluției.

Luind cuvîntul în cadrul lucrărilor 
congresului, șeful delegației române, 
Mihai Burcă, vicepreședinte al Con
siliului Național al Frontului Demo

crației și Unității Socialiste, a adre
sat participanților, tuturor oamenilor 
muncii din Cuba un cald salut fră
țesc și cele mai cordiale urări de 
succese in activitatea de edificare a 
noii orînduiri și a relevat dezvolta
rea continuă a relațiilor de prietenie 
și colaborare între partidele, popoa
rele și țările noastre, subliniind rolul 
hotărîtor, în determinarea cursului 
ascendent al relațiilor româno-cuba- 
neze, al convorbirilor și înțelegerilor 
dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și Fidel Castro 
Ruz, prim-secretar al C.C. al P.C. din 
Cuba, președintele Consiliului de 
Stat și al Consiliului de Miniștri ale 
Republicii Cuba.

încheierea lucrărilor Congresului Partidului 
Socialist Francez

PARIS 25 (Agerpres). — Dumi-' 
nică după-amiază s-au încheiat lu
crările Congresului Partidului Socia
list Francez, care a adaptat moțiu
nea națională de orientare, ce sinte
tizează obiectivele partidului în lup
ta pentru socialism.

în încheierea lucrărilor congresu
lui a luat cuvîntul Lionel Jospin, 
prim-secretar al P.S.F., care a for
mulat o serie de concluzii privind 
dezbaterile asupra proiectelor de do
cumente și a reafirmat opțiunile pro
gramatice ale socialiștilor francezi. 
Vorbitorul a expus sarcinile ce revin 
partidului în noua situație politică 
din Franța, în lupta împotriva șoma
jului, pentru aplicarea legilor de na
ționalizare, pentru realizarea. în 
toate domeniile, a programului de

transformări înnoitoare. El a subli
niat cerința creșterii rolului partidu
lui la toate nivelurile, a întăririi uni
tății sale,. pentru a putea să-și în
deplinească mandatul încredințat de 
poporul francez. ;

în cadrul congresului a fost pre
zentat mesajul transmis de președin
tele Franței. Francois Mitterrand. în 
care se relevă rolul P.S.F. ca forță 
de schimbare, pentru mobilizarea ma
selor populare în vederea înfăptuirii 
cu succes a programului și aspirații
lor comune.

La lucrările congresului. Partidul 
Comunist Român a fost reprezentat 
de tovarășul Constantin Dăscălescu. 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R.

Ședința Comisiei C.A.E.R. pentru colaborare 
în domeniul industriei carbonifere

PRAGA 26 (Agerpres). — La Pod- 
banske, în R.S. Cehoslovacă, a avut 
loc ședința a 58-a a Comisiei perma
nente C.A.E.R. pentru colaborare în 
domeniul industriei carbonifere, la 
care au participat delegații din țările 
membre ale C.A.E.R. și R. S. F. Iu
goslavia. Delegația română a fost 
condusă de Ion Lăzărescu, ministrul 
minelor. Comisia a adoptat măsuri 
in vederea realizării hotărîrilor ședin
țelor a 35-a a sesiunii Consiliului și 
a 100-a a Comitetului Executiv al 
C.A.E.R., referitoare, în special, la 
elaborarea prognozei dezvoltării in
dustriei carbonifere pînă în anul 2000, 
cu considerentele țărilor privind ac

țiunile de colaborare pentru soluțio
narea în cadrul C.A.E.R. a asigurării 
necesarului lor de cărbuni cocsifica- 
bili și energetici. La ședință s-a acor
dat o mare atenție lărgirii cooperării 
in creșterea producției și livrărilor 
reciproce de utilaje miniere de mare 
randament, precum și dezvoltării și 
perfecționării in continuare a cola
borării tehnico-ști’nțifice a țărilor 
membre ale C.A.E.R. Au fost exami
nate, de asemenea, și alte probleme 
ale colaborării țărilor membre ale 
C.A.E.R. Ședința comisiei s-a desfă
șurat într-o atmosferă de lucru, prie
tenească și de deplină înțelegere 
reciprocă.

