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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și tovarâșa Elena 

Ceaușescu au inaugurat, joi dimi
neața, cea de-a cincea ediție a Tîrgu
lui Internațional București și prima 

Expoziție internaționala de vînâtoa-
re organizată în țara noastră.

La deschiderea festivă au luat
parte tovarășii Manea Mânescu, Io
sif Banc, Emil Bobu, Lina Ciobanu,
ion Dincă, Janos Fazekas, Petre
Lupu, Paul Niculescu, Gheorghe 
Oprea, Gheorghe Pană, Ion Pățan, 
Gheorghe Radulescu, Virgil Trofin, 
Hie Verdeț, Ștefan Vtoitec, Ion Co- 
man, Mihai Dalea, Mihai Gere, Ion 

Ursu, precum și membri ai guvernu
lui, conducători ai unor instituții e- 
conomice centrale.

Cuprinzătoare și elocventă imagine a creșterii nivelului tehnic al industriei românești, 
a participării tot mai intense a României socialiste la circuitul economic internațional 

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
Șl TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU 
au inaugurat, ieri, a V-a ediție a Tîrgului Internațional 
București și prima Expoziție internațională de vînătoare

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu au 
fost întîmp'inați, Ia Complexul 
expozițional din Piața Scinteii, 
de numeroși cetățeni ai Capi
talei, care au aclamat îndelung, 
au scandat cu însuflețire 
„Ceaușescu-P.C.R.!“, „Ceaușescu 
și poporul!". Miile de bucureș- 
țeni prezenți aici au dat din nou 
expresie sentimentelor de alea
să stimă și profundă dragoste 
pe care întregul nostru popor 
le nutrește față de secretarul 
general al partidului, adeziunii 
depline a națiunii noastre la 
politica internă și externă a 
partidului consacrată ridicării 
țării pe noi trepte de civilizație 
și progres, făuririi unei lumi 
mai bune și mai drepte pe pla
neta noastră.

Festivitatea a început prin 
intonarea Imnului de Stat al 
Republicii Socialiste România.

Cuvintul de deschidere a fost 
rostit de tovarășul Cornel Burti
că, viceprim-min’istru al guver
nului, ministrul comerțului ex
terior și cooperării economice 
internaționale, care a spus :

„Salutăm cu deosebită căldu
ră prezența la aceste manifes
tări a iubitului nostru conducă
tor, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
care, prin prodigioasa sa acti
vitate, determină în mod hotă- 
rîtor continua dezvoltare a re
lațiilor economice internaționale 
ale României, extinderea și în
tărirea legăturilor de prietenie 
ale țării noastre cu toate statele, 
aduce mari servicii cauzei pă
cii și colaborării dintre toate 
popoarele lumii.

La Complexul expozițional din Piața Scinteii. tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu sint intimpinați cu deosebită căldură de miile de bucureșteni

standurile rezervate produselor românești, care se constituie intr-o 
elocventă a dezvoltării industriei noastre

In pavilionul central, sint vizitate 
imagine

Prezentăm, totodată, și cu 
acest prilej, un profund și res
pectuos omagiu tovarășei Elena 
Ceaușescu. care ne onorează cu 
prezența domniei sale.

Salutăm, de asemenea, cu 
multă satisfacție, participarea 
la acest eveniment a celorlalți 
tovarăși din conducerea de 
partid și de stat, a oaspeților 
de peste hotare și a membrilor 
corpului diplomatic.

Tîrgul International București, 
avind un pronunțat caracter de 
construcții de mașini și utilaje, 
găzduiește, pe cei 73 000 mp, 
exponatele a 150 centrale in
dustriale, institute de cercetare 
și unități producătoare din 
România, precum și a peste 800 
de firme din 24 țări din Europa, 
Asia și America.

România prezintă în cadrul 
tîrgului o gamă variată de pro
duse ale industriei construc
toare de mașini, reflectind pro
cesul intens de industrializare a 
țării, creșterea nivelului tehnic 
al industriei, afirmarea tot mai 
viguroasă a potențialului ști
ințific al cercetării românești, 
participarea tot mai largă a 
României la diviziunea interna
țională a muncii."

Tîrgul își propune să creeze 
condiții optime pentru intense 
și fructuoase tratative comer
ciale, pentru întîlniri între re
prezentanții cercurilor de afa
ceri și ai întreprinderilor eco
nomice de pe toate continentele, 
pentru schimburi de 'idei și con
cretizarea unor contracte co
merciale și acțiuni de cooperare 
economică.

Totodată, în spiritul politicii 
externe a partidului și statului 
nostru, prin manifestările ce vor 
avea loc în cadrul tîrgului, a- 
cesta își propune să contribuie 
la întărirea prieteniei și cola
borării între popoare, să ser
vească cauza păcii în Europa și 
în întreaga lume.

Vom avea plăcerea să Vizităm 
Expoziția internațională de vî
nătoare, care reunește o mare 
varietate de trofee din cele mai 
valoroase, multe dintre ele re- 
prezentind recorduri mondiale. 
Ca expresie a acestei varietăți 
și a valorii deosebite a expona
telor, Juriul internațional, întru
nit cu ocazia expoziției, a acor
dat peste 3 100 medalii, din care 
mai mult de 1 800 de aur, trofe
ele românești fiind distinse cu 
peste 2 000 medalii, din care ju
mătate de aur. Sintem convinși 
că trofeele expuse vor incinta 
nu numai pe cunoscătorii în ma
terie, dar chiar și pe cei mai 
puțin cunoscători ai tainelor vî- 
nătorești.

Cu încrederea că a V-a ediție 
a Tîrgului International Bucu
rești și prima Expoziție interna
țională de vinătoare iși vor atin
ge obiectivele pe care și le-a 
propus, urez deplin succes tu
turor participanților din Româ
nia și de peste hotare !“.

în aplauzele însuflețite ale ce
lor prezenți. tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, a tăiat, apoi, pan
glica inaugurală.

Organizat sub deviza „CO

MERȚ. COOPERARE, DEZVOL
TARE", Tîrgul bienal din 
București, cea mai importantă 
dintre manifestările cu carac
ter economic găzduite de ca
pitala României, reunește, timp 
de 10 zile, intr-o autentică con
fruntare de idei și experiență, 
de competitivitate productivă și 
comercială, mii de specialiști și 
oameni de afaceri reprezentind, 
pe lingă tara gazdă, Anglia, 
Austria, Bangladesh. Belgia, 
Bulgaria, Cehoslovacia, Dane
marca. Elveția, Franța, Repu
blica Democrată Germană, Re
publica Federală Germania, Gre
cia, Israel, Italia, Iugoslavia, Ja
ponia, Liechtenstein. Olanda, 
Polonia, Spania. Statele Unite 
ale Americii, Suedia, Ungaria și 
Uniunea Sovietică.

Prin tematica sa largă, prin 
marea diversitate de exponate 
de un nivel tehnic deosebit de

Puternicul dinamism al construcțiilor de mașini - 
sugestiv ilustrat prin performantele și înalta 

competitivitate a utilajelor și instalațiilor prezentate
Vizita începe la pavilioanele 

României care, ca țară organiza
toare, este principalul expozant. 
Potențialul său de producție și 
export, prezentat în pavilioane 
și pe platforme exterioare însu- 
mind o suprafață de peste 25 000 
mp, ilustrează dinamismul ramu
rii constructoare de mașini, care 

A apărut 
în broșură: 
CUVÎNTAREA 

TOVARĂȘULUI 

NICOLAE 

CEAUSESCU 

la Consfătuirea 

de lucru 

de la CC al P.C.R. 
28 septembrie 1978 

Editura Politică

ridicat — multe dintre ele con- 
st’tuie noutăți pe plan interna
țional — TIB '78 oferă partici
panților posibilitatea de a cu
noaște și achiziționa cele mai 
noi realizări din sectoarele de 
„vlrf" ale construcțiilor de ma
șini. Principalele categorii de 
produse care definesc profilul 
actualei manifestări sint repre
zentate de instalațiile și echipa
mentele pentru industriile mi
nieră, metalurgică, petrolieră și 
cea a gazelor, pentru prelucra
rea metalelor, mașinile și uti
lajele pentru construcții, pentru 
producerea, exploatarea și trans
portul energiei electrice, echipa
mentele, studiile și Proiectele 
pentru telecomunicații și in
dustria electrotehnică, pentru 
electronică, automatizări și teh
nică de calcul, pentru industria 
aeronautică, mijloace de trans
port etc.

deține primul loc în structura 
producției industriale și a expor
turilor țării, forța economiei 
noastre socialiste. Exponatele, 
reprezentind in marea lor majo
ritate noutăți tehnice realizate 
după proiecte ale specialiștilor

(Continuare in pag. a IlI-a)

Continuarea convorbirilor oficiale 
intre președintele Nicolae Ceaușescu 

și președintele Ziaur Rahman
Joi după-amiază, la Palatul 

Republicii, au continuat convor
birile oficiale dintre președinte
le Republicii Socialiste România, 
tovarășul N'icolae Ceaușescu, și 
președintele Republicii Popu
lare Bangladesh, Ziaur Rahman.

Din partea română au partici
pat : Manea Mănescu, prim- 
ministru al guvernului, Gheor
ghe Pană, ministrul muncii, 
Ștefan Andrei, ministrul aface
rilor externe, Vasile Patilineț, 
ministrul minelor, petrolului și 
geologiei, Ștefan Birlea, direc
torul Cabinetului președintelui 
Republicii, Alexandru Mărgări- 
tescu, prim-adjunct al minis
trului comerțului exterior și 
cooperării economice interna
ționale, Dinu Marcel, director in 
Ministerul Afacerilor Externe, 
Iosif Chivu, ambasadorul Româ
niei în Bangladesh.

Din partea R. P. Bangladesh 
au luat parte : Shamsul Huq, 
ministrul afacerilor externe, 
Shah Azizur Rahman, ministrul 
muncii și bunăstării industriale, 
A.Z.M. Enayatullah Khan, mi
nistrul petrolului și resurselor 
minerale, S.A.M.S, Kibria, se
cretar pentru afacerile externe, 
A.W. Shams-ul Alam, amba
sadorul R. P. Bangladesh în 
România, Mohammad Mohsin, 
director general în Ministerul 
Afacerilor Externe, Nurul Islam, 
șeful Cabinetului președintelui, 
Abdul Quayyum, director în Mi
nisterul Afacerilor Externe.

în timpul celei de-a doua 
runde de convorbiri a avut loc 
o informare reciprocă cu pri
vire la preocupările actuale ale 
celor două țări și popoare. Au 
fost convenite, totodată, o serie 
de măsuri și acțiuni vizînd dez
voltarea și extinderea colaboră
rii și cooperării dintre România 
și Bangladesh in domeniile po
litic, economic, tehnic și cultu
ral, precum și pe tărîmul 
schimburilor comerciale.

în cadrul convorbirilor s-a 
procedat la un schimb de păreri 
cu privire la unele probleme ac
tuale ale situației internaționale. 
Cei doi șefi de stat au scos în 
evidență mutațiile profunde care 
au loc pe plan mondial ca rezul
tat al luptei popoarelor împotri
va imperialismului, colonialis
mului și neocolonialismului, pen
tru a deveni stăpine pe propriile 
destine, pentru a se dezvolta de 
sine stătător, pe calea progresu
lui economic și social. în acest 
context, s-a subliniat importan
ța respectării în viața interna
țională a principiilor indepen
denței și suveranității naționale, 
neamestecului în treburile in
terne, egalității in drepturi și 
avantajului reciproc — condiție 
hotărîtoare în lupta popoarelor

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit pe Gabriel Hauge,

wpreședintele Băncii „Manufacturers Hanover Trust Company"
Președintele Republicii So

cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. a primit, joi 
la amiază, pe Gabriel Hauge, 
președintele Băncii ..Manufac
turers Hanover Trust Company" 
din New York, care a făcut o 
vizită în țara noastră.

Cu acest prilej, a avut loc o 
convorbire in cadrul căreia au 
fost abordate probleme referi

CALIFICAREA TINERILOR i | A A | II
la nivelul tehnicii celei mai LJ |\ U |y| U L 
înaintate — sarcină majoră w
pentru întreaga economie, A CID IK /I API 
pentru organizația U.T.C. IIXlVirAIXII

VIITORILOR MUNCITORI
în structura forței de muncă 

tinere care împrospătează in fie
care an colectivele unităților in
dustriale s-a propus in ultimii 
ani o modificare de esență : lo
cul celor cu patru, cu șapte și 
chiar cu opt clase elementare, 
care veneau să sc califice prin 
cursuri de scurtă durată, il iau 
astăzi, in tot mai mare propor
ție, absolvenții liceelor de cultu
ră generală sau ai liceelor in
dustriale, treapta intîi și treapta 
a doua, cu disponibilități intelec
tuale mai mari, cu o capacitate 
de asimilare profesională, supe
rioară. Ei vor constitui in viito

pentru pace și colaborare, pen
tru soluționarea pe cale' pașnică 
a stărilor de încordare și 
conflict.

In timpul convorbirilor a fost 
accentuată necesitatea realizării 
dezarmării și, în primul rind, a 
dezarmării nucleare, a transpu
nerii în viață a documentului 
final al recentei sesiuni a O.N.U. 
consacrate problemelor dezar
mării.

Cei doi șefi de stat au eviden
țiat, de asemenea, necesitatea 
intensificării eforturilor tuturor 
țărilor pentru făurirea unor re
lații interstatale noi, democra
tice, pentru lichidarea subdez
voltării și edificarea unei noi 
ordini politice și economice 

Astăzi transmisiuni directe la radio și televiziune.
în jurul orei 9,00 : solemnitatea semnării documente

lor oficiale dintre Republica Socialistă România și Repu
blica Populară Bangladesh.

în jurul orei 10,45 : ceremonia plecării președintelui 
Republicii Populare Bangladesh, Ziaur Rahman, care, 
împreună cu doamna Ziaur Rahman, a efectuat, la invi
tația tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Repu
blicii Socialiste România, și a tovarășei Elena Ceaușescu, 
o vizită oficială de prietenie in țara noastră-

toare la intensificarea coope
rării financiar-bancare între or
ganizațiile românești de resort 
și firma americană, precum și 
cu privire la inițierea unor noi 
acțiuni de colaborare menite să 
contribuie la dezvoltarea și di
versificarea raporturilor econo
mice dintre România și S.U.A.

