
Proletari din toate țările, uniți-vă!

încheierea vizitei oficiale de prietenie 
a președintelui Republicii Populare 

Bangladesh, Ziaur Rahman
Ceremonia 

plecării 
din Capitală
Președintele Republicii Popu

lare Bangladesh, Ziaur Rahman, 
și doamna Ziaur Rahman, și-au 
încheiat, vineri, vizita oficială 
de prietenie efectuată în țara 
noastră la invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și a tovarășei Elena Ceaușescu.

Solemnitatea plecării inalților 
oaspeți a avut loc pe aeroportul 
internațional București — Oto- 
peni.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Ziaur Rahman, 
tovarășa Elena Ceaușescu și 
doamna Ziaur Rahman au sosit 
împreună la aeroport, care era 
împodobit cu drapelele de stat 
ale Republicii Socialiste Româ
nia și Republicii Populare Bang
ladesh. Pe frontispiciul aerogării 
se aflau portretele președintelui 
Nioolae Ceaușescu și președinte
lui Ziaur Rahman, încadrate de 
drapelele de stat ale celor două 
țări.

Pe mari panouri se puteau 
citi urările : „Să se dezvolte re
lațiile de prietenie și colaborare 
dintre Republica Socialistă 
România și Republica Populară 
Bangladesh, spre binele popoare
lor și țărilor noastre, al păcii și 
colaborării internaționale !“, 
„Trăiască pacea, prietenia și co
laborarea între toate popoarele 
lumii !“.

Un mare număr de locuitori ai 
Capitalei aflați pe aeroport au 
salutat cu căldură pe președinții 
Nicolae Ceaușescu și Ziaur Rah
man, aclamind pentru prietenia 
și colaborarea dintre țările și 
popoarele noastre.

în această atmosferă priete
nească a avut loc ceremonia ofi
cială a plecării.

O gardă militară aliniată pe 
aeroport a prezentat onorul. 
S-au intonat imnurile de stat ale 
Republicii Populare Bangladesh 
și Republicii Socialiste Româ
nia, in timp ce, în semn de sa
lut, au fost trase 21 salve de ar
tilerie.

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

î-i continuarea ceremoniei, 
preș dintele Republicii Populare 
Bangladesh. Ziaur Rahman, șl 
doamna Ziaur Rahman, persoane
le oficiale din suită își'iau rămas 
bun de la tovarășii Manea Mă- 
nescu, Ștefan Voitec, Emil Bobu, 

■ Cornel Burtică, Ion Dincă, Janos 
Fazekas, Gheorghe Pană, Ștefan 
Andrei, Ion Coman, Vasile Pati- 
lineț, precum și de la tovarășii 
George Homoștean, Suzana Ga
dea. Constantin Stătescu, Ion 
Traian Ștefănescu, miniștri, de 
la generalii și celelalte persoane 
oficiale române prezente pe 
aeroport.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu își 
iau rămas bun de la Shamsul 
Huq. ministrul afacerilor exter
ne, Shah Azizur Rahman, mi
nistrul muncii și bunăstării in-

(Continuare in pag. a IlI-a)

SEMNAREA DOCUMENTELOR OFICIALE
Vineri, 6 octombrie, președin

tele Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
și președintele Republicii Popu
lare Bangladesh, Ziaur Rahman, 
au semnat, in cadrul unei ce
remonii care a avut loc la Pa
latul Republicii, Declarația co
mună dintre Republica Socia
listă România și Republica 
Populară Bangladesh.

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

DECLARAȚIE COMUNĂ
Republica Socialistă România 

și Republica Populară Ban
gladesh,

Luind în considerare dezvol
tarea favorabilă a raporturilor 
de prietenie și cooperare dintre 
cele două țări, întemeiate pe 
stimă și înțelegere reciprocă, 
precum și din dorința de a ex
tinde in continuare conlucrarea 
rodnică dintre ele,

Reafirmind dreptul tuturor 
popoarelor la dezvoltarea econo
mică, socială și culturală inde
pendentă, potrivit voinței și as
pirațiilor lor,

Conștiente de răspunderea

Au participat, de asemenea, 
tovarășii Manea Mănescu, Io
sif Banc, Emil Bobu, Cornel 
Burtică, Lina Ciobanu, Ion 
Dincă. Janos Fazekas, Ion Io- 
niță, Petre Lupu, Paul Nicu- 
lescu, Gheorghe Oprea, Gheor
ghe Pană, Ion Pățan, Gheor
ghe Rădulescu, Ștefan Voitec, 
Ștefan Andrei, Ion Coman, Mi
hai Dalea, Mihai Gere, Vasile 
Patilineț, Ion Ursu, precum și 
membri ai guvernului, ambasa

care revine tuturor statelor în 
asigurarea păcii in lume și in 
promovarea unor raporturi prie
tenești și de cooperare intre 
toate națiunile, indiferent de 
sistemul lor politic, economic 
și social,

Ferm decise să promoveze re

Pentru
Republica Socialistă România

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii

Pentru
Republica Populară Bangladesh 

ZIAUR RAHMAN 
Președintele Republicii

dorul României in Bangladesh, 
alte persoane oficiale române.

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

După semnare, președintele 
Nicolae Ceaușescu și președin

lații internaționale bazate pe 
principiile egalității statelor, 
respectării independenței și su
veranității naționale, neameste
cului in treburile interne ale 
altor state, nerecurgerii la forță 
sau la amenințarea cu forța și 
avantajului reciproc.
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tele Ziaur Rahman s-au felici
tat reciproc, și-au strîns cu căl
dură miinile. s-au îmbrățișat.

Cei doi șefi de stat au rostit 
alocuțiuni.

în încheierea ceremoniei, pre
ședinții Nicolae Ceaușescu și 
Ziaur Rahman au ciocnit o 
cupă de șampanie pentru con
tinua dezvoltare a prieteniei și 
colaborării dintre România și 
Bangladesh, pentru înfăptuirea 
năzuințelor de pace și progres 
ale întregii omeniri.

Convinse de necesitatea inten
sificării eforturilor pentru lichi
darea subdezvoltării, făurirea 
unei noi ordini economice in
ternaționale, prin restructurarea 
sistemului economic mondial
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Primiri la tovarășul
Nicolae Ceaușescu

Tovarășul Stanko Todorov,
președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Bulgaria

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a 
primit, la 6 octombrie, pe tova
rășul Stanko Todorov, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
Partidului Comunist Bulgar, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al R.P. Bulgaria, care face 
o vizită în țara noastră.

La întrevedere a participat 
tovarășul Manea Mănescu, mem
bru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim- 
miniștru al guvernului.

Au fost de față ambasadorul 
României în R.P. Bulgaria, Ște
fan Boboș, și ambasadorul R.P. 
Bulgaria la București, Petăr 
Danailov

Președintele Consiliului de Mi
niștri al R.P. Bulgaria a trans
mis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un cald salut priete
nesc din partea tovarășului 
Todor Jivkov, prim-secretar al

Tovarășul Kon Gin The, 
vicepremier al Consiliului Administrativ, 

ministrul relațiilor economice externe al R. P. D. Coreene
Vineri, tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, a primit pe tovarășul 
Kon Gin The, vicepremier al 
Consiliului Administrativ al 
R.P.D. Coreene, ministrul relați
ilor economice externe, trimis 
special al tovarășului Kim Ir 
Sen. secretar general al C.C. al 
Partidului Muncii din Coreea, 
președintele R.P.D. Coreene.

La întrevedere a participat 
tovarășul Cornel Burtică, mem
bru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., vice- 
prim-ministru al guvernului, 
ministrul comerțului exterior și 
cooperării economice internațio
nale.

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

Oaspetele a transmis tovară

Ministrul finanțelor al Republicii 
Populare Chineze, Cian Gin-fu

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a primit vineri la amiază, pe 
Cian Gin-fu, ministrul finanțe
lor al Republicii Populare Chi
neze, care face o vizită în țara 
noastră, în fruntea unei dele
gații.

La primire a luat parte Paul 
Niculescu, viceprim-ministru al 
guvernului, ministrul finanțelor.

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

Oaspetele a transmis tovară
șului Nicolae Ceaușescu un sa
lut cordial, urări de sănătate și 
succes din partea tovarășului

Ambasadorul Republicii Indonezia
Președintele Republicii Socia

liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, in cursul 
zilei de vineri, pe general-lo- 

□EESQ 
□ UMĂR

• TIB-78 - Ritm rapid de înnoire, înaltă tehnici
tate și calitate.
• Ziua petrolistului: Oamenii aurului negru.
• întregul sat trebuie să fie prezent la muncă I
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• CÎNTAREA ROMÂNIEI: Premisa 
succesului activității cultural-edu
cative — ferma ei orientare și an
gajare politică.
• Valori pe care tînârul le dobîn-

deste în anii de școală: PREGĂ
TIREA MULTILATERALĂ.
• Contradicțiile mitului tehnocra
tic.

Pag. a IV-a

Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Bulgar, președin
tele Consiliului de Stat al Re
publicii Populare Bulgaria.

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

în cadrul întrevederii a fost 
exprimată deosebita satisfacție 
pentru evoluția mereu ascen
dentă a raporturilor de priete
nie și rodnică colaborare stator
nicite intre cele două partide, 
state și popoare, subliniindu-se 
că întilnirile și convorbirile, de
venite tradiționale, dintre tova
rășii Nicolae Ceaușescu și Todor 
Jivkov, hotărîrile adoptate cu 
aceste prilejuri au constituit 
momente hotărîtoare în direcția 
adîncirii și amplificării acestor 
relații.

A fost exprimată hotărîrea 
ambelor țări de a dezvolta, pe 
multiple planuri, raporturile 

șului Nicolae Ceaușescu un 
călduros salut, urări de sănătate 
și fericire, succese tot mai mari 
poporului român în construcția 
socialistă și a înmînat un mesaj 
scris din partea tovarășului 
Kim Ir Sen.

Mulțumind pentru mesaj, to
varășul Nicolae Ceaușescu a 
transmis tovarășului Kim Ir 
Sen un salut călduros, iar po
porului coreean cele mai bune 
urări în lupta sa pentru propă
șirea continuă a Coreii socia
liste.

în timpul convorbirii a fost 
exprimată deplina satisfacție 
față de bunele raporturi de 
strinsă prietenie și rodnică co
laborare dintre partidele, țările 
și popoarele noastre, care se 
dezvoltă continuu în toate do
meniile, în spiritul și pe baza 
importantelor înțelegeri și hotă-'

Hua Kuo-fen, președintele Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Chinez, premierul 
Consiliului de Stat al R.P. Chi
neze.

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

în cadrul întrevederii au fost 
evidențiate cu satisfacție rela
țiile strinse de prietenie, de so
lidaritate militantă și colabora
re multilaterală dintre partide
le, țările și popoarele noastre, 
relații ce se dezvoltă continuu 
avind la bază înțelegerile con
venite cu prilejul dialogului la 

cotenent Soekahar, ambasado
rul Republicii Indonezia la 
București. în vizită de rămas 
bun, în legătură cu încheierea 

româno-bulgare, de a intensifi
ca colaborarea economică și co
operarea în producție, corespun
zător intereselor popoarelor ro
mân și bulgar, cauzei socialis
mului și păcii.

A avut loc, de asemenea, un 
schimb de vederi asupra unor 
probleme ale actualității politi
ce internaționale. în acest ca
dru au fost subliniate mutațiile 
ce au loc în lumea contempo
rană, voința comună a Româ
niei și Bulgariei de a colabora 
tot mai activ pe arena mondia
lă pentru a-și aduce contribu
ția la soluționarea problemelor 
cu care este confruntată omeni
rea, la înfăptuirea unui sistem 
trainic de securitate pe conti
nentul european, în Balcani și 
în lume, la instaurarea unui cli
mat de pace, cooperare și în
credere între națiuni.