ÎN CADRUL PROGRAMULUI DE 
SCHIMBURI CULTURALE DIN
TRE ROMANIA $1 ARGENTINA 
pe anii 1980—1981, sub auspiciile 
Ambasadei României și Departa
mentului cultural al municipalității 
orașului Cordoba, la Muzeul de arte 
frumoase „Genaro Perez" din a- 
ceastă localitate a avut loc verni
sajul expoziției „Artele grafice 
românești contemporane". Expoziția 
cuprinde lucrări reprezentative ale 
unor graficieni români. La verni
saj au participat dr. Ruben Juan 
Pellanda, primarul orașului Cor
doba, dr. Carlos Bustos Arqanaraz, 
șef al departamentului cultural al 
orașului Cordoba, alte persoane ofi
ciale, artiști plastici, profesori, 
ziariști,, precum și un numeros pu
blic.’

COLABORARE. La Alger a fost 
semnată înțelegerea de colaborare 
intre Radioteleviziunea română și 
Radioteleviziunea algeriană care 
prevede schimburi de materiale ra
diofonice și de televiziune, informări 
documentare reciproce, precum și 
alte acțiuni menite să contribuie la 
mai buna informare asupra realită
ților și a vieții social-politice si cul
turale din cele două țări. Din partea

___  ............ . .......... ....J

^AGENȚIILE DE PRESA 
pe scurt

română, înțelegerea a fost semnată 
de Hie Rădulescu. director general, 
iar din partea algeriană de Ab- 
derrahmane Laghouati, director ge
neral.

ÎN COMUNICATUL COMUN cu 
privire la vizita in U.R.S.S. a mi
nistrului de externe al R.D.P. Laos, 
Phoune Sipaseuth, și convorbirile 
purtate cu ministrul sovietic al 
afacerilor externe, .Andrei Gromi- 
ko, se arată că au fost examinate 
probleme actuale ale situației in
ternațional^. precum si perspecti
vele întăririi și dezvoltării colabo
rării bilaterale.

LA HAGA a început, luni, o 
nouă rundă de convorbiri între re
prezentanții guvernului olandez și 
cei ai guvernului Antilelor Olande
ze, în vederea obținerii independen

ței arhipelagului — a anunțat un 
purtător de cuvînt guvernamental, 
citat de agenția U.P.I. Cele șase 
insule din Antilele Olandeze — 
Aruba. Bonaire. Curacao. San Eus- 
taquio, San Martin și Saba — situa
te în largul țărmurilor de nord-est 
ale Americii de Sud. au o popu
lație totală de aproximativ 250 000 
locuitori. Cea mai populată este 
insula Curacao (peste 150 000 locui
tori). unde se află și sediul guver
nului întregului arhipelag, care are. 
din 1954. statut de autonomie inter
nă în cadrul regatului Olandei.

CONVORBIRI ITALIANO-POR- 
TUGHEZE. Președintele Italiei, 
Alessandro Pertini, a avut la Lisa
bona convorbiri cu premierul por
tughez, Francisco Pinto Balsemao. 
Au fost examinate probleme privind 
relațiile dintre cele două țări, pre

cum și în legătură cu aderarea
Portugaliei la C.E.E. Președintele 
Pertini a conferit cu secretarul ge
neral al Partidului Comunist Por
tughez, Alvaro Cunhal, și cu secre
tarul general al Partidului Socia
list Portughez, Mario Soares.

LA KABUL a avut Ioc o ședință 
a Prezidiului Consiliului Revoluțio
nar — informează agenția afgană 
de presă Bakhtar — la care a luat 
parte Babrak Karmal, secretar ge
neral al C.C. al Partidului Demo
cratic al Poporului din Afganistan, 
președintele Consiliului Revoluțio
nar al Republicii Democratice Af
ganistan. S-au analizat progresele 
înregistrate în înfăptuirea reformei 
agrare și s-au adoptat măsuri pen
tru transpunerea in practică, în 
continuare, a acestei importante 
acțiuni.