în legătură cu activitatea 
sucursalei din București a băn

rul apropiat principala rezervă 
de cadre pentru Întreaga econo
mie. Firește însă că nici măcar 
din liceele industriale de specia
litate, tinerii nu vin in fabrică 
complet formați, chiar și aceștia 
mai trebuie să treacă, înainte de 
atestare, printr-o etapă de aco
modare, de „punere in temă" cu

Cu proaspătul absolvent 
de liceu, de la încadra
rea în uzină pînă la exa
menul de atestare ca 

muncitor calificat

particularitățile tehnicii și a pro
ducției din întreprinderea in 
care au fost repartizați. Cu atit 
mai mult trebuie să parcurgă o 
astfel de etapă, de calificare in
tensivă, absolvenții liceelor de 
cultură generală pentru care 
practica in producție din cursul 
școlii nu poate fi, deocamdată, 
decit o introducere intr-o pro
fesie industrială oarecare.

La Uzina de vagoane din Arad 

UN IMPERATIV AL BUNEI 
ACTIVITĂȚI PE OGOARE 

.A

pînă la ultimul bob, 
cit mai repede 

culeasă și depozitată
(în pagina a 2-a)

întreaga
A — -

mondiale care să asigure dez
voltarea liberă și neîngrădită a 
tuturor țărilor și în primul rind 
a celor în curs de dezvoltare.

în acest cadru, a fost afirmată 
hotărîrea României și Bangla
deshului de a colabora mai 
strins pentru a-și aduce o con
tribuție sporită la lupta pentru 
soluționarea în interesul po
poarelor a problemelor care 
confruntă omenirea, pentru edi
ficarea unei lumi mai drepte și 
mai bune, o lume a păcii, prie
teniei și cooperării neîngrădite 
între națiuni.

Convorbirile s-au desfășurat 
în aceeași atmosferă de caldă 
prietenie, de înțelegere și stimă 
reciprocă.

cii americane „Manufacturers 
Hanover Trust Company" au 
fost subliniate posibilitățile pe 
care aceasta le creează pentru 
promovarea unor acțiuni de co
laborare reciproc avantajoasă 
între organizațiile economice 
din România și companii din 
S.U.A.

întrevederea a decurs într-o 
atmosferă cordială.

au venit in această vară 218 ti
neri din această categorie : ab
solvenți ai Liceului industrial 
nr. 1, ai Liceului „George Coș- 
buc“ și Liceului nr. 10 din Ara
dul Nou/ ai Liceului din Nădlac 
etc. Sint, dealtfel, licee patro
nate de uzină și care ii vor da 
de aici înainte in fiecare an cite 
o promoție de viitori constructori 
de mașini. Atent la această per
spectivă, consiliul oamenilor 
muncii a hotărît. intre altele, 
construirea la Liceul din Nădlac 
a unui atelier mecanic cu com
partimente de sudură și lăcâtu- 
șerie, dintre cele mai moderne 
din țară, dotarea cu tehnica ne
cesară a atelierelor din celelalte 
licee amintite, îndrumarea cu 
cea mai mare grijă a practicii 
în producție a elevilor lor. 
Ne-am propus să urmărim însă 
primii pași ai absolvenților de 
liceu in uzină, modul in care se 
organizează și se desfășoară ca
lificarea lor pentru ca, intr-ade
văr, după cele 6—10 luni afecta
te acestui scop, ei să devină 
stăpini pe meseria lor, in măsu-

ROMULUS LAL
(Continuare in pag. a Il-a)
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UN IMPERATIV AL BUNEI ACTIVITĂȚI PE OGOARE

întreaga recoltă,
pînă la ultimul bob, cit mai 
repede culeasă și depozitată

CARTOFII
Tot ce se stringe într-o zi, 

sortat și livrat 
ta zilnic circa 300 tone de car
tofi. In aceste condiții he în
trebăm : cum se explică faptul 
că la această oră in cimp se află 
în grămezi sau în saci peste 
18 600 tone cartofi, din care 
17 800 doar in C.A.P.rtiri.

Lâ C.A.P. GhimbaV, in fieCa- 
a 

de 
L^ 
de

in aceeași zi-
Recoltatul cartofilor, principa

la acțiune ce se desfășoară in 
această etapă pe ogoarele ju
dețului Brașov, impuhe trans
portul urgent al produselor in 
baza de preluare și depozitare. 
Din suprafața de 11 254 hectare 
însămințate cu această cultură, 
s-au recoltat pină in prezent 
Cartofii de pe 6 229 hectare. în- 
tf-o singură zi (4 octombrie) 
C.A.P.-urile au reușit să re
colteze doar 375 hectare, iar 
I.A.S. 35 ha, fiind transportate 
doar 3 659 tone. Realizările de
notă o insuficientă folosire a 
mijloacelor mecanice, viteze zil
nice sub posibilități, precum și 
folosirea forței manuale in mod 
necoires.punzător în majoritatea 
unităților.

Transportul cartofilor de să- 
mință lâ punctul de preluare de 
la Complexul de sămință și ma
terial săditor din Ghittibav se 
realizează sub posibilități deși 
măsurile luate de comandamen
tul agricol județean creează 
condiții pentru livrarea ritmică 
a acestora la fondul de stat. De
oarece autocamioanele tiu 
încărcate încă de cu seară 
cartofii ce urmează să fie pre- 
dați la complexul de semințe, 
primirile se fac de-abia după 
ora 8. Unele C.A.P.-uri nu reu
șesc să asigure decit 1—2 trans
porturi pe zi (Bod, Feldioara, 
Purcăreni). Aceeași situație și la 
Fabrica de fulgi de cartofi din 
Făgăraș, unde preluările sint 
cu mult sub capacitatea de in- 
magazinare a unității. Au fost 
predate la fondul de stat in 
ziua de 4 octombrie : 8 tone car
tofi de Sămință, de către C.A.P. 
Tărluhgeni, 12 tone de C.A.P. 
Sinpelru, 24 tone de C.A.P. Bu- 
dila, 24 torte de C.A.P. Hărrnart 
și nici măcar o tonă de către 
C.A.P. Pfejrher. Unităților a- 
mirttite le-au fost asigurate toa
te condițiile pentru a transpor- 

sint
cu

Ideea organizării de către 
secția de propagandă a Comi
tetului Central al Uniunii Ti
neretului Comunist a unui 
Concurs de scenarii, inspirate 
din Viața și activitatea tineretti- . ... = . —

anului 
ediții a 
pentru 

unde 
in

de 
filme

sine, 
in

lui din Rbmânia socialistă, 
înfiripat încă din vara 
trecut, in urma primei 
Festivalului Filmului 
tineret de la Costinești, 
spectatorii iși exprimaseră 
repetate rtndurl dorință de ă 
vedea înscrise in planul 
producție al caselor de . 
mai multe filme dedicate lor.

inițiativa, valoroasă in i 
apare cu atit mai necesară 
contextul actual al cinematogra
fiei noastre care deși aflată in 
plin avlnt, e încă minată insidios 
tntr-unul din punctele cheie, și 
anume acela al bazei dramatur- 
gice rămase mult in urma celor
lalte Compartimente de creație. 
Numărul destul de limitat de 
scenariști de profesie, precum și 
eșecurile repetate ale unor au
tori cu veleități dar CU mai 
puțin talent au atras pe bună 
dreptate, in ultima vreme, cri
tici aspre in presă și in rindu- 
rile iubitorilor filmului româ
nesc. Un asemenea concurs de 
scenarii, deschis tuturor, viza in 
primul rind descoperirea de noi 
talente, stimularea spiritului 
creator al celor CU idei și posi
bilități literare, dar mai puține 
posibilități de a se face auziți 
la casele de filme.

DRUMUL AFIRMĂRII VIITORILOR MUNCITORI
(Urmare din pag. I)

ră Să-șl Îndeplinească normele 
cantitative și calitative. Din an
cheta la care participă tineri 
muncitori, maiștri, ingineri, se
cretari ai organizațiilor U.T.C. 
Se detașează buna experiență 
cîștlgată în această uzină in pre
gătirea diversificată, temeinică 
a forței de muncă.

Cum ați fost primiți in uzină 7 
O întrebare de deschidere la 
care toți tinerii cu care stau de 
vorbă răspund cu superlative. 
Arh preferat să notez însă cu- 
vîntul strUhgarului Mihal Prună, 
așa cum a fost el consemnat in 
procesul verbal al adunării ge
nerale a organizației U.T.C. din 
secția mecanică, prima adunare 
generală la care a participat în 
calitatea lui de muncitor. A fost 
șl primul care s-a înscris la cu- 
vint : „Deși fac parte din colec
tivul dumneavoastră doar de o 
lună de zile, mai precis din 4 
august, spunea el, vreau să-mi 
exprim mulțumirea pentru at
mosfera cu care am fost încon
jurați, noi, proaspeții absol
venți de liceu, încă din prima zi 
de contact cu producția, pentru 
ajutorul primit din partea con
ducerii secției, a tovarășilor 
maiștri In vederea acomodării 
cît mai repede cu noul nostru 
Ioc de muncă, cu sarcinile pro
fesionale. Datorită acestui spri
jin vreau să vă spun că perso
nal am reușit un adevărat salt 
în indeminarea la mașină : de la 
180 de buloane strunjite in 
primele zile, la 280 , după o lună 
de muncă".

I-au împărtășit și alți colegi 
impresiile, pentru că toți, fără 
excepție, se bucură de aceleași 
condiții, de aceeași atenție și în
drumare în debutul lor profe
sional.

— Nu-i vorba de o simplă po
litețe, de o simplă amabilitate 
din partea maiștrilor și ingineri
lor din secție — precizează to
varășul Dumitru Arși, secretarul 

re dimineață sosesc pentru 
lucra in două schimburi 900 
elevi ai Liceului „Saguna" 
ai Liceului economic nr. 2. 
ora 8 elevii silit disitibuiți 
către cadrele didactice pe locu
rile de uhdc trebuie să înceapă 
recoltatul in urma Celor două 
MSC. La ora 9 apar brigadierii 
fără saci și fără coșuri, pentru a 
face șl ei act de prezență. Se 
recoltează manual, cum se poa
te. sint cărați tuberculii CU mii- 
nile in grămezi. îfi ziua de 4 
Octombrie MSC-U1 care trebuia 
să recolteze suprafața ce reve
nea elevilor de la Liceul „Șâgu- 
na“ a staționat două ore din 
simplul motiv Că a venit fără... 
motorină (?!). Pentru a se a- 
proviziona CU combustibil, trac
toristul a făcut nenumărate 
curse cu„. sticla în mină pină la 
MSC-ul care deservea grupul e- 
levilor de la Liceul economic 
nr. 2. Este un exemplu de lipsă 
de organizare. Dealtfel, de două- 
trei zile sacii unității stau în- 
cărcați pentru a fi transportați 
la centrul de preluare din a- 
ceeași localitate. Pe cimp se află 
700 tone cartofi însăcuiți, nici 
un sac la recoltat și nici măcar 
un coș.

în contrast, buna organizare a 
muncii a condus lă C.A.P. din 
Vulcan la reducerea decalaju
lui între recoltat și transportat. 
Elevii Grupului școlar „6 Mar
tie" din Zărnești găsesc încă 
de cind coboară din autobuze 
găleți și coșuri pentru â putea 
stringe recolta. îrt fruntea Cam
paniei de recoltate Se âflă în
suși primarul comunei, Stelian 
Ioana, și secretarul consiliului

In urma anunțului apărut în 
presă, la scurtă vreme pe adresa 
secției de propagandă a C.C. 
al U.T.C. au început să soseas
că zeci șl Zeci de pilcuri mti 
voluminoase sau mai modeste ca 
înfățișare, cuprinzînd idei, su
gestii, sinopsisuri și chiar sce
narii redactate după toate legi
le dramaturgiei cinematografice.

Concursul de scenarii pentru film,
organizat de C.C. al U.T.C.,
și-a desemnat cîștigătorii

Principalul cîștigător
publicul tînăr

Din cele 109 propuneri primite, 
au fost selecționate pentru cea 
de-a doua fazi iin număr de 
cincisprezece scenarii, din care 
juriul avea să aleagă in cele 
din urmă Cîștigătorii. Intere
sant de semnalat mi se pare 
Că in afara lucrărilor premiate— 
Solstițiul (Comei ifrim) despre 
reintegrarea prin muncă in via
ța socială a Unui tînăr delinc
vent, în eare parte a zilei (Va- 
•••••••••••

comitetului U.T.C. pe întreprin
dere ci de un întreg sistem 
de integrare ă tinerilor în pro
ducție, elaborat de Consiliul Oa
menilor muncii în care, solicitu
dinea, responsabilitatea acestor 
factori in calificarea la cel mai 
bun nivel al tinerilor absolvenți 
fac, trebuie să facă parte, din 
ambianța firească, naturală in 
Care se vor afirma viitorii mun
citori. O răspundere importantă 
în această privință Și-a asuma- 
t-o organizația U.T.C. încă din 
prima zi, care poate fi și cea 
decisivă, a încadrării, in uzină, 
tinerii se intilnesc, la propriu 
vorbind, cu organizația U.T.C. 
După formalitățile de luare in 
evidență, secretarul din secția 
respectivă ii prezintă pe tineri 
la șeful secției, la maiștri, le 
face cunoscută activitatea de pro
ducție, profilul secției și atelie
rului, le vorbește despre preocu
pările organizației, despre pro
priile perspective. După repar
tizarea la locurile lor de muncă, 
intervenția organizației U.T.C. e 
și mai dinamică, pentru că ii re
vine datoria de a se interesa 
dacă fiecare tînăr are tot ce-i 
trebuie, dacă iși realizează co
respunzător norma șl cîștigul și, 
In funcție de fiecare caz in 
parte, să acționeze prompt penttu 
îndreptarea oricăror neajunsuri.

— Teoretic, nimic de zis, totul 
pare frumos. Cum asigurați însă 
controlul practic al integrării de 
care vorbiți, al modului în care 
Organizațiile U.T.C. din secții își 
îndeplinesc acest rol 7

— Primul punct al ordinii de 
zi a fiecărei adunări 
U.T.C. este consacrat 
muncitori incepători. 
șeful secției, secretarul 
iși expun observațiile 
pe parcursul ultimei luni, iăr 
tinerii, la rindul lor, informează 
adunarea generală cu toate 
eventualele dificultăți pe care le 
intimpină, cu evoluția lor pro
fesională, cu problemele perso
nale pe care Ie au. Menținem 

generale 
tinerilor 
Maiștrii, 

U.T.C. 
reținute

popular. Iile Băieșu. I* *âm  în- 
tilnit cohducîhd MSC-urile pen
tru ca, în paralel, mecanizatorii 
C.A.P. să poată contribui la e- 
fectuarea arăturilor și Insămin- 
țărilor. Un decalaj minim in
tre recoltară și livrare există 
si la Consiliul intercoopera- 
tist Uceă. unde pe cimp mai sint 
doar 96 tone, iar la Ucea de Jos 
ă fost transportată toată re
coltă.

progkamele i și n
In jurul orei 9,00 : Transmisiu

ne directă t solemnitatea semnă
rii documentelor oficiale dintre 
Republica Socialistă România șl 
Republica Populară Bangladesh.