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

rîri stabilite de conducătorii de 
partid și de stat ai României și 
R.P.D. Coreene. în acest context, 
s-a subliniat importanța deo
sebită a vizitei pe care tovară
șul Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu au efec
tuat-o anul acesta în R.P.D. Co
reeană, vizită care a dat un nou 
impuls dezvoltării colaborării 
dintre România și R.P.D. Co
reeană.

S-a exprimat, totodată, dorin
ța de a extinde și diversifica în 
continuare aceste raporturi, re
lațiile de colaborare și cooperare 
economică româno-coreene, co
respunzător cerințelor progre
sului general al celor două țări, 
în interesul popoarelor noastre, 
al cauzei. generale a păcii și 
socialismului.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o ambianță tovărășească, de 
caldă prietenie.

nivel înalt româno-chinez de la 
Pekin și București, și a fost ex
primată dorința de a se acțio
na pentru întărirea prieteniei 
tradiționale româno-chineze.

A fost subliniată, în acest ca
dru, insemnătatea vizitei dele
gației chineze pentru eviden
țierea de noi posibilități care să 
ducă la intensificarea relațiilor 
financiare și economice dintre 
cele două țări. în acest context 
a fost reliefată importanța con
lucrării pe plan financiar dintre 
România și China, a cooperării 
lor în problemele financiare și 
monetare internaționale.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă de caldă prie
tenie.

misiunii sale în țara noastră.
Cu acest prilej a avut loc o 

convorbire, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială.
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Argumente ale unei competitivități crescînde 
pe piața mondială a produselor românești 

TM RAPID DE ÎNNOIRE,
ÎNALTA TEHNICITATE Șl CALITATE

O informație laconică anunță 
că mai mult de 70 la sută din 
cele peste 1 000 produse româ
nești expuse la tirg sint noutăți 
de inaltă tehnicitate. Vizitînd 
standurile celor 20 de între
prinderi românești de comerț 
exterior prin intermediul căro
ra expun peste 150 centrale in
dustriale, unități producătoare 
și institute de cercetări și pro
iectări nu e greu să observăm 
că aceste date statistice expri
mă. în fapt, forța de înnoire și 
diversificare, nivelul calitativ și 
tehnic tot mai ridicat al in
dustriei constructoare de ma
șini românești. Sint trăsături 
care, sub semnul unei strate
gii industriale și economice de 
continuitate și largă perspecti
vă. s-au concentrat in această 
primă jumătate a cincinalului 
afirmării revoluției tehnico-ști
ințifice. Sint trăsături care ex
primă. de fapt, mutațiile calita
tive produse în însăși munca 
milioanelor de muncitori, ingi
neri, cercetători care, prin ac
tivitatea lor de zi cu zi, repre
zintă autorii colectivi ai presti
gioaselor realizări cu care țara 
noastră se prezintă la această 
importantă competiție economi
că internațională.

O succintă trecere in revistă 
a cîtorva categorii de produse 
expuse de întreprinderile româ

• Unul dintre cele mai mari exponate ale Tirgului — 16 m lungime. 3 m înălțime. 4 m lățime și nu mai puțin de 130 t. greutate este mașina 
de alezat șl frezat cu pîndă, cu diametrul arborelui de alezare de 180 mm, simbolic denumit AFP 180 A. Dar, ceea ce-1 impune atenției spe
cialiștilor sint performanțele sale: posibilități largi de utilizare, manevrabilitate facilă șl o durată de exploatare garantată pentru cel puțin 
15 ani. • La fel de impozant este și strungul Carusel SC 43 N, cu diametrul maxim de strunjire de 4 300 mm — de asemenea creație a co
lectivului întreprinderii de mașini-unelte șl agregate București. • O nouă dovadă că la baza celor mai importante realizări din industria 

noastră constructoare de mașini stă concepția originală: autobasculanta de 50 tone, prezentă în premieră la TIB ’78.

ACUM, CIND ÎN CIMP ESTE DE EFECTUAT 
UN VOLUM MARE DE LUCRĂRI

ÎNTREGUL 5/T TREBUIE
SĂ FIE PREZENT LA MUNCĂ!IALOMIȚA

Semănatul griului - sub semnul grijii 
pentru calitate maximă

Cu toată încărcătura pe care 
agenda de toamnă a agriculturii 
ialomițene o prezintă — peste 
20 de activități de sezon în cimp 
— totuși, prima lucrare cu care 
se deschide o zi obișnuită de 
muncă este semănatul. în uni
tățile agricole cooperatiste Co- 
cora, Colilia, Grindu, Gheorghe 
Doja, Dragoș Vodă, Movila, Fă- 
căieni, Săveni, Sudiți, Mărcu- 
lești, Ceacu, Borcea, care au 
cele mai mari procente realizate 
la această lucrare, primele care 
ies pe poarta secțiilor de meca
nizare sint semănătorile. Regla
te și repartizate pe parcele de 
către specialiștii unităților, con
form unor grafice dinainte, sta
bilite. Din totalul de 67 mii ha 
destinate culturii griului în coo
perativele agricole din județul 
Ialomița s-au însămînțat pină 
în prezent aproape 40 mii ha, re
alizare deosebită dacă luăm în 
considerare că pentru această 
zonă epoca optimă este extinsă 
pînă la 10—22 octombrie. „Rit
murile superioare înregistrate în 
acest an, ne spune ing. Iosif 
Boeriu, director adjunct al Di
recției agricole, au ca principal 
element mai buna organizare a 
muncii și cu toate că sîntem su
ficient de avansați, totuși supra
fețele realizate au fost semănate 
în cele mai optime condiții de 
calitate. Pentru că, ne-am pro
pus, în această toamnă, o toam
nă a calității la semănat, premi
să sigură a viitoarelor recolte de 
cereale 1979“.

. Ce înseamnă „calitate", cum 
este ea transpusă în practică ? 
Detaliem experiența ialomițea- 
nă ca un răspuns prin fapte. 
Practic, așa cum aveam să ne 
convingem în consiliul intercoo- 
peratist Movila, semănatul griu
lui începe de fapt... de la ară
turi. Condițiile specifice acestei 
toamne, lipsa precipitațiilor și 
seceta din sol creează greutăți

SUB DEVIZA „COMERȚ - COOPERARE - DEZVOLTARE" ZIUA PETROLISTULUI

nești este de natură să întă
rească aceste afirmații.

în centrul Pavilionului A se 
înfățișează specialiștilor și oa
menilor de afaceri mașini-unel- 
te tot mai moderne, de o com
plexitate tot mai ridicată — 
unele dintre ele adevărați gi- 
ganți — care execută cu o mare 
precizie cele mai complicate o- 
perațiuni. Performanțele de 
virf caracterizează majoritatea 
produselor noi din acest dome
niu. Rețin atenția, in mod deo
sebit, realizările de prestigiu 
ale unor importante unități pro
ductive din cadrul Centralei in
dustriale de mașini unelte, 
mecanică fină și scule. Astfel, 
întreprinderea de mașini-unel- 
te și agregate prezintă, printre 
altele, mașini orizontală de a- 
lezat și frezat AFL-150-A, 
strungul carusel SC-43 H dotat 
cu suport vertical dreapta cu 
cap revolver, patrat, cu rotire 
automată, mașina de rectificat 
interior RI-500, concretizare a 
fructuoasei cooperări cu firma 
vest-germană „Wotan“, mașini 
agregat și altele. Mașini mo
derne deosebit de solicitate de 
industrie, sint și cele realizate 
de Institutul de cercetări și 
proiectări de mașini-unelte și 
agregate. Amintim dintre aces
te produse, unele deja reparti
zate uzinelor pentru introduce
rea lor in fabricația curentă : 

la pregătirea terenurilor elibe
rate de culturile tîrzii — floarea- 
soarelui, sfeclă, porumb — prin 
apariția bolovanilor. Iată de ce 
s-a luat măsura ca după arătură 
să se introducă un tăvălug greu 
și apoi să se efectueze discuirea, 
și de două ori, cu „bateriile" în 
unghi foarte ascuțit. Prin aceas
tă lucrare nu numai că pămîn- 
tul este bine mărunțit și afinat, 
dar și acea rezervă minimă de 
apă din sol este pusă la adăpost 
spre folosința germinației. Sece
ta din sol a impus, aici, ca și in 
zonele irigate din sud, adminis
trarea udărilor de aprovizionare 
și răsărire pe circa 30 000 ha cu 
grîu, din care pînă în prezent 
s-a realizat jumătate din pro
gramul prevăzut.

Pe tinărul inginer Constantin 
Pîslaru, șef de fermă la coope
rativa din Milosești, îl găsim 
practic ducînd sacul cu sămînță 
în spinare spre semănătoare. în- 
tr-un teren bine pregătit, meca
nizatorul Vasile Nae, tractînd un 
cuplu de două semănători, urma 
să realizeze ultimele 50 ha cu 
grîu din suprafața planificată pe 
fermă. „La noi fiecare fermă are 
cite un cuplu de semănători, 
iar specialistul este obligat să 
stea la cap de tarla pentru a 
urmări permanent respectarea 
densităților, a adîncimilor, mări
te cu 10—15 la sută datorită se
cetei, ne spune tinărul specialist. 
Recepția lucrării se face din 
mers, iar corecturile se fac pe 
loc, fără a se aștepta". Neagu 
Ionel și Gh. Mihai, colegi de ge
nerație și profesie, fermieri la 
aceeași unitate, ne-au confirmat 
aceleași preocupări pentru cali
tatea semănatului la grîu, adău
gind că de modul cum însămîn- 
țezi depinde mai mult de jumă
tate din nivelul producției.

Desigur, semănatul, prin com
plexitatea lucrării, ridică și unele 
probleme, dar în fața lor gospo

Felix C 512. un sistem de calcul de generația a treia, reprezintă cea mai de seamă . creație a electronicii 
românești. Alături, minicalculatoarele ..Independența 100- și „Coral 4011- creații recente și prestigioase ale 

unor tinere colective de la Institutul de tehnică de calcul și Institutul Politehnic București
strungul SP-500 CO/I prevăzut 
cu miini mecanice, freza cu cap 
revolver FR-500 NCC și mașina 
de rectificat prin pătrundere 
REP-350. Posibilitățile de ofertă 
în 'domeniul strungurilor ori
zontale sint ilustrate de cele a- 
proape 20 de modele selecționa
te din programele de fabricație 
ale uzinelor specializate din 
Arad și Tirgoviște.

Motoarele electrice expuse 
provin de la uzine bine cunoscu
te astăzi in peste 60 de țâri. 
Marca unor producători ca în

darii au știut să găsească soluții. 
Eliberarea terenurilor și arătu
rile sint lucrările care frinează 
ritmul de insămințare. Ca atare, 
la cooperativa agricolă din Gri- 
vița, întîlnim un flux continuu 
la recoltat porumb, tocat și eli
berat coceni, arături, discuiri și 
semănat. Toate lucrările sint 
efectuate exclusiv mecanizat. 
Ritmul este alert. Stăm de 
vorbă cu Dumitru Măciucă, elev 
pe tractor, dar care acum în 
campanie poate da o mină de a- 
jutor la arat. Ce este mai sur
prinzător este că „elevul" nu 
este la fel de tînăr precum cei
lalți mecanizatori, ci .are aproa
pe 50 de ani. „Pînă acum un an, 
ne spune acesta, lucram în acord 
global cu sapa, dar acum a tre
buit să ne modernizăm. Dealtfel, 
și primarul, împreună cu specia
liștii și alți funcționari pot fi vă- 
zuți aproape zilnic pe tractor la 
arat". De la primărie notăm că 
30 de oameni (adică primarul, 
specialiștii etc) au realizat în 
180 ore 54 ha arături, lucrări con
semnate în actele de recepție cu 
calificativul de foarte bine.