ACCIDENT MINIER. După cum 
relatează agenția poloneză de presă 
P.A.P., în timpul unor lucrări în 
mina carboniferă „Zabrze" din 
apropiere de Katowice s-a produs o 
explozie de gaz metan. Șapte mi
neri și-au pierdut viața, iar doi au 
fost grav răniți. O comisie specială 
cercetează cauzele aocidentului.

LA RELUAREA LUCRĂRILOR REUNIUNII DE LA MADRID Opțiuni ale politicii externe a Greciei

înalta răspundere pentru destinele păcii și securității Europei
„Trebuie să înțelegem cu toții că Europa reprezintă 

un tot unitar, că pacea și securitatea nu pot fi realiza
te decît printr-o participare cu drepturi egale a tuturor 
statelor, prin dezvoltarea de relații de colaborare și co
operare între toate statele continentului european™.

NICOLAE CEAUȘESCU
La Madrid se reiau astăzi lucrările 

reuniunii general-europene. După o 
pauză de trei luni, reprezentanții ce
lor 35 de state semnatare ale Actului 
final al Conferinței de la Helsinki, 
din 1975, se reîntilnesc în vederea fi
nalizării negocierilor începute cu un 
an in urmă, menite să asigure pro
gresul cauzei securității si cooperării 
pe continent.

Dosarul de probleme ce urmează a 
fi soluționate pentru încheierea cu 
succes a acestor negocieri-maraton 
rămine incă voluminos. Potrivit unor 
declarații optimiste făcute la întreru
perea lucrărilor, documentul final ar 
fi fost redactat în proporție de 80 la 
sută. Nu este însă mai outin adevă
rat că problemele ce mai rămin de 
rezolvat sint dintre cele mai spinoase, 
de ele deninzînd. in fapt, rezultatele 
reuniunii.

Este o realitate că reuniunea de Ia 
Madrid iși reia lucrările într-un cli
mat internațional de mare complexi
tate. datorită menținerii stării de 
tensiune, a instabilității într-o serie 
de regiuni ale lumii, a accentuării 
contradicțiilor și confruntării dintre 
unele state si grupări de state, dato
rită adîncirii dificultăților generate 
de criza economică. Cu toate acestea 
— sau tocmai de aceea — statelor 
participante le revine o mare răs
pundere in a acționa mai intens pen
tru găsirea căilor de înțelegere în 
vederea depășirii obstacolelor exis
tente si angajării negocierilor într-o 
direcție constructivă, corespunzător 
așteptărilor legitime ale popoarelor 
continentului, ca si ale opiniei pu
blice de pretutindeni. Pentru că, așa 
cum situațiile de încordare apărute 
In ultimul an nu puteau să nu se 
răsfrîngă asupra Europei, tot astfel 
orice progres în direcția înțelegerii și 

destinderii pe continentul nostru. în
cheierea cu succes a reuniunii ar 
răspunde cerințelor normalizării vie
ții internaționale, ar constitui o con
tribuție de seamă la îmbunătățirea 
climatului general, la consolidarea 
păcii in intreaga lume.

Numărîndu-se printre promotorii 
cei mai consecvenți ai cauzei secu
rității europene, tara noastră mili
tează activ pentru încheierea cu re
zultate pozitive, concrete a reuniunii 
de la Madrid, care să dea un puter
nic impuls înfăptuirii unitare a pre
vederilor Actului final al istoricei 
conferințe de la Helsinki. In spiritul 
unei inalte răspunderi față de desti
nele Europei, ale păcii și securității 
internaționale. România socialistă a 
prezentat un ansamblu de propuneri, 
purtînd amprenta puternică a gindirii 
profund umaniste a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu — care constituie 
contribuții constructive, originale, 
orientate spre punate-cheie. spre ve
rigi esențiale ale mecanismelor des
tinate realizării securității europene.