9,20 Reportaj TV : Autocondu- 
cerea muncitorească in acțiune. 
0.40 Artiști români contemporani. 
10,10 Corespondenții județeni 
transmit... 10,23 Muzică populară 
românească.

In jurul orei 11,45: Transmisiune direct* : ceremonia plecării
președintelui Republicii Populare 
Bangladesh, Ziaur Rahman, șl a doamnei Ziaur Rahman.

16,00 Telex. 16,05 Teleșcoală. 16,30 
Curs de limbă franceză. 17,00 E- 
mislune In limba germană. 19.0i 
Festivalul național „Cintarea

Pentru ca forța de muncă să 
fie folosită cu maximum de ran
dament, ar fl necesar ca sorta- 
toarele să fie puse toate în 
funcțiune și utilizate în trei 
Schimburi. Justificarea că nu 
există oameni pentru depanarea 
defecțiunilor mecanice ce se

SFECLA DE ZAHĂR
Se așteaptă autocamioanele contractate, 

dar propriile mijloace de transport 
staționează la sediul unităților

Deși campania porumbului nu 
a fost încă declanșată, coopera
torii Și mecanizatorii din Șe- 
limb&r, județul Sibiu, au multe 
de făcut în această perioadă. 
Sint angajați cu toate forțele la 
recoltatul cartofilor (70 hă), a 
guliilor și sfeclei furajere (30 
na), sfeclei de zahăr (20 ha), 
legumelor (30 ha), precum și la 
semănatul culturilor păioase pe 
mai bine de 1 000 ha. Participa
rea lâ muncă e numeroasă, ce
lor aproape 500 de cooperatori 
alăturindu-li-Se Zilnic sute de 
elevi, tineri muncitori nave
tiști, hotărî ți să adune In ham
bare intr-un timp cit mai scurt 
roadele toamnei și să pregă
tească în condiții optime pro
ducția anului Viitor.

Eforturile oamenilor nu sint 
Insă fructificate pe deplin din 
cauza unor defecțiuni organiza
torice care Împiedică ajungerea 
rapidă a recoltei in hambare. 
Pe baza graficelor îhtacmite cu 
fabrică din Tg. Mureș, recolta
rea trebuie săi se desfășoare 
ritmic, iar producția să se li
vreze eșalonat. Lucrurile nu se 

teriu Drăgușanu), o poetică me
ditație despre relațiile unui stu
dent cu universul înconjurător, 
și Echipajul de pe Feriga (Mi- 
hăi Anadanl), o palpitantă a- 
Ventură tn lumea scafandrilor 
— foarte multe SinopsiSuri con
țineau sugestii pasionante, con
stituiau baza pentru elaborarea 
unui scenariu cu subiect inedit.

Simptomatică a apărut dorin
ța autorilor celor 109 lucrări tri
mite de a te ancora in realita
tea imediată, de a trată subiec
te ,.fierbinți", la ordinea zilei, 
lată de ce unul din subiectele 
Cile măi frecvente a fost acela 
al recuperării prin muncă, de 
către un colectiv generos, a ti
nerilor oare intr-un moment 
de rătăcire au alunecat, pe panta 
infracțiunii. Cred că pentru 

de muncă

tovarășul 
mină, ca

astfel nn dialog activ șl perma
nent intre organizația U.T.C, și 
tineri, de natură să Înlesnească 
succesul acestora in muncă și 
viața muncitorească, Încă din 
start.

— Vă mai amintiți cum v-ați 
petrecut primele zile în atelier 7

— De fapt, in primele 3 zile, 
n-am făcut nimic. Am fost re
partizat pe Ungă cei mai buni 
muncitori care trebuiau să ne 
arate fiecăruia mașina pe care 
vom lucra, locul nostru de 
muncă, organizarea sa, piesele 
și produsele ce se execută in 
mod curent, adică să ne fami
liarizeze cit de cit cu exigențele 
cu care ne vom confrunta — 
răspunde frezorul Cornel Chiș 
— cu climatul general 
din colectiv.

— După aceea 7
— In a patra zl, 

maistru ne-a luat de ____
să zic așa, ne-a dus Ia magazia 
de seule, ne-a pus in brațe toate 
SDV-urile de care aveam nevoie 
și am început munca, efectiv.

îl Întreb în continuare pe 
strungarul Iosif Furman, înca
drat in luna august, ce normă 
Zilnică are.

— Cum ce normă 7 Făc cit 
pot, îmi răspunse el contrariat. 
Mă Străduiesc însă Ca să strun- 
jesc cît mai multe piese pentru 
ca să clțtig cît mai mult...

Inginerul loan Mirciov, șeful 
atelierului, intervine și lămu
rește neînțelegerea :

— Tinerii debutanți nu»și cu
nosc norma, pentru că in prima 
lună de muncă, noi ii lăsăm, In
tr-adevăr, să facă fiecare cit 
poate, deplasind accentul princi
pal pe calitate. Ei trec, astfel, 
sub supravegherea noastră, un 
test de îndeminare, de cunoștin
țe teoretice, de desen și tehno
logie, după care vom ști să le di- 
îerențiem sarcinile, să-i ajutăm 
acolo unde intimpină greutăți, 
lncepînd cu a doua lună, le co
municăm norma zilnică, exactă 
și planul lunar individual.

Utilajele lucrează din plin la semănatul griului
Foto : VASIDE RANGA

ivesc e infirmată de faptul că 
acum, pe cimp, alături de elevi 
Se află nenumărat! maiștri in
structori de la liceele mecanice 
din tot județul și Câre răspund 
cu solicitudine la cererile C.A.P.

ADINA VELEA

Intîmplâ însă așa. Pînă în pre
zent au fost recoltate circa 200 
tone sfeclă, din care numai 40 
tone au fost livrate. Celelalte 
160 tone zaC în cimp în bă
taia soarelui, fiind expuse des
hidratării și implicit deprecierii 
Calitative. Se încalcă astfel obli
gativitatea ca tot ce se recoltează 
în cursul Zilei să fie expediat 
Operativ la baZa de recepție. Si
tuația, sintem informați, se da- 
torește neonorării de către 
Î.T.Â. Sibiu a numărului de 
autocamioane stabilite prin con
tract. în 2 și 3 octombrie, spre 
exemplu. din 4 autocamioane 
planificate, nu a sosit decit unul 
care, evident, n-a putut face 
față cerințelor. Aducem aceasta 
Situație în atenția conducerii 
I.T.A. Sibiu CU speranța că lu
crurile se vor îndrepta, dar nu 
Înainte de a arăta că de ne- 
transportarea sfeclei se face vi
novat și consiliul de conducere 
al cooperativei din Șelimbăr. 
Unitatea dispune de două auto
camioane, un tractor cu re
morcă și 15 atelaje care sint 

o-

multi scenariști profesioniști și 
mai ales pentru redactorii ca
selor de filme, lectura acelor 
sinopsiSuri ar fi fost profitabilă 
pentru a vedea că atunci cind 
scriu despre, el înșiși sau des
pre probleme apropiate lor, ti
nerii noștri adoptă o poziție lu
cidă, curajoasă, nu se ascund 
după deget cum prea mult — 
din. filmele de actualitate ale 
ultimelor stagiuni — au făcut-o.

In mod cu totul surprinzător, 
autorii scenariilor trimise la 
Concurs au atacat pieptiș zonele 
cele moi dificil de explorat ale 
actualității șl numai citeva 
și-au amintit că există și co
medii și filme de dragoste.

Dincolo de aceste comentarii, 
care din lipsă de spațiu se 
prese aici, esențial rămine fap
tul că un asemenea concurs 
necesar și benefic, dovadă 
cele trei scenarii premiate 
și fost preluate de către 
Bucheru și Dumitru Fernoagă, 
directorii Caselor de Filme nr. 1 
șt, respectiv 5, pentru a fi repar
tizate unor regizori, desigur, din 
tinăra generație, care să le reali
zeze pină la anul viitor. Sperăm 
deci ca filmele Solstițiul, în 
care parte a zilei și Echipajul 
de pe Feriga, născute in urma 
unui concurs, să figureze in 
vara viitoare in competiția edi
ției a treia a Festivalului de la 
Costinești.

MANUELA GHEORGHIU

este 
că 
au 

Ion

Confirniă eficiența acestui pro
cedeu strungarul Albeker Fran- 
cisc:

— Lucrez din februarie, venind 
din școala profesională. în, pri
ma lună nu mi s-a stabilit nici 
o normă. Dar, in luna următoare 
trebuia să execut un număr de 
piese mai mic decit muncitorii 
de categoria I, însă apropiat de 
ei. In a treia lună, apoi, am 
ajuns la nivelul lor. De atunci 
îmi depășesc constant, lună de 
lună, sarcinile lunare și retribu
ția tarifară.

Urmează, din cîte înțeleg, o 
etapă hotărîtoare de 6—10 luni, 
în funcție de meserie, în care 
tinerii trebuie să ajungă la ni
velul de pregătire corespunză
tor muncitorilor calificați și 
după care sint supuși examenu
lui de atestare. Cine și prin ce 
alte forme de instruire se ocupă 
de ei in această perioadă ?

— în principal, noi, maiștrii, 
și reglorii — ne răspunde tova
rășul Gheorghe Urcăială, secre
tarul organizației de baza P.C.R. 
din schimbul „C“. In afara su
pravegherii și îndrumării perma
nente, dăm fiecăruia cîte o te
mă de studiu pe săptămînă, in
spirată din activitatea de pro
ducție, controlîndu-i și ajutîn- 
du-i periodic în aprofundarea 
ei. îi antrenăm, altfel spus, în- 
tr-o instruire și autoinstruire la 
locul de muncă, sub îndrumarea 
șefului direct, după un program 
riguros, in vederea trecerii fără 
dificultăți a examenului de 
atestare.

Modalitatea folosită de colecti
vul Uzinei de vagoane din Arad 
în calificarea absolvenților de 
liceu iși dovedește pe deplin e- 
ficiența practică. Toți cei peste 
200 de tineri, care au susținut 
anul acesta examenul de ates
tare, l-au trecut cu calificative 
lăudabile, confirmate apoi, în 
munca de fiecare Zi, prin înde
plinirea și depășirea constantă 
a sarcinilor de producție. 

insuficient folosite. în condițiile 
cind transportul sfeclei se fă
cea cu un singur autocamion de 
la I.T.A.. autocamioanele coope
rativei erau trimise după car
tofii de’ sămînțâ la C.A.P. Cris
tian (deși acțiunea nu era de 
maximă urgență), iar tractorul 
și remorca staționau în curtea 
cooperativei. Cele 15 atelaje, 
cărora li se mal adaugă încă 
aproape 50 ale cooperatorilor, 
sint folosite doar dimineața și 
seara din lipsă de oameni. Nu 
vrem să minimalizăm cu nimic 
dificultățile provocate de I.T.A. 
Sibiu, dar bunul gospodar fo
losește in primul rind cu maximă 
eficiență posibilitățile proprii pe 
care le are la indemînă și nu
mai după aceea apelează la 
sprijinul altora. Or, cooperatorii 
din Șelimbăr au procedat in
vers, negîndindu-se printre al
tele nici la costul ridicat al 
transportului.

Și. fiindcă discutăm despre 
staționări inexplicabile, trebuie 
să evidențiem șl o altă situație 
complet anormală întîlnltă la 
secția S.M.A., aflată chiar lingă 
sediul C.A.P. în plină zi de 
muncă, aproape de orele amie
zii, in curtea secției se aflau 9 
tractoare și mai multe remorci 
în deplină stare de funcționare 
care nu erau folosite. în jurul 
lor. foiau mecanizatorii care pur 
și simplu nu știau ce au de fă
cut in ziua respectivă. Unde era 
șeful secției de mecanizare, to
varășul Cornel Briciu ? Unde 
era mecanicul de întreținere 7 
Plecaseră amindoi la Sibiu lă- 
sind baltă treburile secției ! Cu 
o asemenea „organizare" se în
țelege că nici arăturile, nici 
însămințările și nici transportul 
recoltei nu se poate încadra in 
graficele stabilite.

ALEX. BALGRADEAN

Primiri la Consiliul de Miniștri
Tovarășul Cornel Burtică, vi- 

ceprim-ministru, ministrul co
merțului exterior șl cooperării 
economice internaționale, a 
avut, joi, o întrevedere eu Kon 
Gin The, vicepremier al Con
siliului Administrativ al R.P.D, 
Coreene, ministrul relațiilor e- 
conomice externe, care face o 
vizită în țara noastră.

în spiritul înțelegerilor con
venite cu prilejul intîlnirilor 
dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Kim Ir 
Sen, au fost abordate probleme 
privind dezvoltarea și diversi
ficarea în continuare a relații
lor de colaborare și cooperare 
economică dintre România și 
R.P.D. Coreeană.

Joi după-amiază, tovarășul 
Cornel Burtică, viceprim-mi- 
nistru, ministrul comerțului ex
terior și cooperării economice 
internaționale, a primit pe 
Manfred Lennings, președintele 
Concernului G.H.H., din R. F. 
Germania.

Au fost discutate probleme 
privind dezvoltarea colaborării 
și cooperării dintre firmele 

parținînd acestui concern și 
treprlnderl românești de 
merț exterior.

a- 
în- 
co-

vl-Tovarășul Paul Nlculescu, 
ceprim-ministru al guvernului,

Joi la amiază a sosit în Capi-*  
tală o delegație din Republica 
Populară Chineză, condusă de 
Ciou Zi-gien, ministrul indus
triei construcțiilor de mașini nu
mărul unu. care face o vizită de 
lucru în țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Oto- 
peni, oaspeții au fost salutați de 
tovarășul loan Avram, ministrul 
industriei construcțiilor de ma
șini, de alte persoane Oficiale.

în aceeași Zi, au Început con
vorbirile dintre' cei doi miniștri, 
în cadrul cărora au fost discutate 
probleme privind dezvoltarea în 
continuare a colaborării bilate
rale în domeniul construcțiilor 
de mașini.