în raidul nostru am întîlnit nu 
numai astfel de aspecte, dar dis
tonanta lor față de preocupările 
generale pentru calitatea la se
mănat ne îndeamnă să le tre
cem numai prin enumerare. La 
Sălcioara, Rași, Bordușelu, Chio- 
china. întîlnim tractoare nesu
pravegheate de specialiști și 
unele chiar fără bon de lucru pe 
ziua respectivă. Cum șe poate 
face oare verificarea și autenti
fica execuția ? „Actele se întoc
mesc ele la birou", avea să ne 
splină un mecanizator. La Gura 
Ialomiței, Hagieni și M. Kogăl- 
niceanu programul de lucru în
cepe ca la recoltat, adică la 
9—10 și se încheie la 18. Pînă 
vine sămînța. pină se reglează 
semănătoarea... Aspectele rele
vate sint cu atit mai de neînțe
les cu cit știm că la nivelul ju
dețului încă din luna septembrie 
s-a întocmit un minuțios pro
gram de cultură a griului tipă
rit și difuzat în unități în mii 
de exemplare. Oare nu peste 
tot a fost studiat și întocmit a- 
cest „calendar" al griului ?

ȘTEFAN DORGOȘAN 

treprinderea de mașini electri
ce din București. întreprinderea 
de motoare electrice din Pitești, 
întreprinderile „Electromotor”, 
din Timișoara și „Electropreci- 
zia" din Săcele constituie o ga
ranție a calităților lor ireproșa
bile. Pot fi văzute in standuri se
rii de motoare pentru acționarea 
macaralelor sau pentru industria 
metalurgică, motoare de curent 
continuu pentru echiparea tram
vaielor, troleibuzelor și a vagoa
nelor de metrou, motoare pentru 
acționarea mașinilor-unelte etc

GALAȚI
Se impune 

intensificarea ritmului 
la culesul porumbului

în județul Galați culesul po
rumbului nu a dobindit incă 
acea desfășurare largă și impe
tuoasă, proprie ritmurilor înalte. 
S-a recoltat în jur de 10 la sută 
din suprafața cultivată, cu 
realizări mult superioare acestei 
medii prezentîndu-se întreprins 
derile ăgricole de stat care au 
strîns porumbul de pe 26, la sută 
din suprafața totală. în frunte 
se situează I.A.S. Smirdan, cu 
peste 900 ha din1,1 700 ha culti
vate. Se cuvine însă să precizăm 
că in cadrul acestor unități rea
lizările reprezintă de fapt con
tribuția celor 15 000 de elevi din 
liceele gălățene care de două 
săptămîni muncesc zilnic la re
coltarea porumbului.

Se putea mai mult ? Fără în
doială. Comparînd situația din 
trei comune apropiate, situate în 
sudul județului, se reliefează noi 
posibilități pentru accelerarea 
ritmului. Ne-am oprit pentru 
început la C.A.P. Schela. Lanu
rile cu porumb sint galbene, 
bune de recoltat. Tovarășul pre
ședinte Petrache Botezatu ne 
spune că sint în cimp, pentru 
efectuarea acestei lucrări peste 
400 de cooperatori. Pină în pre
zent s-au recoltat 100 ha din 
900 ha pian, organizate a fi cu
lese numai manual. La Slobozia 
Conachi. tovarășul primar Gheor
ghe Lungu ne spune că s-au re
coltat pînă ieri 60 ha. La aceas
tă unitate noi acționăm cu 6 
combine, 3 pentru boabe și 3 

produse care acoperă practic în
tregul necesar de asemenea mo
toare prin gama largă de puteri 
și turații in care sint executate 
și oferite. între exponate, dato
rită originalității construcției și 
calităților tehnico-funcționale 
se remarcă și grupurile conver- 
tizoare de medie frecvență, ma
șinile ELER de prelucrat prin 
electroeroziune. convertizoarele 
de sudură. noile locomotive 
Diesel electrice de 3 000 CP și 
4 000 CP etc.

Oferta românească de autove- 
hicule este de asemenea- extrem 
de diversificată : autoturisme 
,.ARO“, inclusiv cu motor 
Diesel, autoutilitare TV cu sim
plă și dublă tracțiune, autotu
risme de oraș „Dacia — 1300“, 
autobuze urbane și interurba
ne ; autotractoare și autobascu
lante de tonaje diferite (cea 
mai mare și, totodată, prezență, 
„în premieră" la TIB ’78 — au
tobasculanta de 50 tone) : auto
cisterne pentru transportul li
chidelor alimentare și petrolie
re ; autofrigorifice cu capacități 
diferite ; autotrenuri pentru 
transportul mărfurilor generale; 
linii de montaj pentru autoca
mioane etc. Este vorba de „pro
duse de virf", cu caracteristici 
tehnice competitive, sigure în 
exploatare, consumuri reduse 
de lubrifianți și carburanți, 
ușor de întreținut.

...Tehnică de virf, calitate, 
competitivitate — iată atribute
le unei industrii ce cunoaște^ 
nu numai un înalt ritm de dez
voltare, ci și o tot mai accen
tuată modernizare, iată argu
mentele care confirmă interesul 
deosebit manifestat în aceste 
zile de sutele de reprezentanți 
ai firmelor de peste hotare 
față de produsele românești. 
varNbNliHsrdlmf

VIRGIL SIMION 

Un„ atu .ucraru* prioritare aie zilei in agricultură, care trebuie desfășurată sub semnul urgențelor: incheierea grabnică a recoltă
rilor la floarea-soarelui prin folosirea la maximum a capacității combinelor in lan

Fotografii : VASILE RANGA

pentru știuleți, ne declară tină
rul primar. în prezent echipăm 
încă două combine cu dispoziti
vele necesare.

La C.A.P. Independența, în 
una din curțile unității, erau în
tinși știuleți pe jos, „să-i fure 
soarele" cum se zice pe aici. 
„E cam verde, ne declară ingi
nerul șef Teodor Butnaru, dar 
metoda noastră dă rezultate. 
După recoltare, mai lăsăm știu- 
leții pe cimp, să se însorească. 
Am recoltat pînă acum în două 
zile folosind două combine și 87 
de oameni 100 ha din 1 050",
• Comparind acum eforturile 

care se depun în cele trei uni
tăți vecine, stările de fapt con
statate, putem spune , că n-am 
întîlnit în nici una situația idea
lă. într-una nu se acordă atenția 
necesară recoltatului meca,nic, în 
alta încă nu s-a recoltat manual 
nimic, în a treia se puteau fo
losi pe ambele fronturi capaci
tăți sporite.

ION CHIRIC

Drumul sării rămine undeva, 
in urmă, tot așa cum in urmă 
au rămas pierzindu-se in timp 
și vechile denumiri ale locuri
lor din ținutul Morenilor, ținut 
petrolifer prin excelență in care 
îndelungata indeletnicire a oa
menilor acestor locuri era Ier 
gată de nume venite din du
rere și jale ca Valea Plingerii 
sau Valea Morții. Aici, după 
cum iși amintesc și acum 'b- 
calnicii, începind de prin 1926. 
b sondă a ars timp de 580 de 
zile pustiind oameni și locuri in 
jurul ei pină cind s-a stins sin
gură de-abia pe la mijlocul 
anului 1928. Urcăm pe dealul 
Tuicani după o jumătate de 
veac de la dramatica intimplare 
din ’28, spre sonda 361 la in- 
tilnirea cu petroliștii din bri
gada 9 de intervenție a son
dorului șef Gheorghe Gheorglte 
plecat din zori, la o intervenție 
din miile de intervenții la care 
nea Gheorghe. cum ii zic cu 
respect și prețuire colegii de 
muncă, a parti
cipat tăcut și 
dirz ca un pe
trolist cu țițeiul 
in singe cum 
este și acum la 
cei 55 de ani ai 
săi.

Aici, sus, de 
unde întreg ți
nutul se vede 
ca-n palmă, in
tr-un minut de 
răgaz, sondorul 
șef Gheorghe Gheorghe ne in
vită in micuța rulotă unde ;,utte 
avem și căldură, avem și reșeu 
unde ne incălzim mincarea". Ce 
știu puștanii ăștia din brigada 
mea cum căram cu spinarea 
prin ’51 o pompă de 120 kg cale 
de 5—6 km iama sau vara pe 
ger de crăpau pietrele sau pe 
căldură de ne luau foc spină
rile. De 27 ani bătuți pe mu
chie sint petrolist. Tata, săracu, 
a vrut să mă facă mecanic 
auto. M-a dus la București in 
toamna anului 1939 să mă bage 
ucenic la un atelier particular 
din Piața Chibrit. Ne-a cerut 
patronul ca să mă invețe me
serie — îmi amintesc ca ieri — 
cite 300 kg de porumb, 400 de 
cartofi, 40 de untură și 100 de 
kg de ceapă in fiecare an pe 
toată durata uceniciei. Mai 
aveam trei frați acasă și i-am 
zis „lasă tată, înseamnă ca ce 
muncești toată vara, trebuie să 
le dăm ăstora".

Zece ani am stat acasă să-i 
ajut pe bătrini și in ’49 m-am 
dus la schela Berea, la noi la 
Buzău. M-am făcut petrolist, și 
petrolist am rămas. La inter
venții, unde zic unii că e mai 
greu, dar unde eu o spun răs
picat „nu e greu dacă te or
ganizezi cum trebuie, dacă fie
care membru al echipei știe 
precis ce are de făcut in orice 
moment, acționează prompt și 
eficient”. Aici, la schela Mo- 
reni unde muncesc din 1951, 
am străbătut un drum lung — 
drumul de la căratul sculelor cu 
spinarea la condițiile de astăzi 
cind plecăm la intervenții cu 
mașina, operativ și prompt. Pe 
băieții ăștia, uteciști, i-am cres
cut incă din școală. Au făcut 
practică la mine și după ab
solvire au cerut să lucreze tot 
cu nea Gheorghe".

Jenei Țintă, sondor podar are 
23 de ani. Sondorul Viorel Sta- 
varache numai 18. Doi băieți 
inimoși, amindoi blonzi, cu 
ochi albaștri și amindoi de prin 
părțile Vasluiului. De ce ne-am 
făcut petroliști ? „Meseria noas
tră e frumoasă și foarte im
portantă. Dacă nu-i țiței, nici 
ceasul nu merge, nu-i așa ? Si 
apoi lucrăm in aer liber, lu
crăm cu nea Gheorghe, omul 
sfătos și priceput care ne des
lușește cu fiecare gest și fie
care vorbă tainele acestei me
serii de oameni dirji și drepți, 
de bărbați adevărați. Vedeți, 
acum pregătim tratamentul son
dei. Acidizăm stratul pentru o 
mai bună permeabilitate. Ca să 
facem soluția avem nevoie de 
cunoștințe de chimie. Le-am 
căpătat la școală, dar meseria 
o învățăm cu fiecare intervenție, 
zi de zi sau noapte de noapte, 
cind plecăm urgent pentru a 
găsi soluțiile cele mai bune de 
reactivare a sondelor, pentru 
ca aurul negru să țișnească din 
adincuri in cantități sporite, in 
cantitățile de care are nevoie

ARAD
Floarea-soarelui: unii au terminat alții abia 

au început iar alții mai așteaptă... 
timpul recoltărilor

O privire de ansamblu pri
vind desfășurarea actualei cam
panii agricole in județul Arad, 
evidențiază un ritm sub me
diile obișnuite. , Griul, a că
rui perioadă optimă de în- 
sâmințare se va încheia la 
15 octombrie, a fost semănat pe 
18 700 ha, 28 la sută din supra
față. Unitățile din Nădlac, Siria, 
Sîntana se află cu mult sub me
dia pe județ. Fiind dispuse în 
zone complet diferite una de 
alta, se evidențiază că nu peste 
tot e valorificat la maximum atit 
timpul favorabil, cît și forțele de 
care se dispune. Floarea soarelui 
e recoltată de pe abia 60 la sută 
din suprafața cultivată, adică de 

economia națională. Greu ? Nu 
e greu dacă iubești țițeiul și 
dacă, așa cum spunea șeful nos
tru, te organizezi ca un cea
sornic".