Astfel, pornind de la realitatea in
contestabilă că edificarea unei reale 
și trainice securități pe continent este 
nemijlocit legată de diminuarea și 
apoi eliminarea pericolelor pe care 
le reprezintă acumularea in spațiul 
nostru geografic a noi si noi arma
mente din cele mai distrugătoare, 
România s-a pronunțat si se pro
nunță pentru ca la reuniunea de Ia 
Madrid să se ajungă la convocarea 
unei conferințe pentru dezarmare și 
încredere în Europa — problemă 
aflată dealtfel pe ordinea de zi a 
forului european. Nn este nevoie a 
se căuta argumente teoretice In spri
jinul acestei ' propuneri. Urgența 
dezbaterii unor asemenea probleme 
este dictată de însăși realitatea în 

care trăim. O realitate Întunecată 
de munții de rachete nuclea
re. cu o putere de distrugere greu 
de imaginat si care reprezintă cea 
mai gravă amenințare la adresa ci
vilizației umane. Este de ajuns să 
ne gîndim că o singură salvă de 
rachete de la bordul unui sub
marin care patrulează în anele ce 
scaldă țărmurile continentului ar pu
tea transforma într-un deșert radio
activ o suprafață de trei ori cit Eu
ropa. Sau că. din cele 50 000 de dis
pozitive nucleare tactice cîte există 
pe glob, circa o treime sint plasate 
în silozuri europene, iar majoritatea 
celorlalte sînt instalate pe platforme 
avind ca tintă Europa.

Evoluțiile din ultimul timp arată 
că, din păoate. la orizontul european 
se profilează noi primejdii, ca ur
mare a hotărîrii de amplasare pe 
continent a noi rachete cu rază me
die de acțiune, ca si a proiectului de 
producere a bombei cu neutroni, care 
de asemenea este destinată Europei. 
Concomitent cu intensificarea acestei 
activități de producere a noi arma
mente nucleare, se propagă ideea po
sibilității declanșării unui război li
mitat în Europa — declarațiile ofi
ciale făcute in ultimul timp în acest 
sens stirnind, oe bună dreptate, o 
vie îngrijorare in rîndu] opiniei pu
blice europene. Așa cum subliniază 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. e greu 
să se accepte ca Europa să fie dis
trusă intr-o confruntare intre marile 
puteri. Popoarele europene nu pot să 
accepte să fie în centrul unei aseme
nea înfruntări armate, să slujească 
drept teren de experimentare a noi
lor tipuri de arme. Iată de ce Româ
nia. prin glasul președintelui ei. s-a 
pronunțat din nou împotriva ampla
sării si dezvoltării de noi rachete cu 

rază medie de acțiune, a oricăror ra
chete nucleare in Europa. Este vorba 
atît de oprirea amplasării rachetelor 
produse de Statele Unite, cit si de 
retragerea rachetelor sovietice, pen
tru eliberarea popoarelor continentu
lui de această gravă amenințare la 
adresa vieții lor oe care o' reprezintă 

' armamentul nuclear.
Actualitatea problemelor ridicate 

de cursa înarmărilor este evidențiată 
și de dezbaterile pe această temă 
desfășurate pînă în prezent la Ma
drid. Deși între pozițiile exprimate 
au existat si persistă mari deosebiri, 
este semnificativ că s-a conturat un 
consens asupra necesității organizării 
unei conferințe speciale de creștere 
a încrederii și dezarmare în Europa. 
Semne încurajatoare oferă si progre
sele înregistrate în ce privește sta
bilirea cadrului general de organiza
re a conferinței, convenindu-se. între 
altele, ca aceasta să se desfășoare pe 
etape. Misiunea participanților la ac
tualele negocieri este tocmai de a 
defini mandatul conferinței, a datei 
și locului ei de desfășurare.