Recent a fost semnat la Lon
dra un acord prin care Banca 
Română de Comerț Exterior a 
contractat un împrumut în sumă 
de 300 milioane dolari, acordat 
de un consorțiu de bănci con
dus de către Barclays Bank In
ternational, Londra.

TURNEUL RUGBIȘTILOR ROMANI IN ANGLIA 
O contribuție la stringerea relațiilor sportive, 

la Întărirea prieteniei româno-britanice
măno-britânice a deschis 
perspective dezvoltării și 
sificăriî raporturilor 
cele două țări, pe diverse 
nuri, precum și în domeniul 
sportului. Lordul primar K. 
Halloway a subliniat apoi că 
turneul selecționatei diviziona
re de rugbi din România va 
contribui șl mai mult la strîn- 
gerea relațiilor sportive dintre 
cele două țâri, la întărirea prie
teniei româno-britanice,

★
în oontinuarea turneului pe 

care-1 întreprinde în Mărea 
Britanie, rugbiștil români vor 
juca sîmbătă cu Gloucester, 
campioana Angliei.

Municipalitatea orașului Bath, 
a oferit un banchet îh onoarea 
selecționatei divizionare de rug- 
bi a României, care se află in 
turneu în Marea Britanie. Luînd 
cuvintul. cu acest prilej, lordul 
primar al orașului Bath, K. Hal
loway, a arătat importanța a- 
cestui turneu, care constituie un 
răspuns la vizita efectuată in 
România. în acest an, de selec
ționata secundă a Angliei.

K. Halloway s-a referit la vi
zita de stat în Marea Britanie, 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii So
cialiste România, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu, arătînd că a- 
cest eveniment de importanță 
istorică în cronica relațiilor ro-

• LA PAVILIONUL ROMÂNIEI DIN CADRUL TÎRGULUI INTERNAȚIONAL 
BUCUREȘTI - ÎNALTĂ APRECIERE PENTRU REALIZĂRILE INDUSTRIEI NOAS
TRE • OASPEȚI Al COLECTIVELOR DE MUNCĂ ALE COMBINATULUI DE 
INDUSTRIALIZARE A LEMNULUI DE LA PIPERA Șl ÎNTREPRINDERII DE CON

FECȚII Șl TRICOTAJE - BUCUREȘTI
Președintele Republicii Popu

lare Bangladesh, Ziaur Rahman, 
și doamna Ziaur Rahman au 
vizitat in cursul dimineții Pavi
lionul României din cadrul Tîr- 
gului Internațional București.

Vizita a început cu standurile 
industriei construcțiilor de ma
șini. unde sint expuse mașini- 
unelte cu comandă-program, 
aparatură tehnologică complexă, 
instalații $1 aparate de automa
tizare, calculatoare electronice, 
aparate electrotehnice, produse 
care s-au bucurat de aprecierea 
unanimă a solilor poporului din 
Republica Populară Bangladesh.

Discuțiile care au avut loc 
la fiecare din standurile pavilio
nului au evidențiat calitățile 
produselor expuse, posibilitățile 
din ce in ce mai mari pentru ex
port pe care le are astăzi indus
tria noastră constructoare de 
mașini.

La standul locomotivelor Die
sel, Diesel electrice și Diesel hi
draulice, șeful statului Bangla
desh s-a interesat de performan
țele tehnico-funcționale ale aces
tora, precum și de posibilitățile 
de achiziționare a unor aseme
nea produse. în acest cadru, s-a 
evocat faptul că Bangladeshul 
Importă și utilizează cu bune re
zultate locomotive Diesel hi
draulice. care au dat un bun 
randament. Președintele Rahman 
s-a interesat de posibilitățile 
României de a livra vagoane de 
cale ferată, precum și mijloace 
de transport In comun. Totodată, 
el a subliniat faptul că în ca
drul bunelor relații de colabora
re cu România. Republica Popu
lară Bangladesh achiziționează 
din țara noastră mașini utilita
re. produse chimice, în special 
îngrășăminte, uleiuri minerale șl 
diverse scule necesare industriei 
sale textile.

în timpul vizitei, au fost evi
dențiate, de asemenea, posibili
tățile largi de colaborare care 
există in privința tractoarelor și 
mașinilor agricole, știut fiind 
faptul că în economia Republicii 
Populare Bangladesh agricultu
ra deține un rol important. în 
acest cadru, au fost prezentata 
variate tipuri de tractoare, din- 

ministrul finanțelor, a primit, 
joi, pe Gabriel Hauge, președin
tele Băncii americane „Manu
facturers Hanover Trust Com
pany", care a făcut o vizită 
în țara noastră. De ase
menea. oaspetele american a 
avut Întrevederi cu membri ai 
conducerii Băncii Naționale a 
Republicii Socialiste România și 
Băncii Române de Comerț Exte
rior,

La sediul sucursalei din Bucu
rești a băncii „Manufacturers 
Hanover Trust Company" a 
avut loc o conferință de presă la 
care au participat reprezentanți 
ai ziarelor centrale. Agenției ro
mâne de presă — Agerpres și 
Radioteleviziunii, precum șl co
respondenți ai presei străine.

Cu acest prilej, Gabriel Hau
ge a prezentat unele aspecte 
grivind activitatea filialei din 

ucurești a băncii, colaborarea 
actuală și in perspectivă pe plan 
financlar-bancar și comercial 
dintre România ți S.U.A. El a 
evidențiat progresele Înregistrate 
în dezvoltarea acestei colaborări, 
manifestîndu-și convingerea că 
există condiții pentru ca ea să se 
realizeze cu succes în practică 
ți în viitor. Oaspetele a expri
mat, totodată, gratitudinea pen
tru faptul de a fl fost primit de 
președintele Nicolae Ceaușescu.

După-amiază, președintele băn
cii „Manufacturers Hanover 
Trust Company" a părăsit Ca
pitala.

împrumutul este pe o durată 
de 8 ani, rambursabil lncepînd 
din anul al cincilea. Marja la 
dobindă este de 0,625 la Sută pe 
ani pentru primii 3 ani și 0,75 
la sută pe an, pentru următorii 
5 ani.

împrumutul va fi utilizat pen
tru finanțarea unor proiecte 
privind dezvoltarea economică 
din Români*.

Joi dimineață a avut loc la 
Centrul demografic O.N.U.- 
România —- C.E.D.O.R, — des
chiderea celui de-al patrulea 
an academic, postuniversitar cu 
tema „Populație și dezvoltare 
social-economică" destinat ca
drelor din țări in curs de dez
voltare, inclusiv România.

La cinematograful „Studio" 
din Capitală a avut loc joi seara 
gala filmului din R.D, Germană, 
cu lung-metrajul artistic „Drum 
fără întoarcere".

largi 
dlver- 
dintre 

pla- 

p«

tre care unele lucrează în Bang
ladesh, combine de recoltat ce
reale, excavatoare de diferite 
capacități, precum și familia de 
autobasculante românești folosi
te In lucrările de șantier.

Președintele Ziaur Rahman a 
avut, și aici, cuvinte de înaltă 
apreciere pentru realizările in
dustriei noastre, pentru nivelul 
atins de România in domeniul 
construcțiilor de mașini, ca și 
la standul industriei aeronauti
ce, unde au fost discutate posi
bilitățile achiziționării de eli
coptere și avioane utilitare, pro
duse de țara noastră.

Același interes * fost manifes
tat față de mașinile de' calcul, 
instalațiile și aparatura de con
ducere automată a proceselor 
tehnologice. Dind o înaltă apre
ciere realizărilor obținute de 
specialiștii români din industria 
electronică și electrotehnică, 
președintele Rahman a subliniat 
că experiența dobîndită de țara 
noastră in acest domeniu de virf 
al construcțiilor de mașini este 
deosebit de valoroasă pentru ță
rile aflate în curs de dezvoltare.

Vizita șefului statului Bangla
desh s-a încheiat la standurile 
utilajelor industriei alimentare, 
unde sint expuse linii tehnolo
gice pentru prelucrarea și con
servarea laptelui și pentru pani
ficație, produse care prezintă 
un deosebit interes pentru oas
peți, avind în vedere că în acest 
domeniu Republica Populară 
Bangladesh are mare nevoie de 
asistență tehnică.

L*  plecare, președintele Ziaur 
Rahman și soția au adresat or
ganizatorilor expoziției, specia
liștilor români calde felicitări 

și 
noi

ganizatorilor e: 
liștllor români 
pentru realizările obținute 
le-au adresat urări de 
succese.

După acest prim contact 
realizările economiei noastre 
naționale, președintele Republi
cii Populare Bangladesh, Ziaur 
Rahman, și doamna Ziaur Rah
man, precum și persoane oficiale 
din suita prezidențială au fost 
oaspeții colectivelor de muncă 
ale Combinatului de industriali
zare a lemnului de la Pipera și 
întreprinderii de confecții și tri
cotaje — București.

Solii poporului Republicii 
Populare Bangladesh au fost 
Însoțiți de general-locotenent 
Constantin Popa, locțiitor al șe
fului Marelui Stat Major, Iosif 
Chivu, ambasadorul României 
In Bangladesh, și de alte per
soane oficiale.

După o scurtă prezentare a 
profilului celor zece fabrici din 
cadrul combinatului, făcută de 
Florin Cristescu, directorul ge
neral al Centralei industriale 
de prelucrare a lemnului, oas
peții au vizitat Fabrica de mo
bilă nr. 5, secția de plăci înno
bilate șl expoziția permanentă 
de mobilă a combinatului. Pre

CU

de joi,

Primirea șefilor misiunilor diplomatice 
și a reprezentanților organizațiilor 

internaționale
în Cursul după-amiezil de joi, 

președintele Republicii Populare 
Bangladesh, Ziaur Rahman, șl 
doamna Ziaur Rahman, au pri
mit, la Palatul din Piața vic
toriei, pe șefii misiunilor di
plomatice și pe reprezentanții 
organizațiilor internaționale a*  
creditați în țara noastră, îm
preună cu soțiile.

Președintele Republicii Popu
lare Bangladesh s-a întreținut

ÎNTÎLNIRI
Președintele Republicii Popu

lare Bangladesh, Ziaur Rahman 
s-a lntUnlt, joi, cu Paul Nicu- 
lescu, vlceprim-ministru. mi
nistrul finanțelor, și Angelo Mi- 
auiescu, viceprlm-mlnlstru, mi
nistrul agriculturii și industriei 
alimentare.

De asemenea, Ștefan Andrei, 
ministrul afacerilor externe, a 
avut o întrevedere cu Shamsul 
Huq, ministrul afacerilor ex
terne, Gheorghe Pană, minis
trul muncii, s-a întilnit cu Shah 
Azizur Rahman, ministrul mun-

DEPUNEREA UNEI COROANE DE FLORI 
în cursul dimineții __

președintele Republicii Populare
Bangladesh, Ziaur Rahman,

de prie- 
a depus

aflat în Vizită oficială 
tenie în țara noastră, ____,__
o coroană de flori la Monumen
tul eroilor luptei pentru liber
tatea poporului și * patriei, 
pentru socialism.

La solemnitate au participat 
tovarășii general-colonel Ion 
Coman, ministrul apărării na
ționale, Gheorghe Dumitru, 
vicepreședinte al Consiliului 
popular al municipiului Bucu
rești, Cornel Pacoste, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, 
Iosif Chivu, ambasadorul țării 
noastre în Bangladesh, generali 
șl ofițeri al forțelor noastre ar
mate.

și doamna 
vizitat, apoi, 
confecții și 

unde au fost 
Enea, prim-

ședintele Ziaur Rahman, a avut, 
astfel, prilejul să cunoască ne
mijlocit experiența românească 
în domeniul prelucrării lemnu
lui, domeniu in care Republica 
Populară Bangladesh este inte
resată, date fiind importantele 
sale resurse forestiere.

Președintele Republicii Popu
lare Bangladesh 
Ziaur Rahman au 
întreprinderea de 
tricotaje București, 
salutați de Nicolae ... . 
adjunct al ministrului industriei 
ușoare. Pe parcursul vizitei în 
unele secții de bază ale între
prinderii, directorul general al 
Centralei industriei confecțiilor, 
Iosif Steinbach, le-a vorbit oas
peților despre dezvoltarea aces
tei unități de bază a industriei 
ușoare românești, subliniind 
preocuparea continuă a colecti
vului pentru sporirea și diver
sificarea producției, pentru ri
dicarea calității produselor, din 
care o mare parte sint solici
tate la export.

în timpul vizitei, președintele 
Republicii Populare Bangladesh 
și doamna Ziaur Rahman au a- 
preciat varietatea confecțiilor 
realizate de întreprinderea 
bucureșteană, linia lor mo
dernă.

Pe întregul parcurs al vizite
lor, sute de muncitori și mun
citoare au aclamat cu căldură 
pentru prietenia dintre cele 
două țări, exprimîndu-și satis
facția față de dialogul rodnic 
la nivel inalt dintre România și 
Bangladesh, dialog menit să 
deschidă noi perspective de 
dezvoltare, pe multiple pin 
nuri, a relațiilor de colaborări 
bilaterală, în interesul recipn 
al popoarelor din Români > 
Bangladesh, al cauzei păcii ș 
înțelegerii internaționale.

★
Doamna Ziaur Rahman a fâ 

Cut joi o vizită la Consiliul Na
țional al Femeilor, unde a avut 
o întrevedere cu Ana Mureșan, 
președinta Consiliului Național, 
și cu alte membre ale Biroului 
C.N.F.

Cu acest prilej s-a realizat un 
schimb reciproc de informații 
cu privire la preocupările fe
meilor din România și Bangla
desh ți rolul acestora în viața 
politică, economică și socială.

După-amlază. doamna Ziaur 
Rahman, însoțită de Tamara Do- 
brin. vicepreședinte al Consiliu
lui Culturii și Educației Socia
liste, a vizitat Muzeul colecți
ilor de artă.

Semnind in cartea de onoare, 
doamna Ziaur Rahman și-a ex
primat satisfacția de a fi cu
noscut noul așezămint de cultu
ră buciîreștean, păstrătorul ati- 
tor valori de artă românească și 
străină, apreciind, totodată, grija 
de care se bucură in România 
creatorii și operele lor.

/

în țara noastră
într-o atmosferă cordială cu 
diplomații prezenți.

La primire a fost de față 
Ștefan Andrei, ministrul aface
rilor externe, Cornel Pacoste, 
adjunct al ministrului.