Jos, la sediul schelei Moreni, 
schelă care a lansat in acest 
an chemarea la întrecere socia
listă către toate unitățile din 
industria extractivă de petrol 
și gaze, directorul schelei, doc
tor inginer Grigore Guțu, care 
anul acesta sărbătorește pentru 
a 12-a oară „Ziua petrolistului", 
in mijlocul destoinicului colec
tiv de oameni ai aurului ne
gru, ne spune că realizările a- 
cestui an sint fructuoase. Cei 
2 500 de petroliști de aici, care 
deservesc aproape 1 000 de son
de, au reușit depășirea planului 
producției marfă cu 7,5 miti- 
darie lei în condițiile creșterii 
productivității muncii cu 3,3 
procente peste sarcina de plan. 
S-au extras astfel suplimentar 
1 117 tone țiței. 7,6 milioane mc 
de gaze, 260 tone gazolină, reali- 

Oamenii 
aurului negru

zîndu-se o depășire a planului 
producției nete cu 3,6 milioane 
lei. Comparăm aceste cifre care 
exprimă cel mai bine nobilul 
țel in care sondorii morenari în
țeleg să se prezinte la raportul 
dedicat „Zilei petrolistului", cu 
obiectivele chemării la între
cere. Și constatăm că angaja
mentul pe intreg anul 1978 este 
de pe acum indeplinit și chiar 
depășit.

Sigur, despre condițiile grele 
în care lucrau petroliștii locului 
in urmă cu aproape 3 decenii 
mai poți auzi doar din aminti
rile lui nea Gheorghe sau ale 
altor veterani ai schelei. Astăzi, 
tinerii, și sint aproape 400 de 
tineri aici, iți vorbesc despre 
creșterea factorului final de 
recuperare, despre programul 
adoptat in acest sens și despre 
pornirea in avans a două pro
cedee moderne — injecția de 
apă la zăcământul Gross și la 
zăcămîntul Meosian III. Afli, 
astfel, că in 1978 mai bine de 24 
la sută din producția schelei se 
extrage prin aplicarea noilor 
tehnologii, față de numai 1 la 
sută in 1965 și 16 la sută în 
1975. Și că la sfirșitul cincinalu
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Succese de prestigiu
• ECONOMIILE LA PREȚUL DE COST se cifrează, în 

perioada acestui an, la peste 3,7 milioane lei.

• O ATENȚIE SPORITĂ S-A ACORDAT INTENSIFICĂ
RII ACȚIUNILOR de punere în evidență a unor noi resurse 
de hidrocarburi. în acest scop, în primele trei trimestre s-au 
executat lucrări de foraj geologic al căror volum depășește 
cu 90 000 metri nivelul înregistrat în aceeași perioadă a anu
lui trecut.

• CUM E ȘI FIRESC, un accent deosebit s-a pus pe acti
vitatea de investiții, in scopul urgentării lucrărilor de foraj. 
Semnificativ este faptul că în această perioadă a început 
forajul in devans la 20 de sonde, iar alte 40 au început să 
producă înainte de termen.

0 ANTRENAȚI IN ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ și în 
acest an, numeroși petroliști au înregistrat însemnate depă
șiri de plan, iar în unele cazuri recorduri de producție. Astfel 
in domeniul forajului, sondorii schelelor Brăila și Tirgu Oena 
au realizat depășiri de 4 500 și, respectiv, 2 500 metri. La rîn- 
dul lor, petroliștii de la schelele Timișoara au extras circa 
10 000 tone țiței peste plan, cei de la Modîrzăv — aproape 
9 000 tone, iar petroliștii de la Tîrgoviște — 3 500 tone.

• SUCCESE IMPORTANTE AU RAPORTAT, la înche
ierea primelor trei trimestre, și oamenii muncii din domeniul 
prelucrării țițeiului. La nivelul Centralei industriale de ra
finării, producția fizică realizată peste plan include, între 
altele, circa 185 000 tone benzină, 32 000 tone motorină, aproa
pe 30 000 tone bitum și 15 000 tone cocs de petrol.

• EFORTURILE PETROLIȘTILOR SE BUCURA ASTĂZI 
de aprecierea întregului popor, acest destoinic detașament al 
clasei muncitoare fiind înconjurat in permanență cu deosebită 
grijă de conducerea partidului și statului, lapt care iși ga-.z . 
sește o expresie nemijlocită in îmbunătățirea continuă a 
condițiilor de muncă și de viață, devansarea cu G luni a i 
majorării retribuției petroliștilor constituind un exemplu ' 
concludent.

pe 6 700 ha. Remarcăm și aici 
decalajul nedorit. Astfel, în timp 
ce la Frumușeni, Sînlean, Nică- 
laca, Horia ș.a. au terminat re
coltatul. unitățile din Sofronea 
și Mînduloc abia l-au început, 
iar altele din zona Sebișului și 
Cernei figurează în evidență cu 
zero suprafețe recoltate. Umidi
tatea e optimă, între 12—15 la 
sută. O primă explicație vine 
însă din partea delegatului de la 
Zimandul Nou, care reclamă in
suficiența mijloacelor de trans
port. Și ceredem că are drep
tate. în ziua de 3 octombrie, 
cooperativa a solicitat la I.T.A. 
3 autocamioane șl a primit 2, iar 
pe data de 4 octombrie, din 5 

lui revoluției tehnico-științifice 
acest procent se va ridica pină a 
la 40 la sută. Și mai afli că in g 
procesul de injecție ciclică de 
aburi la zăcămîntul Levantin, i 
extins la scară industrială, se 3 
experimentează utilaje de inaltă j 
tehnicitate, cum este generato- 'g 
rul de abur CIP-5, automatizat 3 
in proporție de 98 la sută și « 
deservit de tineri uteciști ca J 
Ioana Chițimia, operatoare sta- 
ție tratare. Ion Cimpoieșu, lă- 3 
cătuș, Nicolae Stănescu, mai- f 
stru electrician sau Teodor Dinu, | 
electrician. Sau mai afli că ei, J 
oamenii petrolului iși transmit i 
din tată în. fiți această profe- 
siune de o nebănuită frumusețe t 
și de o aspră și nobilă condiție. $ 
O profesiune care dăltuiește ca- f 
radere și schimbă mentalități. 
Sondorul podar Anton Sandu, ’î 
astăzi pensionar după 45 de > 
ani de muncă, a rămas om al ț 
țițeiului prin cei 4 fii ai săi, 
Ion, sondor șef, Toma, sondor ■ 
podar, Constantin și Gheorghe 

sondori, toți in 
echipele de in
tervenție. Frate
le lui, Dumitru 
Sandu, fost son
dor șef, are și el 
4 feciori, Nico
lae. Vasile. Vir
gil și Anghel in 
brigăzile de in
tervenție. Și 
asemenea exem
ple sint mult 
mai numeroase 

decit am putea, cuprinde noi in 
filele carnetului de reporter.

Cele 3 decenii care s-aii scurs 
prin clepsidra timpului din vre
mea cind forța brațelor era sin
gurul mijloc de transport al 
uneltelor petroliștilor,, la anul 
1978, cind echipamentul de pro
tecție este acordat gratuit de 
către stat, cind brigăzile de in
tervenție sint dotate cu rulote 
pentru adăpost și încălzire, locu
rile de muncă cu frigidere și 
căminele muncitorești cu tele
vizoare, reprezintă fără în
doială un drum lung. Drumul 
la noua condiție a oamenilor au
rului negru, acești oameni mi
nunați pe care-i sărbătorim cu 
emoție șl recunoștință în fie
care an de ziua lor, Ziua pe
troliștilor, ziua unui harnic de
tașament muncitoresc care pe 
orice timp și in orice anotimp, 
in luptă cu noaptea pământului, 
aduce din străfunduri la lu
mina zilei, lumina aurului ne
gru fără de care, așa cum spu
nea cu atita simplitate tinărul 
sondor podar Jenei Țintă, nici 
ceasul de la mină n-ar merge.

DAN VASILESCU

*

I

*

*

*

a venit doar unul. Dar coopera 
torii din Vinga, printr-o judici 
oasă repartizare pe ferme 
combinelor și mijloacelor d 
transport, într-o singură zi bun 
de lucru, au recoltat 50 ha fior 
rea soarelui din 100 ha. Acela: 
ritm a fost înregistrat și 1 
ferma nr. 3 condusă de Eva Gei 
ber. Ca urmare, la 6 octombri 
întreaga suprafață de 400 h 
floarea soarelui a fost recoltat

Existența unor deficiențe 1 
transport ne-a determinat să r 
interesăm la direcția agricolă jt 
dețeană care este situația. T< 
varășul Miron Joldea, răspunzi 
tor de problema valorificării 
transportului cerealelor, ne spr 
ne că pe data de 5 octombrie, c 
pildă, din mijloacele de iran 
port solicitate pentru o cantita 
de 870 tone, au fost asigura 
pentru 862 tone. Ceea ce 11 
seamnă că în linii mari cereri 
a fost satisfăcută. Concluzia 1 
resc desprinsă de aici este i 
mijloacele de transport nu st 
judicios repartizate.

ION DANCEA
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VIZITA PREȘEDINTELUI REPUBLICII POPULARE BANGLADESH

CONVORBIRI OFICIALE
Vineri, 6 octombrie, la Palatul 

Republicii, s-au încheiat convor
birile oficiale între președintele 
Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, și 
președintele Republicii Popu
lare Blangladesh, Ziaur Rahman.

Cei doi președinți și-au expri
mat satisfacția față de rezulta
tele rodnice ale convorbirilor 
avute, față de înțelegerile

OTIfi DOCUMENTELOR OFICIALE
Cuvintui președintelui
NICOLAE

Stimate domnule președinte, 
Doamnă Rahman,
Domnilor,
Stimați tovarăși,

Aș dori să exprim satisfacția 
mea, a Consiliului de Stat și 
guvernului pentru rezultatele 
excelente ale vizitei și convor
birilor pe care le-am avut îm
preună în aceste zile.

Declarația pe care am sem
nat-o cu puțin timp înainte, 
precum și celelalte acorduri și 
înțelegeri cu privire la colabo
rarea și cooperarea economică, 
tehnico-științifică și culturală, 
deschid noi perspective rela
țiilor dintre țările noastre. Aș 
dori, încă o dată, să asigur că, 
în ce ne privește, vom face to
tul pentru realizarea în cele mai

DECLARAȚIE COMUNĂ
(Urmare din vag. I) 

existent, ca și pentru asigurarea 
progresului mai rapid al țărilor 
în curs de dezvoltare.