O componentă organică a procesu
lui de edificare a securității pe con
tinent o constituie, așa cum se știe, 
dezvoltarea largă, neîngrădită a co
laborării intcreuropene. iar în aceas
tă direcție România, alături de alte 
state, a prezentat un șir. de propuneri 
vizind extinderea conlucrării reciproc 
avantajoase în domeniile industriei, 
agriculturii, științei și tehnicii, cul
turii și invătămîntului, multiplicarea 
contactelor și schimburilor între ti
neri.— toate acestea fiind de natură 
să contribuie la solutionarea unor 
probleme care preocupă statele con
tinentului. la promovarea destinde
rii si înțelegerii intre națiuni. Este 
in interesul tuturor popoarelor să se 
realizeze o Europă unită, a păcii și 
colaborării. O Europă in care, res- 
pectîndu-se deosebirile de orinduire 
socială, să se găsească, cu atît mai 
mult în actualele împrejurări, calea 
spre înțelegere, pornind de la telu
rile și interesele comune ale po
poarelor continentului. Baza unei 
asemenea unități, așa cum o de
monstrează experiența, viața însăși, 
o constituie promovarea neabătută în 
relațiile dintre state a principiilor 
independenței și suveranității națio
nale. egalității depline in drepturi și 

avantajului reciproc, neafnestecului 
în treburile interne, nerecurgerii la 
forță și amenințarea cu forța — prin
cipii pentru a căror generalizare în 
întreaga viată internațională Româ
nia militează cu neabătută consec
ventă.

înfăptuirea marelui deziderat al 
popoarelor europene de edificare a 
unei Europe unite, a păcii și colabo
rării, reprezintă un proces complex, 
care presupune acțiuni permanente 
din partea tuturor statelor, a tuturor 
forțelor progresiste, a tuturor popoa
relor. De aceea, evidențiind impera
tivul 'încheierii cu rezultate pozitive, 
de substanță, a reuniunii de la Ma
drid, România se pronunță pentru 
asigurarea continuității procesului 
inițiat la Helsinki, prin stabilirea 
datei și locului viitoarei reuniuni, pe 
oare ea însăși s-a oferit să o găz
duiască La București.

în acest spirit a participat Româ- 
hia, de la început, la reuniunea de 
la Madrid, fiind animată de dorința 
de a-și aduce în continuare intreaga 
contribuție la găsirea căilor spre 
consens, pentru finalizarea cti succes 
a negocierilor. Firește, misiunea in 
această etapă a ■ reuniunii nu este 
ușoară. Vor trebui depășite obstaco
lele artificiale care, in anumite pe
rioade. au alimentat spiritul polemic, 
schimburile' de acuzații si încrimi
nări. In îndelungatul proces care a 
precedat Conferința general-euro- 
peană de la Helsinki, ca și la intil- 
nirile ulterioare. s-<a dovedit cit se 
poate de concludent că. atunci cînd 
negocierile se desfășoară intr-un cli
mat de încredere, de respect pentru 
pozițiile fiecărui participant, este 
posibil să se ajungă la soluții viabi
le. corespunzătoare intereselor tutu
ror popoarelor.

Nu se1 poate imagina ca în sala re
uniunii de la Madrid să nu se facă 
auzit ecoul amplelor manifestații de 
masă ce se desfășoară de la un ca
păt la altul al continentului și al că
ror mesaj este unul singur : Europa 
trebuie să devină un continent al 
păcii, în care toate popoarele să 
poată trăi in securitate și liniște, in 
deplină înțelegere, să poată conlucra 
liber, spre binele si in interesul în
floririi civilizației întregii omeniri.