Au fost prezente persoanele 
oficiale din Republica Populară 
Bangladesh care îl însoțesc 
președintele Ziaur Rahman 
vizita oficială de prietenie 
țara noastră.

pe 
în 
In

Iar
DE LUCRU 

cii și bunăstării industriale, 
Vasile Patilineț, ministrul mi
nelor, petrolului ți geologiei a 
purtat discuții cu A.Z.M. Enaya- 
tullah Khan, ministrul petrolu
lui și resurselor minerale.

în cadrul întrevederilor, au 
fost examinate probleme ale 
dezvoltării colaborării și coo
perării dintre cele două țări, în 
diverse domenii, In spiritul în
țelegerilor convenite de pre
ședinții Republicii Socialiste 
România și Republicii Populare 
Bangladesh.

Au luat parte, de asemenea, 
persoane oficiale din Republica 
Populară Bangladesh care 11 
însoțesc pe înaltul oaspete In 
vizita sa în țara noastră.

O gardă militară a prezentat 
onorul.

Au fost Intonate Imnurile de 
stat ale Republicii Socialiste 
România și Republicii Populare 
Bangladesh.

După depunerea coroanei de 
Pori s-a păstrat un moment de 
reculegere și s-a vizitat roton
da monumentului.

La sfîrșitul solemnității, pre
ședintele Republicii Populare 
Bangladesh a primit defilarea 
gărzii de onoare.

României". Participare de masă 
la creația tehnlco-ștllnțiflcă. 19.20 
1001 de ieri. 19,50 Telejurnal. 19,50 
Prlm-plan : Trei oameni de pe 
Valea Mocănițel. 10,20 Film artis
tic : „Logodnic pentru Anna". 
Premiera TV — producție a stu
diourilor grecești. 21.30 Concursul 
de creație de clntece ostășești 
„Te apăr șl te dnt, patria mea". 
Cîntece de muzică ușoară. 21,50 
Personajul revoluției socialiste — 
eroul prozei românești actuale (I). 
Dezbatere. 22,20 Telejurnal,

PROGRAMUL II
17,00 Tîrgovlște — cetate a oțe

lului. 17,20 Ora veselă. 18,15 Meri
dianele clnteculuL 18,45 Instanta- 

Dan seri, 
plo- marl epo- 
21.40 — infor-

Telerama-

nee... 19,05 Mari interpret! : lordăchescu. 19,20 1001 de 
10,S0 Telejurnal. 19,50 Radar 
nleresc. 20,10 Capodopere și lnterprețl. 20.50 Creatorul șl 
ca sa : Ftiedrich Bomches. 
Telex. 21.45 Bloc-notes 
mâții utilitare. 22,oo 
sport.
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TOVARĂȘUL. NICOLAECEAUSESCU Șl TOVARĂȘA ELENA CEAUSESCU
au inaugurat, ieri, a V-a ediție a Tîrgului Internațional București și prima Expoziție internațională de vînătoare

Secretarului general al partidului U sint prezentate citeva din noile realizări ale constructorilor de 
i. autovehicule ?i autoturisme din tara noastră

împreună cu inalții oaspeți din Republica Populară Bangladesh, la 
standurile industriei noastre constructoare de mașini La Expoziția internațională de vînătoare, unde este expusă cea mai mare blană de urs vînat trofeu 

record mondial, dobindit in țara noastră ’

(Urmare din pag. I) 

noștri, demonstrează, totodată, e- 
ficiența procesului de moderniza
re a structurii producției pe linia 
hotăririlor conducerii partidului, 
a indicațiilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu privind accentuarea 
laturii calitative, intensive a 
dezvoltării economice, prin afir
marea revoluției tehnico-știin- 
țifice în toate domeniile de acti
vitate.

Aici, în pavilionul central al 
Complexului expozițional, sint 
•incentrate un mare număr de 
produse românești. Ele se con
stituie intr-o imagine cuprinză
toare a progreselor înregistrate, 
,n ultimii doi ani, de construcția 
do mașini, a ritmurilor multe de 
creștere a industriei noastre, a 
naiticipării tot mai intense și 
nai active a României socialiste 

la circuitul economic internațlo- 
n.ti.

Secretarului general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
tovarășei Elena Ceaușescu. ce
lorlalți conducători de partid și 
de stat le-au fost prezentate, la 
Început, produsele industriei de 
mașini-unelte, unul din dome
niile de hotăritoare însemnăta
te ale construcției de ma
șini, care .se distinge prin 
progresele obținute in domeniul 
modernizării și diversificării 
producției. în extinderea fabrica
ției de instalații și agregate cu

La pavilionul românesc—reîntîlnire cu președintele 
Republicii Populare Bangladesh, Ziaur Rahman 

și doamna Ziaur Rahman
în acest cadru, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu s-au reîntîlnit 
cu președintele Republicii Popu
lare Bangladesh, Ziaur Rahman 
și doamna Ziaur Rahman, invi
tați să viziteze pavilionul româ
nesc al tîrgului.

Cei doi șefi de stat, to
varășa Elena Ceaușescu și 
doamna Ziaur Rahman au vi
zitat împreună standurile infăți- 
șînd unele din cele mai remar
cabile produse ale industriei

0 gamă largă de exponate—rod al afirmării 
tot mai viguroase a potențialului științific 

al cercetării românești in toate domeniile de activitate
în continuare, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au vizitat 
standurile rezervate electroni
cii, care s-a impus în ultimii 
ani printr-o serie de rezultate 
de prestigiu. Un succes pentru 
tehnica românească îl constituie 
realizarea familiei de calcula
toare ..Felix", prezentă la actua
la ediție a competiției tehnice 
de la București cu o serie de 
noutăți. Aici, secretarului gene
ral al partidului i-au fost pre
zentate minicalculatorul „Inde
pendent 100“, ca și cea mai de 
seamă creație a electronicii ro
mânești — Felix C-512, o mași
nă de calcul din generația a 
treia, minicalculatorul Coral 4 
011, realizat de Institutul poli
tehnic bucure^tean în cola
borare cu întreprinderea de 
calculatoare. Au fost înfăți
șate, totodată, cîteva din noile 
realizări ale Institutului de cer
cetări șl proiectări pentru auto
matizări și fabricilor de profil 
din țară. Sint prezentate, între 
altele, noi tipuri de echipamen
te pentru conducerea proceselor 
tehnologice prin intermediul mi
crocalculatoarelor.

Pe parcursul dialogului se re
liefează că, față de precedenta 
ediție, standurile electronicii cu
prind un număr dublu de expo
nate. ceea ce evidențiază, o dată 
In plus, progresul rapid pe care 

programare numerică șl secven- 
țională. Ele sint dominate de si
lueta impunătoare a uneia din
tre cele mai recente realizări ale 
întreprinderii de profil din Ca
pitală, — mașina de alezat și 
frezat AFP-180, Acest complex 
agregat, cel mal mare construit 
pînă în prezent in țara noastră, 
se impune prin caracteristicile 
sale tehnice valoroase, competi
tive cu produsele similare de pe 
plan mondial. Rețin, totodată, 
atenția și o serie de alte reali
zări recente ale constructorilor 
de mașini-unelte din țara noas
tră, cum ar fi mașinile orizonta
le de alezat și frezat, strunguri
le Carusel și centrele de pre
lucrare, mașinile de rectificat, 
găurit frezat etc., produse a- 
parținînd întreprinderilor bucu- 
reștene de profil sau uni
tăților specializate din Bacău 
și din Iași, din Tîrgoviște sau 
Arad, ca și unor uzine din Ora
dea, Suceava. Roman, Blaj. Cu- 
gir, Plopeni, Cluj-Napoca, Boto
șani, centre care s-au afirmat pu
ternic în ultima vreme in acest 
domeniu industrial. în marea 
lor majoritate de concepție pro
prie, produsele românești se dis
ting prin soluții constructive 
noi. consum redus de metal, ca 
și prin echipamentele moderne 
cu care sint înzestrate. Toate 
acestea arată că România tinde 
să devină în scurt timp un pro
ducător de prim ordin de ma
șini-unelte perfecționate.

construcțiilor de mașini din țara 
noastră, reprezentative pentru 
nivelul de înaltă tehnicitate 
atins de această ramură impor
tantă a economiei românești, 
care definește, de fapt, profilul 
tirgului.

Președintele Republicii Popu
lare Bangladesh a remarcat ca
litatea produselor prezentate în 
acest sector al expoziției, perfor
manțele tehnice deosebite ale 
instalațiilor și mașinilor aflate 
aici.

îl cunoaște tînăra industrie elec
tronică a României. Cercetările 
întreprinse atit la nivelul insti
tutelor, cît și la nivelul între
prinderilor productive, se si
tuează la o înaltă cotă va
lorică. Aparatura de măsură 
expusă la T.I.B. demonstrează 
că România produce în prezent, 
pe baza cercetării științifice pro
prii, aproape tot ce este necesar 
în materie uzinelor, laboratoare
lor de cercetări, invățămîntului 
etc.

Rețin, de asemenea, atenția 
progresele realizate în domeniul 
producției mijloacelor de auto
matizare a proceselor tehnolo
gice.

Dind o înaltă apreciere aces
tor realizări, secretarul general 
al partidului a recomandat să 
se accelereze introducerea în 
practica curentă a noilor insta
lații și echipamente, cerînd, în
tre altele, ca pînă în 1980 să se 
realizeze în Capitală o turnă
torie automatizată.

Pe platformele din jurul pa
vilionului central, secretarului 
general al partidului i-au fost 
înfățișate cîteva din noile rea
lizări ale constructorilor de au
tovehicule și autoturisme din 
țara noastră, printre care auto
basculanta de 50 de tone fabri
cată la Brașov. La actuala edi
ție a T.I.B. sint expuse și alte 
produse ale industriei româ
nești de autovehicule, care a 

devenit astăzi o ramură im
portantă a economiei românești.

Faptul că Înnoirea și crește
rea performanțelor, produselor 
românești au la bază concepția 
proprie este demonstrat și de 
bogata ofertă a industriei de 
material rulant, prezentată pe 
platformele în aer liber. Con
structorii de locomotive din 
Craiova și București au adus in 
competiția tehnică internațio
nală bucureșteană o serie de 
exponate de creație recentă, in
tre care locomotivele Diesel e- 
lectrice — de 3 000 CP și 4 000 
CP — fabricate la întreprinde
rea craioveană, precum șl loco
motiva Diesel hidraulică de 
2 400 CP, cea mai puternică lo
comotivă cu o asemenea acțio
nare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu s-aU 
oprit, de asemenea, in fața ex
poziției de tractoare și mașini 
agricole. Prin varietatea lor, a- 
cestea ilustrează preocupările 
specialiștilor pentru a realiza 
— așa cum a indicat secretarul 
general al partidului — mijloa
ce mecanizate specializate pen
tru toate ramurile și sectoare
le agriculturii, in vederea me

Ampla participare a unor Uri și firme străine - 
dovadă a interesului pentru intensificarea relațiilor 

economice, a colaborării
Președintele Nicolae Ceaușescu 

ți tovarășa Elena Ceaușescu au 
vizitat, de asemenea, pavilioa
nele și standurile țărilor parti
cipante la actuala ediție a tir
gului. Prezența la T.I.B. ’78 a 
unui mare număr de firme cu 
reputație mondială demonstrea
ză, o dată în plus, interesul tot 
mai mare de care se bucură e- 
conomia țării noastre în plină 
dezvoltare, produsele Industria
le românești, care devin de la 
un an la altul tot mai moderne, 
sporindu-și competitivitatea, 
posibilitățile crescinde existen
te pentru amplificarea cooperă
rii dintre întreprinderile româ
nești și firmele străine, cadrul 
propice pe care il oferă aceas
tă manifestare pentru promova
rea comerțului și cooperării în 
producție.

în pavilionul Republicii Popu
lare Bangladesh, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au fost intim- 
pinați cu cordialitate de pre
ședintele Ziaur Rahman ți 
doamna Ziaur Rahman.

In pavilioanele care găzduiesc 
expozițiile celorlalte țări parti
cipante, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost salutat cu 
deosebită cordialitate de șefii 
misiunilor diplomatice, de di
rectorii pavilioanelor și repre
zentanți ai firmelor străine. Oas

In premieră, o prestigioasă manifestare — 
Expoziția internațională de vînătoare

Manifestarea, prima de acest 
gen găzduită de România, or
ganizată cu ocazia celei de-a 
XXX-a aniversări a Asociației 
generale a vînătorilor șl pesca
rilor sportivi din țara noastră, 
reunește, pe o suprafață de 
3 500 mp, exemplare de trofee 
reprezentative de vînat, dintre 
care unele de excepție declara
te recorduri mondiale la expo
zițiile anterioare sau în cadrul 
acestei competiții. La reușita ei 
și-au dat concursul Consiliul 
internațional al vînătorii și con
servării vinatulul (C.I.C.), pre
cum și participarea uniunilor 
vinătorești, a unor expozanți in
dividuali, precum și firme de e- 
chipament specific, din Belgia, 
Bulgaria, Cehoslovacia, Franța, 
R F. Germania, Iugoslavia, Po
lonia și Ungaria. 

canizării tuturor lucrărilor agri
cole. Fabricația actuală de trac
toare include aproape 40 de ti
puri, în peste 400 de variante, 
cu puteri cuprinse între 35 CP 
și 360 CP, realizate de cunoscu
ta uzină brașoveană de profil și 
în noile centre ale acestei in
dustrii : Craiova, Miercurea 
Ciuc și Timișoara.

între multe alte noutăți teh
nice este prezentată o combină 
destinată recoltării cerealelor 
cultivate pe terenuri în pantă. 
Creație a colectivului întreprin
derii „Semănătoarea", combina 
Gloria CP-12 — medaliată cu 
aur la tirgurile de la Zagreb și 
Brno — are o productivitate de 
peste 9 ha pe zi, iar soluțiile 
tehnice prin care se asigură e- 
chilibrul agregatului, indiferent 
de înclinarea pantei, sint cu to
tul remarcabile.

Vizitind sectorul petrolier, se
cretarul general al partidului a 
remarcat una din cele mai re
cente creații a constructorilor 
noștri in domeniu — instalația 
de foraj de tipul F-200 2 Dh 7, 
destinată forării sondelor de ți
ței și gaze cu adinciml de pînă 
la 4 000 m.

peții au exprimat satisfacția de a 
participa la această manifestare 
economică de Înaltă ținută, ex- 
primîndu-și interesul pentru 
inițierea unor acțiuni de coope
rare sau lărgire a celor existen
te între diverse firme și între
prinderi românești de profil.