Profund îngrijorate de accele
rarea cursei înarmărilor, care 
creează un mare pericol pentru 
cauza păcii și progresului in 
lume și convinse de necesitatea 
luării unor măsuri ferme pen
tru dezarmare generală,

Recunoscind necesitatea luării 
de măsuri pentru întărirea ro
lului O.N.U. in viața internațio
nală,

Exprimind convingerea lor 
fermă că pacea in lume este in
divizibilă,
I. DECLARA SOLEMN HOTA- 
RÎREA LOR COMUNA :

a) De a lărgi și adinei prie
tenia și cooperarea in domeniile 
politic, economic, științific, teh
nologic, cultural, al pregătirii 
cadrelor și in alte domenii de 
interes reciproc ;

b) De a promova, pe baze re
ciproc avantajoase și in intere
sul lor comun, conlucrarea pe 
plan economic și tehnic in mul
tiple domenii, de a lărgi și in
tensifica schimburile comerciale 
și de a extinde cooperarea in 
producția industrială și agri
colă;

c) De a conlucra strîns, in 
probleme de interes comun, in 
cadrul Organizației Națiunilor 
Unite și al Organismelor din 
sistemul O.N.U., al Grupului 
„celor 77“ și în alte activități 
internaționale.
II. PROCLAMA SOLEMN VO
INȚA LOR COMUNA DE A 
RESPECTA URMĂTOARELE 
PRINCIPII :

— Dreptul sacru al fiecărui 
stat la independență și suvera
nitate națională și la adoptarea 
de măsuri care să ii asigure 
securitatea ;

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

— Participarea tuturor state
lor la relațiile internaționale pe 
baza deplinei egalități în drep
turi ; 

stabilite, exprimîndu-și convin
gerea că, pe baza lor, colabora
rea și cooperarea dintre Româ
nia și Bangladesh se vor dez
volta tot mai fructuos, în. scopul 
progresului economic și social 
al popoarelor noastre, al cauzei 
păcii și înțelegerii internațio
nale.

Totodată, a fost afirmată ho- 
tărîrea României și R.P. Ban

(wșm 
bune condiții a acordurilor și 
înțelegerilor privind colaborarea 
dintre țările noastre, în vederea 
realizării unor obiective în co
mun, care să contribuie la pro
gresul economic și social al am
belor popoare.

în același timp, dorim ca ță
rile noastre să conlucreze strîns 
și pe plan internațional in so
luționarea problemelor complexe 
ale lumii de astăzi, în interesul 
tuturor popoarelor, al indepen
denței și suveranității lor, al 
păcii și colaborării.

V-aș ruga, domnule președin
te, să duceți cu dumneavoastră, 
poporului prieten din Bangla
desh, cele mai bune sentimente 
ale poporului român, împreună 
cu urări de bunăstare, prosperi
tate, pace și fericire. (Aplauze).

— Dreptul fiecărei națiuni la 
dezvoltare, la exercitarea suve
ranității depline asupra resurse
lor sale naturale:

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

— Respectarea inviolabilității 
frontierelor și a integrității te
ritoriale a fiecărui stat și, drept 
consecință, abținerea de la orice 
tentativă îndreptată împotriva 
unității naționale sau a integri
tății teritoriale a altui stat ;

— Obligația statelor de a se 
abține, in relațiile lor interna
ționale, de la amenințarea cu 
forța sau folosirea forței, sub 
orice pretext, in orice împreju
rare și sub orice formă :

— Dreptul inalienabil al fie
cărui stat de a se apăra cu toa
te mijloacele împotriva oricărui 
atentat la adresa suveranității și 
independenței naționale;

— Obligația tuturor statelor 
de a reglementa diferendele lor 
internaționale prin mijloace 
pașnice ;

— Dreptul statelor, indiferent 
de sistemul lor social, de a co
opera între ele pe baza avan
tajului reciproc ;

Ceremonia plecării din Capitală
(Urmare din pag. I)

dustriale, A. Z. M. Enayatullah 
Khan, ministrul petrolului și re
surselor minerale, S.A.M.S. Ki- 
bria, secretar pentru afacerile 
externe, de la celelalte persoane 
oficiale care l-au însoțit pe pre
ședintele Republicii Populare 
Bangladesh în vizita efectuată 
în țara noastră.

La scara avionului, președinte
le Nicolae Ceaușescu și pre
ședintele Ziaur Rahman își 
string cu căldură mîinile, se îm
brățișează. Cu aceeași cordiali
tate și-au strîns mîinile, s-au 
îmbrățișat tovarășa Elena 
Ceaușescu și doamna Ziaur Rah
man.

Un grup de pionieri au oferit 

gladesh de a conlucra tot mai 
activ, pe arena mondială, pen
tru soluționarea marilor proble
me contemporane, pentru trium
ful păcii și colaborării dintre 
popoare, al independenței națiu
nilor, pentru edificarea unei 
lumi mai bune și mai drepte pe 
planeta noastră.

Președintele Nicolae Ceaușescu

Cuvintui președintelui
ZIAUR RAHMAN

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

să facem această vizită în ma
rea dumneavoastră țară, unde 
am fost întîmpinați cu o deose
bită ospitalitate incă din mo
mentul sosirii noastre pe pă- 
mintul românesc.

în această scurtă vizită am fost 
tratați cu nemărginită priete
nie din partea Excelenței Voas
tre, domnule președinte Nicolae 
Ceaușescu, din partea dum
neavoastră, doamnă Elena 
Ceaușescu, și din partea între
gului popor. Sîntem profund 
impresionați de devotamentul și 
dăruirea cu care lucrează în
tregul dumneavoastră popor, 
pentru progresul său, sub în
țeleaptă dumneavoastră con
ducere.

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

— Obligația statelor de a-și 
îndeplini cu bună credință anga
jamentele asumate in conformi
tate cu dreptul internațional și 
dc a promova cauza păcii, stabi
lității și progresului în lume.
III. DECLARA SOLEMN HOTA- 
RIREA LOR COMUNA :

1. Să promoveze cooperarea 
dintre toate statele pe baza 
principiilor inscrise în această 
Declarație ;

2. Să promoveze reglementa
rea tuturor disputelor dintre 
state prin mijloace pașnice, fără 
amestec din afară și prin eli
minarea folosirii forței sau a 
amenințării cu forța in viața 
internațională ;

3. Să promoveze și să conso
lideze unitatea și cooperarea 
dintre țările în curs de dezvol
tare :

4. Să coopereze cu celelalte 
țări în curs de dezvoltare pentru 
realizarea obiectivelor de impor
tanță vitală ale instaurării unei 
noi ordini economice internațio
nale ;

5. Să sprijine toate măsurile 

președinților Nicolae Ceaușescu 
și Ziaur Rahman, tovarășei 
Elena Ceaușescu și doamnei 

TELEGRAMĂ DE LA BORDUL AVIONULUI

Președintele Republicii Populare Bangladesh, ZIAUR RAHMAN, 
a trimis președintelui Republicii Socialiste România, NICOLAE 
CEAUȘESCU, următoarea telegramă :

Părăsind țara dumneavoastră, doresc să vă transmit, în numele 
soției mele, al membrilor delegației și al meu personal sincerele 
noastre ginduri Excelenței Voastre și doamnei Elena Ceaușescu 
pentru deosebita ospitalitate și amabilitatea manifestată față de noi 
în timpul vizitei noastre în România.

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

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

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

și președintele Ziaur Rahman 
au convenit să continue dialogul 
dintre România si Bangladesh 
la n'ivel înalt, subliniind impor
tanța lui pentru întărirea prie
teniei și impulsionarea colabo
rării dintre țările și popoarele 
noastre, pentru asigurarea unui 
climat de pace, cooperare și 
înțelegere în întreaga lume.

Există mari și ample per
spective de colaborare in sfera 
economică, precum și largi po
sibilități și spațiu de cooperare 
in viața internațională, în acti
vitatea politică. Să lucrăm îm
preună pentru pace, pentru sta
bilitatea și bunăstarea întregii 
omeniri.

în decursul acestei scurte vi
zite au putut fi puse în evi
dență o multitudine de aspecte 
și posibilități privind colabora
rea, iar acordurile și înțelege
rile pe care le-am încheiat, vom 
încerca să le punem în valoare 
printr-o activitate susținută.

Excelență,
Ducem cu noi, cu toată con

vingerea, marea iubire arătată 
de poporul român față de po
porul din Bangladesh, iar a- 
ceastă vizită va rămine de-a 
pururi proaspătă in mințile 
noastre. (Aplauze).

practice și eficiente pentru rea
lizarea dezarmării generale și, 
in primul rind, a dezarmării 
nucleare ;

6. Să-și exprime solidaritatea 
cu lupta justă a popoarelor pen
tru eliberarea națională de sub 
dominația colonială și să se 
pronunțe împotriva manifestă
rilor politicii imperialiste, colo
nialiste, neocolonialiste, rasiste 
și de apartheid ;

7. Să coopereze pentru întă
rirea rolului O.N.U. in promo
varea păcii, stabilității și pro
gresului în lume.

IV. în scopul examinării mo
dului in care sint îndeplinite 
prevederile incluse în prezenta 
Declarație. Republica Socialistă 
România și Republica Populară 
Bangladesh vor proceda la 
consultări, prin folosirea căilor 
diplomatice obișnuite și prin 
schimburi de vizite și întilniri 
periodice intre reprezentanții 
lor.

Această Declarație este întoc
mită la București, la 6 octom
brie 1978, in două exemplare 
originale, in limbile română și 
engleză, ambele texte avind va
loare egală.

Ziaur Rahman buchete de flori. 
La ora 11,00 aeronava prezi

dențială a decolat.

COMUNICAT COMUN
1. La invitația președintelui 

Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și a tova
rășei Elena Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Populare 
Bangladesh, Ziaur Rahman. îm
preună cu doamna Ziaur Rah
man, a efectuat o vizită oficia
lă de prietenie în Republica So
cialistă România, intre 4 și 
6 octombrie 1978.

2. Președintelui Ziaur Rah
man, doamnei Ziaur Rah
man, precum și persoanelor 
care i-au însoțit în România 
le-a fost rezervată o primire 
călduroasă de către președinte
le Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu, de locuitorii 
Capitalei. Această primire en
tuziastă, ca și ospitalitatea a- 
cordată înalțiler oaspeți din 
Bangladesh, reflectă bunele re
lații statornicite între Repu
blica Socialistă România și 
Republica Populară Bangla
desh.

3. Tn cursul vizitei, președin
tele Ziaur Rahman și persoane
le care l-au însoțit au luat cu
noștință cu deosebit interes și 
satisfacție de unele dintre rea
lizările economice și sociale ale 
poporului român, . ferm angajat 
pe calea construirii unei noi so
cietăți în țara sa.

4. Cei doi președinți au avut 
convorbiri, desfășurate într-o 
atmosferă de cordialitate și 
respect reciproc, cu privire la

• stadiul relațiilor dintre cele 
două țări si au procedat la un 
larg schimb de vederi referitor 
la problemele internaționale ac
tuale. La convorbiri au partici
pat :

— din partea Republicii So
cialiste România : Mânea Mă- 
nescu, pri-m-ministru al guver
nului, Gheorghe Pană, ministrul 
muncii. Ștefan Andrei, minis
trul afacerilor externe, Vasile 
Patilineț, ministrul minelor, pe
trolului și geologiei. Ștefan 
Bîrlea, directorul Cabinetu
lui președintelui Republicii, 
Alexandru Mărgăritescu. prim- 
adjunct al ministrului comerțu
lui exterior și cooperării econo
mice internaționale, Marcel 
Dinu, director în M.A.E., Iosif 
Chivu. ambasadorul Republicii 
Socialiste România în Republica 
Populară Bangladesh ;

— din partea Republicii Popu
lare Bangladesh : 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, 
secretar pentru afacerile exter
ne. A. W. Shams-Ul Alam, am
basadorul Republicii Populare 
Bangladesh în Republica Socia
listă România, Mohammad 
Mohsin, director general în Mi
nisterul Afacerilor Externe, Nu
rul Islam, șeful Cabinetului pre
ședintelui, Abdul Quayyum, di
rector în Ministerul Afacerilor 
Externe.

5. Președintele Ziaur Rahman 
a dat o înaltă apreciere efortu
rilor susținute depuse de între
gul popor român, strîns unit 
sub conducerea înțeleaptă și 
dinamică a președintelui Nicolae 
Ceaușescu, pentru dezvoltarea 
economico-socială independentă 
a României, ca și remarcabilelor

• succese obținute în dezvoltarea 
industriei, agriculturii, științei

ACORD GENERAL DE COMERȚ
în urma convorbirilor la ni

vel înalt, între România și Ban
gladesh a fost încheiat Acordul 
general de comerț.