Dumitru ȚINU

— relevate de primul ministru Andreas
WASHINGTON 26 (Agerpres). — 

Grecia dorește să înceapă „foarte cu-
rînd' negocieri" asupra apartenenței 
sale la N.A.T.O. și asupra viitorului 
bazelor militare americane, aflate pe 
teritoriul său — a declarat primul 
ministru, Andreas Papandreu, postu
lui american de televiziune „A.B.C.", 
într-un interviu citat de agențiile 
France Presse. U.P.I. și A.P. El a 
menționat că problema apartenen
ței la N.A.T.O. va fi abordată în 
cursul viitoarei reuniuni a acestei 
organizații., care va avea loc. în cu- 
rînd, la Bruxelles. în ce privește ne
gocierile militare intre tara sa și 
S.U.A., șeful guvernului elen a pre
cizat că dorește ca statutul bazelor 
militare americane să fie reexaminat 
periodic. Grecia să aibă drept de

ORIENTUL MIJLOCIU
• Convorbiri egipteano-israeliene • Puternică explozie Ia 

Beirut
TEL AVIV 26 (Agerpres). — La 

Tel Aviv au început convorbiri 
egipteano-israeliene consacrate mă
surilor practice și aranjamentelor vi
zind retrocedarea ultimei părți din 
Sinai către Egipt și retragerea Israe
lului la frontierele internaționale e- 
xistente in timpul mandatului bri
tanic asupra Palestinei — transmite 
agenția M.E.N. Delegația egipteană 
este condusă de Karnal Hassan Aii, 
vicepremier și ministru de externe, 
iar cea a Israelului de Ariel Sharon, 
ministrul apărării.

caracas: Reuniune consacrată colaborării economice
in America Latină

Papandreu
control asupra acestor baze. Iar Sta
tele Unite să se angajeze că nu le 
vor folosi pentru a lansa un atac îm
potriva unei terțe țări prietene a 
Greciei. Grecia, a spus el. „nu vrea 
o confruntare cu marile puteri", ci 
dorește să-și redobîndească dreptul 
„de a-și hotărî propriul său viitor".

Primul ministru elen a arătat, pe 
de altă parte, că hotărîrea guvernu
lui grec de a acorda statut diploma
tic. Biroului Organizației pentru Eli
berarea Palestinei de la Atena con
stituie „un mesaj adresat lumii". 
Atît timp cît nu va fi recunoscut 
„dreptul la existentă" al poporului 
palestinian, a subliniat Andreas Pa
pandreu. „nu va exista pace în 
Orientul Mijlociu".

BEIRUT 26 (Agerpres). — Luni 
dimineața. în cartierul Sinn El-Fil 
din estul Beirutului. într-o zonă con
trolată de armata libaneză, s-a pro
dus o puternică explozie, fiind rănite 
15 persoane. Explozia a fost provo
cată de o bombă plasată la bardul 
unui automobil. Vehiculul era sta
ționat pe o șosea pe care se deru
lează traficul rutier intre sectoarele 
de est și de vest ale capitalei libane
ze, prin pasajul Galeria Semaan.

negociere fată de Nord (țările dez
voltate). capabilă să utilizeze enor
mele resurse naturale, umane si fi
nanciare de care dispune. Mai mult, 
a sous el. S.E.L.A trebuie să fie. de 
asemenea, un instrument care să ser
vească la accelerarea procesului de 
dezvoltare a națiunilor membre, a- 
cordind o atentie preferențială con
dițiilor specifice ale țărilor mai outin 
dezvoltate, care au nevoie de un mai 
mare soriiln si de o cooperare mai 
efectivă oentru realizarea planurilor 
si programelor lor de emancipare 
economică.
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CARACAS 26 (Agerpres). — La 
Caracas se desfășoară lucrările celei 
de-a doua reuniuni extraordinare a 
Sistemului Economic Latino-American 
(S.E.L.A.) — organizație economică
din care fac parte toate statele din 
regiune — in vederea analizării bu
getului ne anul viitor, cit si pentru 
dezbaterea unor probleme legate de 
activitatea sa specifică.

Inaugurind reurtiunea. ministrul 
bolivian al Planificării si coordonării. 
Adolfo Linares, a subliniat că 
S.E.LA. orefigurează o mișcare in
terregională cu suficientă putere de