Ca ți organizațiile noastre e- 
eonomice. firmele străine parti
cipante prezintă o bogată ofertă 
de produse de înalt nivel teh
nic, caracteristice pentru profi
lul tîrgului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a adresat felicitări pentru valoa
rea exponatelor, pentru modul 
in care sint ele prezentate în 
cadrul pavilioanelor naționale, 
în timpul vizitei, în cadrul dis
cuției purtate cu șefii misiuni
lor diplomatice, directorii pavi
lioanelor ți reprezentanții unor 
firme de prestigiu, președintele 
Nicolae Ceaușescu ți-a expri
mat convingerea că această ma
nifestare economică va contri
bui la intensificarea relațiilor 
economice, spre folosul reciproc, 
al conlucrării și prieteniei din
tre România și aceste țări, al 
partenerilor români și străini, 
al cauzei generale a colaborării 
ți păcii in lume.

A fost vizitată în continuare 
Expoziția internațională de vî
nătoare.

La sosire, tovarășul Nicolâe 
Ceaușescu a fost intimpinat de 
membri ai conducerii Consiliu
lui internațional al vînătorii și 
conservării vinatului — C.I.C.,
Asociației generale a vînători
lor și pescarilor sportivi din 
tara noastră, uniunilor vînăto- 
rești din țările expozante.

Șefului statului român i-a 
fost înmînată, cu această ocazie, 
de către Francois Edmond 
Blanc, președinte de onoare al 
juriului internațional, adminis
trator general al C.I.C., pla
cheta pentru trofeul record 
mondial, cea mai mare blană de 
urs vînat. Trofeul, de o excep
țională valoare cinegetică, do- 
bîndit în județul Covasna, în 
cursul acestui an, depășește cu 
peste 100 de puncte vechiul re
cord mondial, stabilit anul tre

cut de către Juriul internațio
nal cu prilejul expoziției inter
naționale de vînătoare de la 
Marsilia.

Șefului statului român i-au 
fost adresate, cu acest prilej, fe- 

' licitări de către Francois Ed
mond Blanc. Dragoliub Stavrev, 
vicepreședinte al Consiliului 
Executiv Federal al R.S.F.I., 
președintele Federației vinăto- 
rilor din Iugoslavia, Hristo 
Ruskov, vicepreședinte al Con
siliului Internațional al Vînă
torii și Conservării Vinatului 
(C.I.C.), președintele Uniunii Vi- 
nătorilor și Pescarilor Sportivi 
din Bulgaria, de alti reprezen
tanți ai uniunilor și asociațiilor 
vînătorilor din țările partici
pante.

De remarcat că, la aceeași 
specie de vînat, președintele 
Nicolae Ceaușescu deține și cel 
de-al doilea trofeu ca valoare 
mondială.

în continuare, s-a vizitat pa
vilionul rezervat României, care 
evidențiază rezultatele deose
bite obținute în gospodărirea 
rațională a vinatului, existența 
și dezvoltarea pe teritoriul ță
rii noastre a unei faune cine
getice deosebit de variate și de 
bogate —■ 40 000 cerbi, circa 
300 000 căpriori, 48 000 mistreți, 
7 300 capre negre, peste 5 000 
urși, 1.3 milioane iepuri, peste 
o jumătate milion fazani etc. în 
ultimii 30 de ani efectivele la 
principalele specii de vînat au 
înregistrat creșteri importante 
— la cerbi de 14 ori. la cerb 
lcpătar de 12 ori, la căpriori de 
15 ori, la mistreți de 11 ori, 
la urs de 5 ori. Creșteri apre
ciabile s-au obținut și la alte 
specii. In mod corespunzător au 
sporit recoltele și calitatea vina
tului. Privită prin prisma tro
feelor, această calitate este o- 
glindită, printre altele, și de me
daliile obținute de vinatul ro
mânesc la expozițiile interna
ționale și mondiale care ne si
tuează între primele locuri în 
Ierarhia europeană. Ani înde
lungați țara noastră a deținut 
recorduri mondiale Ia urs, ca
pră neagră șl ris. Aceste re
zultate reflectă atenția deosebi
tă pe care conducerea partidu
lui și statului nostru, personal 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, o 
acordă asigurării condițiilor op
time dezvoltării economiei cine
getice și ocrotirii vinatului.

Pentru a face cunoscute spe
cialiștilor și publicului larg va
rietatea și bogăția deosebită a 
vinatului și trofeelor românești, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
recomandat factorilor de răs
pundere să organizeze un mu
zeu care să includă exemplare 
din întreaga faună cinegetică a 
țării.

Au fost vizitate apoi standu
rile participanților de peste ho
tare, în cadrul cărora sint pre
zentate exemplare de trofee re
prezentative, unele din acestea 
constituind recorduri mondiale 
și naționale la anumite specii.

Juriul internațional al expo
ziției de vînătoare a premiat 3127 
trofee, cu 18 plachete „Grand 
Prix", 1 812 medalii de aur, 930 
medalii de argint, 385 medalii de 
bronz. Dintre acestea, țării 
noastre i-au fost decernate 6 
plachete „Grand Prix", 1071 
medalii de aur, 657 medalii da 
argint, 291 medalii de bronz.

Manifestarea de la București 
include, de asemenea, o expozi
ție de fotografii cinegetice și 
un salon filatelic cinegetic ro
mân,

La plecare, bucureștenii, pre- 
zenți în mare număr pe aleile 
complexului expozițional, au 
făcut o caldă manifestare tova
rășului Nicolae Ceaușescu și to
varășei Elena Ceaușescu, au 
aclamat îndelung, cu însuflețire, 
dind glas incă O dată dragostei 
și recuntțștinței întregii noastre 
națiuni față de partid, față de 
secretarul său general, pentru 
întreaga sa activitate consacrată 
binelui și propășirii României.

In timpul vizitei la Expoziția internațională de vînătoare

La pavilionul Elveției



Probleme majore ale vieții 
internaționale in dezbaterea 
Adunării Generale a O.N.U.

NAȚIUNILE UNITE 5 (Agerpres). — De la trimisul special 
N. Plopeanu : Soluționarea conflictelor pe cale pașnică a trata
tivelor politice, înfăptuirea dezarmării, instaurarea unor relații 
mai drepte intre state și eradicarea colonialismului au fost prin
cipalele teme care s-au desprins din intervențiile reprezentanți
lor statelor care au luat cuvintul în ședințele de miercuri ale 
Adunării Generale a O.N.U.

M’hamed Boucetta, ministrul 
marocan de stat pentru afaceri 
externe și cooperare, a arătat că 
în zilele noastre continuă să se 
recurgă Ia folosirea forței și la 
amenințări cu forța, la domina
ție șl exploatare. In ceea ce 
privește țările de pe continen
tul african, a continuat vorbi
torul, acestea nu au nevoie de 
confruntări și războaie, ci vor 
să fie lăsate să-și -vindece ră
nile provocate de îndelungata 
eră a exploatării și colonialis
mului, să-și făurească și să-și 
consolideze independența. Este 
necesar ca problemele africane 
să fie soluționate de africani, a 
spus el. Vorbitorul s-a pronun
țat în continuare pentru trece
rea la înfăptuirea dezarmării și 
în primul rind a celei nucleare.

Amir Khosrow Afshar Ghas- 
semlou, ministrul de externe al 
Iranului, a arătat că dezarma
rea, deziderat vital al popoare
lor, trebuie să înceapă cu înce
tarea cursei înarmărilor nuclea
re și reducerea stocurilor de 
arme de exterminare în masă. 
Este nevoie să se adopte măsuri 
concrete în direcția dezarmării 
pentru ca popoarele să se sim
tă mai în siguranță, a spus vor
bitorul.

Arătînd că situația din lume 
continuă să fie încordată, dato
rită încercărilor de împărțire și 
reîmpărțire a lumii în sfere de 
influență, pentru obținerea de 
piețe de desfacere și surse de 
materii prime, ministrul de ex
terne al R.P.S. Albania, Nestl 
Nașe, s-a pronunțat pentru în
tărirea unității popoarelor in 
scopul înfăptuirii dezarmării, 
păcii și securității internațio
nale.

„Economia mondială continuă 
să se afle in încorsetarea unei 
crize endemice ; țările occi
dentale bogate se află în 
recesiune, iar multe țări să
race se găsesc într-o situa
ție dezastruoasă", a decla
rat Agha Shahi, consilier pen
tru problemele externe al pre
ședintelui Pakistanului, care a 
subliniat necesitatea trecerii la 
măsuri hotărîte în direcția fău
ririi noii ordini economice mon
diale.

Nguyen Duy Trinh, viceprim- 
ministru și ministrul afacerilor 
externe al R.S. Vietnam, a a- 
rătat că țara sa, împreună cu 
alte țări din Asia de Sud-Est, 
este gata să participe, prin ade
rarea la tratate sau documente 
oficiale, la stricta respectare re
ciprocă a independenței și su
veranității, eliminarea războiu
lui din relațiile dintre ele, ne
amestecul în treburile interne, 
soluționarea tuturor disputelor 
prin negocieri pașnice și pro
movarea cooperării bilaterale 
sau multilaterale. Vorbitorul a 
arătat că țara sa sprijină efor
turile îndreptate spre pace și 
dezarmare.

Abdulla Abdel-Majid Asnag, 
ministrul afacerilor externe al

R.A. Yemen, Tengku Ahmad 
Rithauddeen, ministrul afaceri
lor externe al Malayeziei, și 
Abdulay Conteh, ministrul de 
externe din Sierra Leone, au a- 
rătat că trebuie să se facă de 
pe acum pregătiri adecvate pen
tru a se asigura succesul vii
toarei sesiuni speciale a Adu
nării Generale consacrate fău
ririi noii ordini economice in
ternaționale. La rîndul său, Ma
ria Victor Saude, comisar 
stat pentru afaceri externe al 
Guineii-Bissau, a declarat că 
„statele independente din Afri
ca au o răspundere morală în 
lupta pentru deplina eliberare 
a continentului african".

Ministrul de externe al Mau- 
ritaniei, Mohamed Ould Lagh- 
daf, a exprimat hotărîrea gu
vernului său de a duce o poli
tică de cooperare pașnică cu 
toate statele și în mod deosebit 
cu popoarele din Maghreb.

de

care asistă la lucrările Conferinței
londra Intilniri ale delegației P.C.R

anuale a Partidului Laburist Britanic
LONDRA 5 (Agerpres). —De

legația Partidului 
Român, condusă de 
Leonte Răutu. membru al 
mitetului Politic Executiv 
C.C. al P.C.R., care asistă 
lucrările Conferinței anuale

Comunist 
tovarășul 

‘ Co
al 
la 
a 

Partidului Laburist Britanic, s-a 
întîlnit la Blackpool cu tova
rășul Gordon Mclennan, secre
tar general 
munist din

Cu acest 
tovarășului 
secretar general al

al Partidului Co- 
Marea Britanie. 
prilej, 
Nicolae

din partea 
Ceaușescu, 
Partidului

Manifestare consacrată României
BONN 5 (Agerpres). — Re

cent, la Universitatea din Hei
delberg (R. F. Germania), a 
avut loc cea de-a 16-a sesiune 
științifică anuală cu tema „Is
toria socială a Transilvaniei", 
organizată sub auspiciile socie
tății „Siebenburgische Landes- 
kunde" cu participarea unei de
legații a Academiei de științe 
sociale și politice a Republicii 
Socialiste România.

La festivitatea de deschidere 
au luat parte oficialități locale, 
membri ai conducerii universi
tății, numeroase 
tice. oameni de 
denți.

Comunicările 
făcute în cadrul 
delegația română, 
acad. Ștefan Păscu, precum și 
de istorici vest-germani de re
nume, prezenți la această ma
nifestare, au relevat principa
lele aspecte ale genezei și con
tinuității poporului român pe 
teritoriul Daciei, permanența 
legăturilor politice, economice și 
culturale dintre Transilvania, 
Țara Românească și Moldova în 
întreg Evul Mediu și în epoca 
modernă. De asemenea, au evi
dențiat tradițiile îndelungate ale 
luptei poporului român pentru 
libertate, apărarea ființei națio
nale. independență și progres, 
condițiile de luptă comună ale 
oamenilor muncii români, ma
ghiari, germani și de kite națio
nalități pentru dreptate socială 
și progres.

★
Zilele trecute s-a încheiat la 

Miinchen un simpozion interna
țional cu tema „100 de ani de 
la cucerirea independenței sta
telor din sud-esțul Europei", la

care au participat istorici ro
mâni, bulgari, vest-germani, 
maghiari, greci, iugoslavi și 
turci. în comunicările și refera
tele prezentate au fost relevate 
trăsăturile comune și aspectele 
specifice ale luptei popoarelor 
din această parte a Europei 
pentru independență națională 
și statală, pentru înlăturarea do
minației și asupririi străine.

Comunist Român, a fost trans
mis tovarășului Gordon Mc
lennan un mesaj de salut îm
preună cu cete mai bune urări 
de sănătate și succese.

Mulțumind, secretarul gene
ral al Partidului Comunist din 
Marea Britanie a rugat să se 
transmită tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un salut călduros, 
precum și sincere urări de să
nătate, fericire și succese.

în cadrul intilnirii, desfășu
rată într-o atmosferă caldă, to
vărășească, au fost abordate 
probleme actuale privind activi
tatea celor două partide, subli- 
niindu-se bunele relații de prie
tenie și colaborare ce se dez
voltă continuu între P.C.R. și 
P.C.M.B.

De asemenea, delegația 
P.C.R. s-a întîlnit, la Black
pool, cu David Wise, secretar 
general al Partidului Coopera
tist, precum și cu Daianne Hay- 
ter, secretar general, și D. Mc- 
farcuar, președintele Societății 
Fabienilor.

La întîlnirî a participat Pre
tor Popa, ambasadorul român în 
Marea Britanie.

FRANȚA : Peste 8 000 de persoane au participat la o demonstrație 
de protest împotriva creșterii șomajului, organizată la Marsilia

AFRICA AUSTRALĂ
• EXTINDEREA LEGII MARȚIALE ASUPRA UNOR NOI REGIUNI 
DIN RHODESIA • R.S.A. EXPLOATEAZĂ ÎNTR-UN RITM EXTREM 

DE RAPID RESURSELE MINIERE ALE NAMIBIEI

SALISBURY 5 (Agerpres). — 
Guvernul lui Ian Smith a ex
tins joi Legea Marțială în alte 
nouă zone cu populație neagră 
și în regiuni agricole din Rho
desia, s-a anunțat oficial, 
Salisbury.