Documentul a fost semnat, 
din partea română, de Cornel 
Burtică, viceprim-ministru, mi
nistrul comerțului exterior și 
cooperării economice interna
ționale, iar din partea Bangla
desh, de Shamsul Huq, minis
trul afacerilor externe. 

și culturii, în ridicarea continuă 
a nivelului de trai, în con
struirea unei societăți noi, mo
derne și prospere în țara sa. 
Președintele Republicii Popu
lare Bangladesh și-a exprimat 
admirația și prețuirea pentru 
politica externă activă, princi
pială și clarvăzătoare pro
movată personal de președintele 
Nicolae Ceaușescu, șeful statului 
român ciștigîndu-și o bineme
ritată recunoaștere pe plan 
mondial, ca urmare a sprijinu
lui său ferm și consecvent acor
dat cauzei dezvoltării libere și 
independente a tuturor națiuni
lor, a contribuției sale valoroase 
la edificarea păcii și securității 
in Europa, la soluționarea pro
blemelor complexe ale vieții in
ternaționale, . la promovarea unc-i 
largi cooperări între state.

6. Președintele Nicolae 
Ceaușescu a apreciat eforturile 
depuse de poporul din Bangla
desh, sub conducerea președin
telui Ziaur Rahman, pentru dez
voltarea economică și socială 
independentă, pentru depășirea 
multiplelor dificultăți apărute, 
pentru consolidarea indepen
denței. suveranității și unității 
naționale, pentru utilizarea re
surselor materiale și umane im
portante ale țării. Președintele 
Republicii Socialiste România a 
exprimat, de asemenea, cuvinte 
de apreciere față de contribu
ția importantă a Republicii 
Populare Bangladesh, a pre
ședintelui Ziaur Rahman per
sonal, la promovarea păcii. în
țelegerii și bunei vecinătăți în 
sudul și sud-estul Asiei, pre
cum și față de rolul constructiv 
jucat în cadrul mișcării de nea
liniere, pentru pace și cooperare 
pe plan internațional.

7. Exprimîndu-și deplina sa
tisfacție față de extinderea ra
porturilor de prietenie dintre 
țările lor, cei doi șefi de stat 
au căzut de acord să fie între
prinse noi Inițiative în vederea 
intensificării și diversificării re
lațiilor comerciale bilaterale și 
adîncirii cooperării economice 
reciproce, în interesul popoare
lor României și Bangladeshului, 
pentru promovarea păcii și co
laborării internaționale. Ei apre
ciază că semnarea, în cursul vi
zitei, a Declarației Comune a 
Republicii Socialiste România și 
Republicii Populare Bangladesh 
reprezintă un moment de mare 
importanță pentru dezvoltarea 
viitoare a relațiilor dintre sta
tele lor în toate domeniile de 
interes comun.

8. Cei doi președinți au hotă- 
rît să ridice la nivel ministe
rial reprezentarea țărilor lor în 
Comisia mixtă constituită prin 
Acordul economic de cooperare 
economică și tehnico-științifică 
și âu dat indicații ca viitoarea 
sesiune a acestei comisii să aibă 
loc cit mai curînd posibil. Ei au 
fost de acord ca, la viitoarea se
siune a Comisiei mixte, cele 
două părți să facă propuneri 
concrete privind dezvoltarea co
operării bilaterale în diferite 
domenii de interes comun, avind 
în vedere, în special, identifica
rea acelor proiecte care ar pu
tea fi realizate împreună.

9. Șefii celor două state au 
convenit, de asemenea, ca dele
gații de specialiști din Roma
nța să viziteze Bangladeshul, 
pînă la sfîrșitul lunii octom-

De asemenea, între întreprin
derea română de comerț exte
rior „Industrialexport“ și com
pania de stat „Petrobangla“ a 
fost semnat un contract pentru 
livrarea unei instalații de foraj 
de mare adîncime F-400 și a 
unei instalații de punere în 
producție tip P-80, precum și a 
altor utilaje și echipamente pe
troliere. 

brie 1978, pentru identificarea 
și studierea unor proiecte con
crete in domeniul petrolului, 
gazelor naturale, chimiei și pe
trochimiei, transporturilor, agri
culturii și mașinilor .agricole, in
dustriei ușoare și în alte sec
toare în care s-ar putea acționa 
în comun. Ei au hotărît, tot
odată, să se dea prioritate con
lucrării reciproc avantajoase 
dintre cele două țări în dome
niile industriei miniere, con
strucțiilor navale, pescuitului și 
materialelor de construcții.

10. în timpul vizitei, a fost 
semnat Acordul general de co
merț între România și Bangla
desh. Cei doi președinți au in
dicat ca negocierile pentru în
cheierea acordurilor privind 

■evitarea dublei impuneri, trans
porturile aeriene și maritime, 
înțelegerea între agențiile de 
presă, ca și convenția sanitar- 
veterinară să fie finalizate cit 
mai curînd posibil.

11. Cei doi președinți au 
subliniat că schimburile în do
meniul educației și culturii in
tre țările lor joacă un rol im
portant pentru înțelegerea si 
apropierea reciprocă dintre cele 
două popoare și întărirea le
găturilor de prietenie dintre ță
rile lor. în acest context, ei au 
exprimat dorința să promoveze 
și in viitor raporturile dintre 
România și Bangladesh în acest 
domeniu.

12. Trecînd în revistă situația 
internațională, cei doi pre
ședinți au menționat schimbă
rile profunde, pe plan politic, 
economic și social, care au loc 
în prezent în lume. Ei au subli
niat, de asemenea, voința po
poarelor de a trăi în libertate și 
pace, dorința acestora de a pune 
capăt vechilor politici imperia
liste, colonialiste și neocolonia
liste de dominație. Ei au reafir
mat. de asemenea, dreptul fie
cărui stat de a se dezvolta și 
a-și _ exercita suveranitatea de
plină asupra resurselor națio
nale, de a fi stăpîn pe propriul 
său destin.

13. Cei doi președinți au subli
niat că este esențial ca toate ță
rile, în condițiile creșterii inter
dependențelor dintre ele, să dez
volte relații pașnice și armonioa
se, printr-un dialog continuu, în 
scopul menținerii și promovării 
păcii mondiale, stabilității și 
progresului. Ei au exprimat ho- 
tărîrea guvernelor lor de a 
coopera, prin eforturi perseve
rente și constructive, la reali
zarea acestui' scop comun.

14. Cei doi șefi de stat au 
reafirmat convingerea lor că 
pentru realizarea unei păci du
rabile în lume este de o impor
tanță vitală ca relațiile dintre 
toate țările să fie bazate pe depli
na egalitate în drepturi, respec
tarea independenței și suvera
nității naționale, integritatea te
ritorială, neamestecul în trebu
rile interne ale altor state, re
nunțarea la folosirea’ forței sau 
amenințarea cu forța, sub orice 
pretext, și soluționarea tuturor 
disputelor internaționale prin 
mijloace pașnice.

15. Apreciind că una din pro
blemele fundamentale ale ome
nirii, de a cărei rezolvare depind 
înseși pacea și securitatea în 
lume, este lichidarea subdezvol
tării, făurirea unei noi ordini 
economice internaționale, cei doi 
președinți au subliniat necesita
tea intensificării eforturilor pe 
plan național și internațional în 
această direcție și au scos în 
evidență importanța viitoarei 
sesiuni speciale a Adunării Ge
nerale a O.N.U. din 1980 consa
crată noii ordini economice in
ternaționale. în legătură cu 
pregătirea sesiunii, cei doi pre
ședinți au apreciat că este ne
cesar ca țările în curs de dez
voltare, care au jucat și vor 
juca un rol de prim ordin în 
eforturile pentru instaurarea 
noii ordini economice interna
ționale, să colaboreze mai strîns 
in vederea convenirii unei con

cepții clare și a unui program de 
măsuri concrete consacrate aces
tui obiectiv de importanță vitală 
pentru întreaga omenire.

16. Cei doi președinți au apre
ciat că dezarmarea constituie 
una dintre cele mai importante 
probleme ale contemporaneită
ții. Ei au subliniat poziția fermă 
a țărilor lor cu privire la reali
zarea dezarmării generale, și in 
primul rînd a dezarmării nu
cleare. sub un control internațio
nal efectiv, ceea ce va repre
zenta o garanție pentru pacea 
mondială. în acest context, ei au 
subliniat că organismele insti
tuite de către recenta sesiune 
specială a Adunării Generale a 
Organizației Națiunilor Unite 
trebuie să depună o activitate 
susținută pentru "încheierea cu 
succes a unor acorduri cuprinză
toare cu privire la această pro
blemă de importantă vitală.

17. Trecind în revistă situația 
din Orientul Mijlociu, cei doi pre
ședinți au subliniat convingerea 
lor fermă că o pace justă și du
rabilă în zonă trebuie să se ba
zeze pe retragerea completă a 
Israelului din teritoriile arabe 
ocupate, pe restabilirea dreptu
rilor inalienabile ale poporului 
palestinian, inclusiv dreptul său 
de a-și crea un stat propriu, 
independent, pe garantarea secu
rității și independenței tuturor 
statelor din această regiune.

18. Cei doi președinți și-au ex
primat îngrijorarea lor cu pri
vite la situația de tensiune crea
tă de regimul minoritar rasist în 
Africa de Sud și s-au pronunțat 
ferm pentru abolirea politicii de 
apartheid practicată de acesta. 
Ei au reafirmat sprijinul deplin 
al țărilor lor față de lupta po
poarelor din Zimbabwe și Nami
bia pentru independență națio
nală și libertate.

19. Președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele Ziaur 
Rahman au subliniat nece
sitatea întăririi rolului O.N.U. 
în menținerea și consolida
rea păcii mondiale, în dez
voltarea, cooperării dintre toa
te națiunile lumii, pentru 
respectarea fermă a dreptului 
internațional în soluționarea 
problemelor cardinale ale ome
nirii. Ei au subliniat că realiza
rea acestor sarcini primordiale 
ale lumii cere ca organizația 
mondială să devină tot mai 
eficace.

20. Cei doi președinți au re
afirmat necesitatea asigurării 
participării active și nemijloci
te a țărilor în curs de dezvol
tare. îa soluționarea constructi
vă a problemelor majore care 
confruntă omenirea. Ei au sub
liniat că țările în curs de dez
voltare acționează ca un factor 
important al relațiilor interna
ționale. afirmindu-se tot mai 
mult în reglementarea marilor 
probleme ale contemporanei
tății.

21. întîlnirile și convorbirile 
dintre președintele Renublicii 
Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu. și președintele Re
publicii Populare Bangladesh, 
Ziaur Rahman, precum și deci
ziile luate Și înțelegerile conve
nite constituie o contribuție de 
o deosebită importanță pentru 
dezvoltarea raporturilor bilate
rale și servesc pe deplin inte
reselor popoarelor celor două 
țări, cauzei păcii și colaborării 
in lume.

22. Președintele Republicii 
Populare Bangladesh, Ziaur 
Rahman, a exprimat mulțumiri 
sincere pentru primirea căl
duroasă și ospitalitatea acor
dată personal și membrilor de
legației sale care au făcut ca 
vizita să fie deosebit de plă
cută și foarte utilă. Președintele 
Ziaur Rahman ă invitat, în mod 
cordial, în numele său șl al 
doamnei Ziaur Rahman, pe to
varășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, și tovarășa Elena 
Ceaușescu, să facă o vizită ofi
cială, de prietenie în Republica 
Populară Bangladesh. Invitația 
a fost acceptată cu multă plă
cere. data vizitei urmînd a fi 
stabilită ulterior.

București, 6 octombrie 1978.
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„CINTAREA ROMÂNIEI"
Cadru complex de educație comunistă, de 

înfăptuire neabătută a Programului partidului
Firește, pentru fiecare dintre 

noi, o scenă din viața unei uzi
ne pare un lucru cunoscut, in
trat in modul nostru cotidian de 
a vedea, gindi și înțelege per
manența muncii, sensul ei con
structiv. Nu voi descrie, de 
această dată, o astfel de scenă ; 
cu toate că am fost- oaspetele 
unui colectiv de muncă dintr-o 
întreprindere industrială, cu 
toate că rlndurile care urmează 
izvorăsc din contactul nemijlocit 
cu oamenii pe care i-am intîlnit 
acolo. Mai precis, locul in care 
am fost este întreprinderea de 
utilaj chimic din Găești, iar ceea 
ce am de gind să spun despre 
ea se referă deocamdată la at
mosfera unei obișnuite pauze de 
masă. Intr-o secție sau alta, pe 
o scenă improvizată, pe platfor
ma unui trailer, sau pur și sim
plu pe o placă din tablă groasă 
sprijinită pe două electrocare, 
își face cu regularitate apariția 
un grup de 10 tineri, băieți și 
fete, care, timp de citeva minu
te, cîntă, dansează, interpretează 
diverse roluri. De fiecare dată, 
ei se referă la oamenii care ii 
ascultă, la preocupările lor, la 
ceea ce au făcut bun, la lipsuri
le și neajunsurile de care au 
dat unii dovadă in activitatea 
din ultima vreme. Cum lesne 
se înțelege, cei 10 sint membrii 
brigăzii artistice a întreprinderii. 
O formație cu o existență înde
lungată, o formație cu un pal
mares impresionant din care 
rețin : medalia de aur la Căli- 
mănești (1974) ; locul Ill pe țară 
la prima ediție a Festivalului 
național „Cintarea României" ; 
titlul de laureat la a patra edi
ție a festivalului Oameni și 
fapte in marea întrecere de la 
Tirgoviște etc.

„Consider — îmi spunea Sma- 
randa Teodora — instructorul 
brigăzii — că succesul de care 
ne bucurăm la fiecare apariție 
a noastră printre colegii de mun
că se datorește, înainte de toa
te, problemelor pe care le abor
dăm, exigenței cu care selectăm 
faptele pe baza cărora ne alcă
tuim textele.

Am evitat să ne pierdem în 
lucruri de amănunt, in aspecte 
nesemnificative și am luat 
drept îndrumar in activitatea 
noastră problemele de bază ale 
întreprinderii, factorii de care 
depinde bunul ei mers. Este 
esențial ca o formație artistică 
să-și conceapă repertoriul și 
modalitățile de interpretare în 
perspectiva efectului educativ pe 
care trebuie să-l producă in 
rindul spectatorilor ei. Direc
ționarea politică și ideologică a 
unui instrument de educație — 
oricare ar fi acesta — este pre
misa esențială a obținerii unor 
rezultate pe măsura așteptărilor. 
Noi am considerat că probleme
le de care trebuie să ne ocupăm 
— realizarea producției nete, 
economisirea de energie, mate
rii prime, și materiale, stimu
larea creației tehnico-științifice, 

reducerea prețului de cost etc. 
— reprezintă la nivelul între
prinderii noastre nu numai pre
ocupări ale muncii de fiecare 
zi, dar și imperative ale acesteia 
care poartă in ele o încărcătu
ră politică, exprimând starea 
de conștiință a oamenilor uzi
nei. Tocmai de aceea ne-am

PREMISA SUCCESULUI
ACTIVITĂȚII CULTURAL- 
EDUCATIVE - FERMA EI 

ORIENTARE SI ANGAJARE
POLITICĂ

propus să fim, înainte de toate, 
un factor de educație, de forma
re a conștiinței înaintate".

Intr-adevăr, parcurgind pasaje 
din textele brigăzii, urmărind o 
scurtă evoluție a acesteia am 
putut constata că dezideratul 
exprimat de interlocutoarea mea 
a devenit deja o realitate con
cretă intrată in sfera de referin
ță a modalităților pe care comi
tetul de partid, comitetul U.T.C., 
organizația sindicală din între
prindere le utilizează pentru 
educarea fiecărui membru al co
lectivului, pentru formarea lui 
in spiritul exigenței față de 
sine, al autodepășirii neconte
nite.

Activitatea brigăzii artistice 
nu reprezintă, firește, singurul 
exemplu demn de remarcat in 
acest sens. O serie întreagă de 
alte modalități sint utilizate cu 
bune rezultate in munca de edu
cație. Ceea ce reține in primul 
rind, atenția, este conceperea 
unitară a acestei munci, subor
donarea fiecărei activități unui 
scop bine precizat, corelarea di
recțiilor de acțiune — in sfirșit 
— orientarea fermă, din pers
pectiva imperativelor politico- 
ideologice, ale formării omului 
nou, a fiecărei manifestări in 
parte.

Emisiunile stației de radio
amplificare, întilnirile tinerilor 
din secții cu invitați din afara 
uzinei, specialiști din cele mai 
diverse domenii de activitate, 
propaganda vizuală — bine con
cepută și utilizată — atragerea 
unui număr cit mai mare de ti
neri in formațiile de amatori 
etc. se împletesc într-o amplă 
afirmare a spiritului de ințiati- 
vă, a responsabilității comuniste 
in acțiune.

Căutarea permanentă a unor 
soluții noi, in vederea sporirii 

efectului educativ-formativ al 
fiecărei manifestări de acest gen 
constituie o preocupare impor
tantă, nu numai a comitetului 
U.T.C., dar și a fiecărui tinăr 
din întreprindere. „Există lu
cruri foarte valoroase care s-au 
realizat la noi — îmi mărturi
sea Florea Nedelcu, strungar în

secția sculerie. Nu este insă mai 
puțin adevărat că a rămas des
tul loc pentru mai bine. Tinerii 
sint interesați in organizarea 
unor acțiuni cit mai diverse, cit 
mai numeroase. Din păcate, nu 
există încă un sistem eficient 
de strîngere a propunerilor pe 
care ei le fac. Da fel de 
importante mi se par pro
blemele legate de perfecțio
narea pregătirii profesionale, 
de stimularea creației tehnico- 
științifice. Chiar dacă există 
comisii specializate in acest 
sens, organizația U.T.C. nu tre

Piața Unirii din municipiul Focșani

buie să lase totul pe seama lor. 
Dealtfel, unele inițiative bune 
s-au manifestat și in această 
direcție și, nu mă îndoiesc, ele 
se vor permanentiza curind". 
Nicolae Oiței, sudor, secția ca- 
zangerie, formulează păreri si
milare. „Uneori — imi spunea el
— inițiative deosebit de va
loroase se intimplă să fie aban
donate. Chiar dacă s-au realizat 
destule acțiuni bune și foarte 
bune în domeniul cunoașterii 
politicii economice a partidului, 
a politicii sale externe, chiar 
dacă dezbaterea problemelor noi 
din știința contemporană nu a 
lipsit din activitatea noastră, nu 
putem afirma că am făcut totul 
in această privință. Desigur, sint 
și greutăți. Nu avem încă un 
club al nostru, accesul la clubul 
Întreprinderii de frigidere este 
limitat pentru noi, sint foarte 
mulți navetiști, dar cu bunăvoin
ță, cu pasiune și spirit de dărui
re nu este imposibil să trecem 
peste toate, acestea".

Acest mod de a fi — exigenți 
cu propria lor muncă, relevind 
aspecte care ar scăpa, poate, 
celui care nu trăiește zi de zi 
in mijlocul lor, tocmai pentru 
a-și aminti lor inșile că mai au 
de făcut una sau alta și că tre
buie să treacă repede la acțiune
— a reprezentat pentru mine 
argumentul cel mai evident al 
faptului că rezultatele muncii 
politico-ideologice și cultural- 
educative se manifestă aici — la 
întreprinderea de utilaj chimic 
din Găești — in munca și in 
faptele oamenilor. Ceea ce în
seamnă, fără ' doar și poate, 
ciștigul cel mai de preț, dovada 
cea mai viguroasă a succesului 
viitor.

CORNELIE OSTAHIE

Ideologia burgheză contem
porană traversează astăzi, in 
mod indiscutabil, o perioadă 
critică : vechile scheme apolo
getice se dovedesc a fi tot mai 
puțin convingătoare, demagogia 
liberalistă și neoliberalistă su
feră un proces lent, dar sigur, 
de discreditare valorică, fiind 
contrazisă în chip evident de 
realitatea capitalistă cotidiană 
în care individul, departe de a 
fi centrul interesului public, 
este convertit într-un instru
ment utilizabil exclusiv în sco
pul, deloc gratuit, al maximi
zării profiturilor. Mai mult, pe 
acest fond, poate fi observată 
chiar o anumită reacție de pa
nică doctrinară în raport cu 
avansul dobîndit permanent de 
teoria revoluționară a socialis
mului științific, panică al cărei 
rezultat nu este altul decît in
sistența obsesivă asupra unor 
teme indeajuns de anacronice, 
mistificări, deliberate sau in
conștiente, ale unor procese so- 
cial-istorice reale. Se revine 
astfel, prin fidelitate față de o 
suspect de generalizată modă 
retro, la aserțiuni de multă 
vreme infirmate de dezvoltarea 
socială contemporană, se reiau 
motive ideologice proprii unei 
perioade depășite, crezîndu-se 
posibilă acreditarea unei per
spective favorabile sistemului 
capitalist, tehnica, știința în 
genere,, dobîndește un statut 
privilegiat, i se atribuie un rol 
social determinant, postulîn- 
du-se din capul locului o pre
tinsă transcendere a valorilor 
politice antinomice (socialism
capitalism. clasă muncitoare 
— burghezie, stînga-dreapta 
ș.a.m.d.).

Avem în fond de-a face, în 
acest caz, ca și în multe altele, 
cu un fond de recidivă ideolo
gică menit să camufleze inten
sificarea contradicției funda
mentale a unui sistem social 
aflat în criză, așadar cu o re
suscitare a unei viziuni de fac
tură esențialmente antidemo
cratică structural elitară. Pen
tru că tehnocrația, teorie so- 
cial-politică avînd o istorie su

ficient de agitată, nu a sem
nificat niciodată pur și simplu 
cultul tehnicii (sau al științei, 
al industriei, al tehnologiei 
etc), ci, îndărătul acestuia, s-a 
aflat tendința de a subordona 
întreaga societate, ansamblul 
vieții economice, politice și spi
rituale. puterii de decizie a 
unui grup restrîns de „experți“, 
de „specialiști" care, grație for
ței lor intelectuale, cunoștințe
lor lor superioare, ar fi cei care 
ar avea menirea să guverneze

CONTRADICȚIE
MITULUI 

TEHNOCRATIC
eficient. Este, în fond. vorba 
de instituirea unei false con
tradicții guvernanți-guvernați, 
destinată să acopere contra
dicțiile de clasă reale. întrucît, 
așa cum sublinia secretarul ge
neral al partidului nostru în 
Expunerea la ședința cu activul 
central de partid și de stat, a- 
cest gen de teorii — cu impli
cații- de ordinul aristocratismu
lui estetic și general-cultural 
— „exprimă cu putere tendin
ța proprie ideologiei burgheze 
celei mai reacționare, a negării 
rolului maselor în viața socia
lă, în făurirea istoriei, urmărin- 
du-se, totodată. demobilizarea 
forțelor revoluționare, ruperea 
culturii și artei de aceste for
țe, punerea creației spirituale 
în slujba intereselor claselor 
exploatatoare". Sensul afirma
țiilor unor filozofi și sociologi 
occidentali de nuanțe uneori 
destul de diferite (cum ar fi. de 
exemplu, un Raymond Aron și 
un Alain Touraine). privind de
pășirea capitalismului „tradi

țional", a acelui capitalism a 
cărui pieire inevitabilă mate
rialismul dialectic și istoric a 
demonstrat-o cu maximum de 
rigoare științifică, nu este așa
dar altul decît acela de a 
combate tendințele revoluționa
re, de a contribui la denatura
rea perspectivei istorice a ma
selor. „Societatea industrială", 
preconizată de asemenea gîn- 
ditori, devine astfel un paravan 
ideologic pentru mascarea unor 
intenții cîtuși de puțin neutre 

axiologic, intenții care vizează, 
în ultimă analiză, abandonarea 
oricărui proiect transformator- 
revoluționar, adoptarea unei 
atitudini resemnat-fataliste, im
punerea unui model social de 
tipul utopicului.