într-un document semnat 
premierul guvernului rasist 
arată că zonele din estul, nord-

la
de 
se

cadre didac- 
cultură, stu-

și intervențiile 
colocviului 

condusă
de 
de

Situația din Nicaragua
® EXOD IN MASA AL POPULAȚIEI CIVILE SPRE 
FRONTIERA CU COSTA RICA ® GENERALUL SOMOZA 
A ANUNȚAT CA ÎN ȚARA VA CONTINUA SA ACȚIO

NEZE LEGEA MARȚIALA
MANAGUA 5 (Agerpres). — 

Șeful regimului dictatorial din 
Nicaragua, generalul Anastasio 
Somoza, autorul represiunilor 
fără precedent declanșate în 
această țară în luna septembrie 
a.c„ vizînd lichidarea 
populare de rezistență, 
rat că bugetul militar 
va fi sporit cu 10 la 
cursul acestui an. în 
asigurării „legalității" 
lui pe care îl conduce, 
el a făcut cunoscut că 
Gărzii Naționale — 
care îndeplinește funcțiile arma
tei și poliției —, și care a ră
mas fidelă dictatorului, vor fi 
sporite cu încă 7 000 persoane.

forțelor 
a decla- 
al țării 
sută în 
vederea 

guvernu- 
Totodată, 
efectivele 
organism

Demisia
guvernului 

suedez
STOCKHOLM 5 (Ager

pres) — Primul ministru 
al Suediei, Thorbjoern 
Faelldin, a prezentat, joi, 
demisia guvernului său.

El a precizat că această deci
zie a fost adoptată în urma di
vergențelor între cete trei for
mațiuni politice componente ale 
coaliției guvernamentale privind 
politica în domeniul utilizării în 
scopuri pașnice a energiei ato
mice.

Actualul guvern suedez a fost 
format la 8 octombrie 1976, în 
In urma alegerilor generale des
fășurate în luna precedentă.

Și, pentru ca „rețeta 
completă. Somoza a precizat că 
în țară va continua să acționeze 
Legea marțială. în baza căreia 
au fost declanșate represalii 
sălbatice împotriva tuturor ce
lor care se opun regimului dic
tatorial.

Potrivit știrilor din Managua, 
în Nicaragua se menține o stare 
de tensiune, al cărui principal 
efect este exodul îrt masă al 
populației civile spre frontiera 
cu Costa Rica. Agențiile inter
naționale de presă relevă că mii 
de locuitori d’in Nicaragua s-au 
refugiat în Costa Rica. Numă
rul mare al persoanelor refu
giate în această țară a provocat 
îngrijorare în rîndul membrilor 
guvernului costarican. Astfel, 
vicepreședintele Republicii Cos
ta Rica, Rodrigo Altmann, a 
lansat la 4 octombrie un apel 
urgent în legătură cu problema 
refugiaților din Nicaragua, pre- 
cizînd că pînă acum, peste 8 000 
de persoane au trecut granița 
în Costa Rica, în urma repre
siunilor declanșate de regimul 
lui Somoza. în fața acestui a- 
devărat exod de populație, care 
nu este încă încheiat, a arătat 
Altmann, Costa Rica a încercat 
pină acum aproape exclusiv 
prin mijloace proprii să con
tribuie la rezolvarea situației.

DIN ȚĂRILE SOCIALISTE
cartiere ale 

numește 
„tinerețe", nume 
sublinieze și mai 
înscris pe emble- 
„Crește, dar nu 

Emblemă căreia 
adăugat în ul- 

per-

Unul din noile 
capitalei bulgare se 
„Mladost” — 
care vrea să 
mult dictonul 
ma orașului : 
îmbătrînește”. 
locuitorii i-au 
tima vreme sintagma „și 
manent se înfrumusețează", ne
scrisă încă, dar probată la tot 
pasul.

Sofia se află angajată ple
nar în înfăptuirea marilor obiec

Sofia

în 
ce 
ra-

tantele sarcini ce le revin 
perioada actuală în ceea 

aplicarea cît mai 
cuceririlor

privește 
pidă în producție a 
științei și tehnicii.

Capitala Bulgariei 
urmă cu 100 de ani 
locuitori, 320 000 de locuitori 
1944, 1 150 000 în prezent, 
ceastă masivă creștere demo
grafică din ultimele trei decenii 
a determinat accelerarea dezvol
tării economice a orașului, în 
concordanță cu amplificarea

avea
12 000

in 
de 
în 
A-

un oraș
mereu tinăr

tive stabilite de Congresul al 
Xl-lea al Partidului Comunist 
Bulgar. Organizația de partid 
sofiotă. Uniunea Tineretului Co
munist Dimitrovist sînt 
zate pentru realizarea 
piară a sarcinilor planului 
cinai, a cărui deviză este : 
litate și eficiență, eficiență 
calitate, deviză care, după cum 
ni s-a explicat la comitetul oră
șenesc al U.T.C.D., sugerează 
importanța acordată sporirii efi
cienței economice, în principal 
pe baza creșterii productivității 
muncii. Nu întîmplător, în toate 
discuțiile pe care le-am avut 
cu tineri bulgari, atît la So
fia cît și în alte mari 
tre 
div,
Varna, interlocutorii mei se re
fereau permanent la impor-

industriale cum 
Veliko Tîrnovo,

mobili- 
exem- 

cin- 
ca- 

și

cen- 
sînt Plov- 
Gabrovo,

potențîalului țării. Aici sînt con
centrate trei pătrimi din capaci
tatea științifică și de cercetare 
a Bulgariei, Sofia contribuind cu 
17 procente la producția indus
trială a țării și cu 18 procente 
la venitul național.

Este firească hotărîrea locui
torilor ca la calitatea de capita
lă să o adauge și pe aceea de 
oraș model, simbol pentru ceea 
ce poporul bulgar înfăptuiește 
pe plan economic și social în 
anii socialismului. Sofia este în 
momentul de față un vast șantier 
al constructorilor, dornici să-i 
ofere o înfățișare modernă, ar
monioasă. Paralel cu lucrările 
de construcție a noilor cartiere 
de locuințe în partea sudică a 
orașului, a metroului, a noilor 
artere de circulație, se întreprind 
acțiuni de reorganizare a indus-

triei capitalei. Astfel, cele 350 
de întreprinderi vor fi regrupate 
în zece mari platforme industria
le, unde vor fi introduse cele 
mai noi cuceriri ale tehnicii, ce 
vor avea drept rezultat extin
derea mecanizării și automati
zării proceselor de producție.

în timpul vizitei în capitala 
bulgară, am avut prilejul să 
cunosc o asemenea unitate, Uzi
na de electrocare din Sofia, 
uzină care face parte din marea 
familie industrială Balkancar. In 
această mare cetate a industriei 
sofiote tinerii se bucură de un 
binemeritat prestigiu, prestigiu 
cucerit prin rezultatele deosebi
te ale muncii lor, prin recepti
vitatea la nou, la exigențele 
progresului tehnic. Asemenea 
lor, toți cei 180 000 de membri 
ai Uniunii Tineretului Comunist 
Dimitrovist, cîți numără organi
zația capitalei, depun eforturi 
stăruitoare pentru îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor lor.

Poporul român, tineretul pa
triei noastre urmăresc cu deo
sebit interes și satisfacție rezul
tatele remarcabile obținute de 
poporul bulgar prieten în dez
voltarea țării sale. Prietenia și 
colaborarea dintre popoarele 
român și bulgar, cu vechi tradi
ții în lupta comună pentru elibe
rare socială și națională, a fost 
ridicată pe o treaptă calitativ 
nouă în anii socialismului. O 
contribuție esențială la promo
varea și întărirea continuă a re
lațiilor bilaterale în toate dome
niile revine legăturilor de solida
ritate 
Pa rtidul
Partidul Comunist Bulgar, întîl- 
nirilor și convorbirilor dintre to
varășii Nicolae Ceaușescu și 
Todor Jivkov, ca și vizitele bilate
rale la alte niveluri. Aceste con
tacte au conferit, de fiecare 
dată, noi dimensiuni și un con
ținut tot mai bogat cooperării 
pe plan politic, economic, teh- 
nico-științific și cultural.

Valorificarea posibilităților de 
cooperare mereu sporite de- 
curgînd din dezvoltarea poten
țialului economic al țărilor noas
tre, ca și din vecinătatea geo
grafică își găsește o expresie 
elocventă în construirea între
prinderii comune de mașini și 
utilaje grele de la Giurgiu-Ruse, 
a complexului hidroenergetic 
Turnu Măgurele-Nicopole, obiec
tive care vor constitui noi punți 
trainice ale colaborării priete
nești româno-bulgare.

estul și nordul Rhodesieî se 
adaugă regiunilor supuse de la 
23 septembrie Legii Marțiale și 
care reprezintă o cincime din 
suprafața țării.

în aceste regiuni, membrii 
forțelor de securitate pot să 
facă „tot ce consideră util și ne
cesar" pentru a pune capăt „ac
țiunilor ostile și pentru a re- 
instaura și a menține ordinea 
și securitatea". Proclamarea Le
gii Marțiale, consideră agenții
le Reuter și France Presse, ur
mărește facilitarea acțiunilor 
represive împotriva populației 
de culoare din Rhodesia care 
se pronunță pentru abolirea re
gimului rasist.

Primul ministru 
al Franței despre 
politica economică 

a guvernului
PARIS 5 (Agerpres) — 

Miercuri seara s-au încheiat 
dezbaterile în Adunarea Na
țională a Franței pe margi
nea moțiunii de cenzură îm
potriva politicii economice și 
sociale a guvernului, depusă 
de grupul parlamentar so
cialist.în încheierea dezbaterilor, 
a luat cuvintul primul mi
nistru, Raymond Barre, care 
a relevat că politica eco
nomică a guvernului urmă
rește, în anul viitor, echili
brarea balanței schimburi
lor externe ale Franței, com
baterea în continuare a in
flației și modernizarea in
dustriei. Pe plan monetar, 
Barre a precizat că, în ce 
privește cursul francului 
francez, nu se pune problema 
ca acesta să fie lăsat să atin
gă niveluri necontrolabile.

Pusă la vot, moțiunea de 
cenzură a fost respinsă cu 
majoritate de voturi. în fa
voarea moțiunii au fost ex
primate 199 voturi ale depu
taților socialiști și comu
niști. Dar, pentru adoptarea 
acesteia ar fi fost necesare 
246 voturi. Deputății gaul- 
liști, in pofida criticilor for
mulate împotriva politicii 
guvernului, au votat îm
potriva moțiunii de cenzură.

LONDRA 5 (Agerpres). — Re
publica Sud-Africană exploatea
ză într-un ritm extrem de rapid 
resursele miniere ale Namibiei, 
fără a se preocupa cituși de pu
țin de consecințele economice 
pe care le va avea pentru acest 
teritoriu extracția deosebit de 
intensă de minereuri utile — se 
arată într-un raport asupra 
industriei miniere din Nami
bia. întocmit de Secretariatul 
Commonwealthului la cererea 
Organizației Poporului din Afri
ca de Sud-Vest (S.W.A.P.O.).

Dat publicității la Londra, a- 
cest raport subliniază că, în pre
zent,. Namibia ocupă prin pro
ducția sa minieră locul al patru
lea în Africa și se situează, 
totodată, pe locul al cincilea pe 
plan mondial in ce privește 
producția de uraniu.

Componența noului 

guvern egiptean

și colaborare dintre 
Comunist Român și

CAIRO 5 (Agerpres) — La 
Cairo a fost dată publicității 
componența noului guvern al 
Republicii Arabe Egipt con
dus de Mustafa Khalil. Din 
noul cabinet fac parte 32 de 
miniștri, dintre care 
noi.

Fekri Makram Ebaid 
numit în funcția de 
mier însărcinat cu problemele 
Adunării Poporului (parlamen
tul). portofoliul Apărării și 
Producției Militare a fost atri
buit generalului Kamal Hassan 
Aii, Butros-Ghali îndeplinește 
în continuare funcția de mi
nistru de stat pentru afacerile 
externe, iar Abdel Latif EI-Sa- 
yeh conduce Ministerul Eco
nomiei, Comerțului Exterior și 
Cooperării Economice.

Membrii noului cabinet au 
depus joi jurămîntul în fața 
președintelui Anwar El-Sadat.

BEIRUT 5 (Agerpres). — în 
capitala Libanului, luptele din
tre unități ale Forței Arabe de 
Descurajare și milițiile „Falan
gelor libaneze" au conținuat 
jo'i, pentru a cincea zi consecu
tiv iar duelurile de artilerie au 
sporit în intensitate, îndeosebi 
în suburbiile de est ale Bei
rutului — relatează agențiile in
ternaționale de presă. Ostilită
țile s-au extins și asupra unor 
localități montane din jurul ca
pitalei. Lupte din cele mai vio
lente au fost semnalate în a- 
propierea cartierului Quaran- 
taine. Mai multe obuze au atins 
Palatul prezidențial, provocind 
rănirea a șase persoane din 
garda șefului statului. Depozite 
de carburanți din sectorul de 
est al orașului au fost incendia
te iar unele curse aeriene au 
fost suspendate, deși aeroportul 
continuă să fie deschis, rela
tează agenția France Presse.

în cartierele și zonele afecta
te de ostilități se resimte o lipsă 
acută de apă și alimente, spi
talele și-au încetat practic ac
tivitatea, multe dintre ele fiind 
avariate, au devenit inlproprii 
pentru a acorda asistență per
soanelor rănite.

Potrivit postului de radio 
„Vocea Libanului", numai într-o 
singură zi s-au înregistrat peste 
700 morți și răniți, în rîndurile 
populației civile ; peste 20 000

20 sint

a fost 
vicepre-

R. ȚEPEȘ

india. Sesiune
a grupului parlamentar 
al Partidului Janata, 

de Juvernâmint
DELHI 5 (Agerpres). — Gru

pul parlamentar al Partidului 
Janata, de guvernămlnt, s-a 
reunit în sesiune pentru a exa
mina rezultatele activității Par
tidului Janata și a guvernului 
premierului Morarj! Desai în 
cele 18 luni de la instalare. 
Pentru pregătirea acestei ana
lize au fost prezentate 22 de 
rapoarte ale diverselor ministere 
și instituții centrale.

în documentul cu privire la 
situația economică se sublinia
ză că în anul financiar recent 
încheiat, India a realizat un 
ritm de creștere economică de 
6 la sută, media ultimilor 20 de 
ani ai creșterii economice a In
diei fiind de 3,5 la sută. Docu
mentul relevă, totodată, că în 
agricultură s-a obținut o pro
ducție record de 126 milioane 
tone cereale.

Concluziile acestei analize vor 
ajuta guvernul în elaborarea 
noilor proiecte de dezvoltare șl 
a viitoarelor acțiuni cu caracter 
politic și social.

★
Fostul prim-m'inistru al In

diei, Indira Gandhi, va can
dida pentru un loc rămas va
cant în Lok Sabha — Camera 
deputaților a Parlamentului — 
prin demisia unuia din deputați. 
Indira Gandhi a declarat că a 
hotărît să 
Karnataka 
propunerea 
„Congresul

candideze, in statul 
(fost Mysore), 

partidului 
Național

la 
său, 

Indian—1“.

centralei 
___ Muncito

rești", mai multe mii de mun
citori de la întreprinderi madri
lene au participat miercuri la 
greve de scurtă durată în sen. 
de protest față de acțiunile 
teroriste tot mai frecvente iii 
Spania, în ultima vreme.

• LA 
sindicale 
rcști"

chemarea 
„Comisiile

apartamente au fost grav ava
riate de obuzele de artilerie.

Președintele Libanului, Elias 
Sarkis, și-a continuat joi con
tactele cu diferite personalități 
pentru a pune capăt vărsărilor 
de singe.

Apel al secretarului 
general al O.N.U. 

pentru încetarea focului 
în Liban

NAȚIUNILE UNITE 5 (Ager
pres) — Secretarul general al 
O.N.U.. Kurt Waldheim, și pre
ședintele în exercițiu al Con
siliului de Securitate, Jacques 
Leprette (Franța), au lansat un 
apel presant pentru încetarea 
ostilităților din Liban. Autorii 
inițiativei își exprimă „preocu
parea profundă în legătură cu 
marile pierderi de vieți ome
nești și caracterul masiv al dis
trugerilor" provocate de „ciocni
rile violente" ce au loc de mai 
mult timp în regiunea Beiru
tului. El subliniază necesitatea 
stringentă „de a se pune capăt 
fără întîrziere actelor de 
lență, pentru instaurarea 
încetări durabile a focului 
revenirea la pace".

Consiliul de Securitate a 
în ultimele zile consultări 
ficiale în legătură cu agravarea 
situației din Liban, informează 
agenția France Presse.

BUGETUL NORVEGIEI PE
OSLO 5 (Agerpres)

— Ministrul de fi
nanțe al Norvegiei, 
Per Kleppe, a pre
zentat joi, în Stor
ting (parlament), bu
getul țării pe anul 
1979. Viitorul buget 
al Norvegiei se ridi
că la 67,7 miliarde 
coroane, cu un defi
cit previzibil de 6,3 
miliarde coroane. O 
mare parte din buget
— 7,3 miliarde co
roane — a fost alo
cată cheltuielilor mi
litare.

Ministrul de finan
țe a relevat că în 
1979 produsul națio
nal brut al Norvegiei 
va crește cu numai 
1,8 la sută față de 
1978 și că guvernul 
se va strădui să pună 
capăt inflației și șo
majului. Totodată, el 
a atras atenția că 
cei 3,9 milioane de 
norvegieni nu tre
buie să se aștepte în 
anul care vine la o 
ameliorare a stan
dardului lor de via
ță. Băncile de stat, a

vlo- 
unei

Si
avut
neo-

ANUL 1979
spus ministrul nor
vegian, vor trebui 
să-și reducă cu circa 
10 la-'sută împrumu
turile acordate.

Referindu-se Ia 
sectorul industrial, 
Per Kleppe a apre
ciat că întreprinde
rile nerentabile vor 
trebui să-și înceteze 
activitatea. In aceas
tă perspectivă, vor
bitorul a conchis că 
în 1979 este de aștep
tat o sporire a țc ■ 
majului.

PE SCURT® PE SCURT® PE SCURT® PE SCURT® PE SCURT

Declarație 
a secretarului general 

al P. S. Portughez 
într-o alocuțiune rostită 

miercuri la Lisabona, la o adu
nare a socialiștilor portughezi 
consacrată celei de-a 63-a ani
versări a proclamării repu
blicii în Portugalia, Mario Soa
res, secretar general al Parti
dului Socialist Portughez, a 
preconizat numirea de către 
președintele țării a unui prim- 
ministru beneficiind de acordul 
prealabil al partidelor politice, 
în context, el a spus că viitorul 
premier ar trebui să se prezin
te în fața Adunării Republicii 
cu un program „nepolemic", re
flected „consensul diferitelor 
forțe politice". Totodată, însă, 
secretarul general al P.S.P. a 
apreciat că, in momentul ac
tual, apare problematic un acord 
între partide te vederea formă
rii unui guvern beneficiind de 
un sprijin majoritar în parla
ment
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Premiul Nobel 
pentru literatură

Academia Suedeză a acordat, 
miul Nobel pentru literatură pe 
curs scriitorului american Isaac 
Singer.

Născut in 1904 In localitatea Radzymin, 
din apropiere de Varșovia, Isaac Singer 
a emigrat, in 1935, in Statele Unite, unde 
a publicat mai multe volume de proză, 
intre care „In curtea tatălui meu", „Fa
milia Moskat“, „Conacul" și „Moșia".

nivelul fluviului Hoogly a determinat 
inundarea 'unor cartiere din marele oraș 
Calcutta. Pe de altă parte, un ciclon care 
s-a abătut asupra districtului Midnapora 
a provocat, de asemenea, inundarea unor 
zone vaste, inclusiv a celei in care se 
află stațiunea balneară Digha

Inundațiile care au afectat în ultimele 
zile vaste regiuni din nordul, nord-estul 
și partea centrală ale Tailandei au silit 
pină acum- peste 220 000 de locuitori să-și 
abandoneze căminele. Autoritățile au ini
țiat o serie de măsuri pentru combaterea 
urmărilor acestei calamități naturale. Pre-

cost convenabil, cit și datele necesare 
pentru construirea unor alte centrale de 
capacități mai mari.

Centrala „Themis" va cuprinde nu
meroase oglinzi amplasate astfel incit să 
reflecte razele Soarelui spre virful unui 
turn, pe care se vor afla instalații capa
bile să înmagazineze căldura rezultată din 
convergența razelor reflectate și să . asi
gure, totodată, ciclul termodinamic final. 
Suprafața ocupată de ansamblul construc
ției va fi de 5 hectare, oglinziile vor avea 
o suprafață totală de 17 500 metri pă- 

80
o suprafață totala de 17 500 metri 
trați, iar înălțimea turnului va fi de 
de metri.

Sporirea producției de biciclete
In ultimii ani, pe piețele mondiale se 

constată o sporire a producției și vînză- 
rilor de biciclete — a anunțat la Geneva 
Organizația Internațională pentru Stan
dardizare (I.S.O.). Potrivit precizărilor 
I.S.O., in anul 1978 în întreaga lume vor 
fi construite aproximativ 40 milioane de 
biciclete. Cel mai mare producător ră- 
min Statele Unite, cu 9 milioane bici
clete fabricate in anul 1978. Una dintre 
țările in care bicicletele sînt cele mai 
răspindite ca mijloc de locomoție este. 
Marea Britanie, unde sînt înregistrate 12 
milioane exemplare.

Inundații
Conform datelor oficiale privind victi

mele recentelor inundații din statul in
dian Bengalul de Vest, numărul celo- 
ce și-au pierdut viața in urma acestei ca
lamități ajunsese miercuri la 312. S-a 
anunțat, totodată, că, in aceeași zi, o vii
tură care a ridicat cu aproape 8 metri

mierul tailandez, Kriangsak Chomanan, a 
alocat fonduri de urgență in valoare de 
10 milioane dolari și a dispus deplasarea 
unor unități militare în zonele sinistrate 
pentru ajutorarea populației.

Centrala solară „Themis"
La Targassonne, in sudul Franței, a 

fost pusă piatra de temelie a centralei 
solare experimentale „Themis". Obiectivul 
a cărui construcție a fost hotărită 
1970, urmează să intre în funcțiune la 
sfirșitul anului 1981. In perioadele 
maximă radiație solară în locul respectiv, 
centrala va avea o capacitate de 3 000 de 
kilowați și exploatarea ei urmează să fur
nizeze atît energie electrică la un preț de

în

de

Capturi de droguri
In Tailanda un traficant de droguri 

fost condamnat la moarte, iar alți trei . 
închisoare pe viață. In posesia lor s-au 
aflat 92 kg heroină, 58 kg morfină și 80 
kg opium.

Poliția britanică a descoperit și confis
cat o cantitate de 32 kilograme de he
roină. Este cea mai mare captură de acest 
fel din Marea Britanie și valorează la 
piața liberă a halucinogenelor, circa șase 
milioane lire sterline. Drogul fusese as
cuns in pneurile a două automobile 
transportate cu vaporul pină la Londra. 
Poliția londoneză a operat, pină in 
zent, nouă arestări in legătură cu 
caz.

O cantitate de 1280 kg hașiș și 
heroină, in valoare de 4 milioane 
deni, au fost descoperite recent in Olanda. 
Drogurile erau ascunse într-un camion 
aflat în zona portului Rotterdam. Au fost 
arestate 7 persoane.
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INTERVIU AL ȘEFULUI 
STATULUI AFGAN

In cadrul unui interviu, șeful 
statului și guvernului afgan, 
Nur Mohammed Taraki, a sub
liniat că Republica Democratică 
Afganistan promovează consec
vent o politică de nealiniere și 
nu va deveni niciodată membră 
a vreunui bloc militar. El s-a 
pronunțat pentru stabilirea unor 
relații de prietenie și colaborare 
cu țările vecine.

Referindu-se la o serie de 
transformări social-economice 
preconizate de guvernul de Ia 
Kabul, Nur Mohammed Taraki 
a arătat că într-o perioadă 
scurtă de timp administrația sa 
a întreprins o serie de măsuri 
concrete vizînd îmbunătățirea 
vieții țăranilor și a unor cate
gorii de muncitori. Una dintre 
sarcinile primordiale ale guver
nului. a precizat vorbitorul, 
este lichidarea feudalismului și 
înfăptuirea reformei agrare.
• SINDICATELE BRITANI

CE au acceptat invitația primu
lui ministru James Callaghan 
de a discuta problemele privind 
atitudinea guvernului față de 
revendicările salariale ale aces
tora. în cuvîntarea rostită . la 
Conferința Partidului Laburist, 
ale cărei lucrări se desfășoară 

,1a Blackpool, președintele Con
gresului Sindicatelor Britanice 
(T.U.C.), David Basnett, a su
bliniat că sindicatele doresc să 
aibă cît mai curînd convorbiri 
cu guvernul, precizînd că, 
după trei ani de control asupra 
salariilor, guvernul laburist ar 
trebui să adopte o poziție mai 
flexibilă în acest domeniu. Tot
odată, el a reafirmat sprijinul 
T.U.C. pentru Partidul Laburist.
S.U.A.: GREVA CADRELOR

DIDACTICE
Cadrele didactice ale școlilor 

de stat din Oregon (S.U.A.) au

declarat grevă, revendicind a- 
meliorarea sistemelor de salari
zare. Acțiunea se înscrie într-o 
amplă mișcare de protest împo
triva condițiilor de muncă și 
viață desfășurată de mai multă 
vreme în S.U.A. de profesori și 
învățători. Sînt afectate 
grevă școli din Cleveland, 
tul Ohio, și din alte orașe 
țării, aproximativ 300 000 de ti
neri americani neputîndu-se 
prezenta in momentul de față 
Ia cursuri.

de 
sta- 
ale

dezvoltării și adîncirli continue 
a colaborării sovieto-siriene în 
diferite domenii, părțile expri- 
mîndu-și convingerea că această 
colaborare se dezvoltă cu suc
ces în interesul celor două po
poare și țări. Au fost abordate, 
de asemenea, probleme ale ac
tualității internaționale, atenția 
principală fiind acordată situa
ției din Orientul Apropiat.

• COMITETUL 
împotriva 
decernat 
aur

apartheidului 
medalia sa

O.N.U.
a 

de 
unui număr de șap

te personalități, dintre ca
re Ia patru post-mortem, 
pentru contribuția deosebi
tă adusă în lupta pentru 
eliminarea politicii de apar
theid și discriminare rasială. 
Medaliile au fost conferite 
post-mortem lui Jawaharlal 
Nehru (India), Kwame Nkru- 
mah (Ghana), Murtala Mo
hamed, fostul șef al statului 
nigerian, și cîntăretului de 
culoare american Paul Ro
beson. De asemenea, au fost 
conferite medalii de aur lui 
John Collins, președintele 
Fondului internațional de a- 
părare si ajutorare pentru 
Africa australă, Michael 
Manley, primul ministru al 
Jamaicăi, și fostului premier 
al Suediei, Olof Palme.

CONVORBIRI SOVIETO-SIRIENE
Joi au început la Moscova con

vorbirile dintre Leonid Brejnev, 
președintele Prezidiului Sovietu
lui Suprem al U.R.S.S. și Hafez 
Al-Assad, președintele R.A. Si
riene, care a sosit în vizită ofi
cială în U.R.S.S.

După cum relatează agenția 
T.A.S.S., cu acest prilej a avut 
loc un schimb de păreri asupra

COOPERAREA ECONOMICA 
DINTRE IUGOSLAVIA Șl C.E.E.
După cum transmite agenția 

Taniug, Comisia Pieței comune a 
supus spre 
Ministerial 
„propunere 
reluarea 
C.E.E. șl 
suspendate 
După cum ...
de cuvint al C.E.E., propunerile 
dau posibilitatea ca relațiile de 
cooperare economică dintre 
Iugoslavia și Piața comună să 
se întemeieze pe termeni spe
ciali care să țină seama de po
ziția nealiniată și independentă 
a Iugoslaviei, avînd, totodată, 
ca scop să pună capăt deficitu
lui serios al părții iugoslave in 
comerțul cu țările C.E.E.
• LIDERUL Partidului Nou- 

Democrat din Canada, Ed 
Broadbent, a declarat că „nive
lul real al șomajului întrece cu 
mult cifrele oficiale date publi
cității". După cum transmite din 
Ottawa, corespondentul ziaru
lui „Financial Times", Broad
bent susține că autoritățile au 
cerut oficialităților locale în
sărcinate cu problemele forței 
de muncă să suprime informa
țiile asupra dimensiunilor reale 
ale acestei probleme. Liderul 
Partidului Nou-Democrat a in
dicat că va ridica din nou pro
blema șomajului în cadrul apro
piatei sesiuni a parlamentului, 
care va începe la 10 octombrie.

aprobare Consiliului 
al „celor nouă" o 

de directive- vizînd 
negocierilor dintre 

R.S.F. Iugoslavia, 
in luna aprilie a.c. 
a anunțat purtătorul
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