Viciul central al unor ase
menea teorii rezidă, credem, 
înainte de toate, intr-o destul 
de ciudată abstracție pusă ca 
premisă în raționament, și a- 
nume : pentru ca societatea ca
pitalistă să fi devenit altceva, 
respectiv o societate industrială 
(după Daniel Beli, chiar post- 
industrială) ar fi fost necesară 
o modificare esențială în struc
tura relațiilor sociale, între ca
re, cum bine se știe, relația de 
proprietate este cea fundamen
tală. Or, analizele tehnocratice 
pun între paranteze această 
chestiune decisivă, iar atunci 
cînd nu o eludează cu desă- 
vîrsire, recurg la stratageme în
șelătoare precum declarațiile 
sentențioase asupra „difuziu
nii proprietății", asupra „de- 
privatizării" acesteia prin am
plificarea intervenției statale in 
economie etc.. Dacă se păs
trează tăcere asupra relației 
de proprietate, este posibil să 
se peroreze oricît și orice des
pre structura actului de condu
cere, despre rolul savanților, 
despre funcțiile cercetării ști
ințifice, este posibil să se in
troducă în discurs chiar accen
te de critică socială — uneori, 
cum este cazul lui Galbraith, 
suficient de ascuțită — fără a 
se atinge. în chip radical, de 
problemele reale ale sistemului. 
Colectivitatea — am putea spu
ne „elita" — pe care mizează 
teoriile tehnocratice nu posedă 
nici măcar o „delegație" de pu
tere, mandatul ei, efemer și 
provizoriu, nu îi conferă sub 
nici o formă o funcție de deci
zie în strategia sistemului — 
dimpotrivă, așa-numiții mena- 
geri sint in cea mai mare parte 
constrînși să îndeplinească a- 
numite consemne cu care con
știința lor se află nu o singu
ră dată înt>r-un tragic dezacord, 
fiind astfel subordonați unor 
opțiuni politice dictate de inte
resele extrem de reale ale ade- 
văraților deținători ai puterii.

Ideologia tehnocratică, cu 

toate accentele ei adeseori lu
cide în ce privește rolul știin
ței, al tehnicii și tehnologiei în 
lumea modernă, nu numai că 
nu oferă o soluție problemelor 
reale cărora vrea să le răs
pundă ci, din contra, promo
vează un mit politic al cărui 
efect nu este altul decît învă
luirea acestor probleme sau, în 
variantele ei apologetice ex
treme, lansarea unor false răs
punsuri pentru false probleme. 
Acesta din urmă ar putea fi 
cazul doctrinelor convergențla- 
liste care, îndărătul unui ver- 
biaj cu coloratură scientistă, 
nu urmăresc altceva decît in
troducerea unei tematici lipsite 
de consistență, în conformitate 
cu care tehnica și știința, pre
supuse a fi devenit determi
nant ai realității sociale, ar ac
ționa actualmente ca elemente 
ce contribuie Ia osmoza celor 
două sisteme social-politice di
ferite. Premisa de la care por
nește această ipostază a doctri
nei tehnocratice ar putea fi 
reductibilă la următoarea idee : 
pe măsura sporirii rolului teh
nicii, rolul ideologiei scade în 
viața socială, motiv pentru ca
re o serie de diferențe, odini
oară semnificative, s-ar proba 
astăzi ca fiind anacronice. Su- 
punînd acest gen de construc
ție ideologică unei operații de 
descifrare, socialismul științific 
atrage atenția asupra faptului 
că, în ultimă instanță, „siste
mul unic industrial" spre care 
ar tinde, chipurile, atît socia
lismul. cît și capitalismul, nu 
este altceva decît o variantă a 
ordinii sociale întemeiate pe 
proprietatea privată asupra 
mijloacelor de producție, „con
vergența" fiind în fond un alt 
mit vehiculat întru susținerea 
acelorași interese politice mal 
sus menționate.

în ceea ce îi privește pe așa- 
numiții „tehnocrați", pe cei 
care sînt într-un fel sau altul 
desemnați în cadrul acestor 
teorii să devină colectivitate 
diriguitoare, este greu imagina
bilă sustragerea lor din orice 
implicație ideologică — absența 
de ideologie, să nu uităm, este 
ea însăși o formă de ideologie 
—, după cum pare cel puțin 
hazardată o afirmație precum 
cea a lui Galbraith (în lucrarea 
sa Noul stat industrial) după 
care întreprinderea capitalistă 
s-ar fi metamorfozat într-o „o- 
ligarhie aflată în mîinile pro
priului personal". Iar dacă se 
pune cu seriozitate problema 
unei „șanse a salvării", pentru 
a folosi formula aceluiași gîn- 
ditor, aceasta nu are cum să-și 
afle soluția într-un spațiu so
cial himeric, impregnat de mito
logie politică subiectivist-elîta- 
ră, ci într-o deschidere realistă 
spre practica socială contempo
rană, într-o asumare rațională 
a dialecticii istorice autentice. 
Ceea ce implică, mai departe, 
recunoașterea contradicțiilor so
ciale reale ale capitalismului, 
necesitatea acțiunii revoluțio
nare care, în plan teoretic, 
semnifică lupta împotriva ori
cărei mistificări ideologice, in
clusiv cea tehnocratică.
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Valori pe care ttn&rul le dtibîndește in anii de școala

Școala este chemată să pregă
tească specialiștii de miine ; să 
formeze cadre pentru economie, 
pentru știință și cultură, pen
tru toate domeniile activității 
sociale. Desigur, ea își îndepli
nește această menire în raport 
de idealurile politice, economi
ce, sociale, morale ale societății 
pe care o făurim și ale timpu
lui în care trăim. însăși concep
ția despre ce înseamnă a fi spe
cialist sau, mai ales, specialist 
bun, se definește în relație di
rectă cu aceste cerințe.

Noțiunea de specialist bun 
se asociază în mod firesc _ cu 
noțiunea de multilateralitate. 
Cu prilejul deschiderii, noului 
an de învățămînt, in cuvîntarea 
pe care a rosti- 
t-o la Cluj-Na
poca - tova
rășul Nicolae 
Ceaușescu sub
linia faptul că 
„omul muncii 
de miine, con
structorul so
cietății comu
niste, trebuie 
să fie un bun 
specialist, un 
bun tehnician, 
un bun inginer, 
un bun cercetă
tor și om de 
știință : dar,
totodată, el tre
buie să aibă cunoștințe multila
terale pentru a putea să se adap
teze ușor cerințelor dezvoltării 
forțelor de producție, progresu
lui economiei naționale". Astăzi, 
în societatea noastră socialistă, 
într-o etapă în care se produc 
mari prefaceri revoluționare, 
cînd se modernizează industria, 
se înfăptuiește transformarea 
agriculturii intr-o variantă a 
activității industriale, crește 
calitatea muncii în toate dome
niile vieții economico-sociale, 
nici nu mai putem concepe pre
gătirea în școală fără a acorda 
prioritate cerinței multilaterali
tății ; fără a racorda calificarea 
în specialitate la nivelul actual 
al cunoașterii umane.

Tînărul care se pregătește să 
devină electronist sau metalurg 
sau miner sau constructor este 
dator să-și însușească meseria 
aleasă, cunoștințele de specia
litate necesare. El nu va deveni 
însă bun specialist fără să cu
noască temeinic științele fun
damentale — fizica, matemati
ca, chimia, biologia ; fără să 
învețe istoria, geografia, limba 
și literatura română, limbi 
străine ; fără să înțeleagă în 
profunzime științele sociale. E- 
levii de astăzi, fie că vor deve
ni muncitori, fie că vor face 
studii superioare, trebuie să do- 
bindească în școală valori fun
damentale, să-și formeze un

larg orizont de cunoaștere și de 
gindire, să se pregătească pen
tru a desfășura, după absolvi
re, o muncă de înaltă calitate. 
Acest imperativ este pe deplin 
justificat într-un moment in 
care revoluția tehnico-științi- 
fică determină mutații profun
de, radicale în toate domeniile 
vieții materiale, modificări de 
anvergură în profilul spiritual 
al omului, al societății; într-un 
moment in care noile descope
riri științifice contribuie la o 
imensă îmbogățire a tezaurului 
cunoștințelor, ideilor și concep
țiilor despre om și despre _ lu
mea în care trăiește. Numai a- 
sigurînd înfăptuirea întocmai a 
acestui deziderat învățămîntul

PREGĂTIREA
MULTILATERALĂ

va putea să țină pasul cu mul
titudinea înnoirilor care se pro
duc in țara noastră și în lume. 
Este un mod real și eficient 
de adaptare a muncii profesori
lor și elevilor la structura și 
dinamismul societății noastre. De. 
adaptare, așa cum precizează 
secretarul general al partidului, 
la cerințele dezvoltării forțelor 
de producție, progresului econo
miei naționale.

Biologia numește adaptare 
starea de interacțiune cu me
diul înconjurător. Spunem că 
un organism viu este adaptat 
atunci cînd își poate exercita 
ansamblul funcțiilor caracteris
tice. Forma ideală de adaptare 
este promovarea vieții.

Adaptarea socială se produce 
după legi asemănătoare. Ceea 
ce se realizează cu precădere 
este optimizarea relațiilor omu
lui cu mediul social actual și 
viitor. Forma ideală de adapta
re este creația. Adică structu
rarea și dezvoltarea capacității 
omului de a-și valorifica în 
sens pozitiv toate aptitudinile, 
întregul potențial creator de 
care dispune. Din această 
perspectivă înțelegem mai bine 
și rostul pregătirii multilatera
le în școală : adică depășirea 
specializării înguste, formarea 
de specialiști care să nu fie 
simpli meseriași, ci creatori; să

nu se mărginească la a repeta 
continuu ceea ce au învățat, ci 
să descopere metode noi de lu
cru, produse noi, mașini noi ; 
să poată folosi cu randament 
in profesia lor cunoștințe și ex
periențe din alte domenii de ac
tivitate.

Nu de puține ori eforturile 
pentru pregătirea în acest spi
rit a elevilor se lovesc de ne
înțelegeri, de prejudecăți, de a- 
titudini conservatoare, de iner
ție și comoditate. Nu de puține 
ori mai găsesc vad opinii potri
vit cărora numai anumiți elevi 
ar fi înzestrați pentru creație. 
Firește, vocația își are locul și 
rolul ei bine definit în creație. 
Milioane de oameni au privit 

zilnic căderea 
corpurilor, dar 
legea gravitați
ei n-a fulgerat 
decit în mintea 
lui Newton. 
Știința, tehni
ca nu ar fi 
progresat însă 
dacă se aștep
ta numai con
tribuția unor 
genii; iar crea
ția nu se redu
ce la descope
riri epocale. 
Munca de crea
ție este un pro
ces complex, 
de mare am

ploare, de largă perspectivă, 
care in epoca revoluției tehni- 
co-științifice dobîndește pro
porții de masă. Dar pentru ca 
în activitatea economico-socială 
să acționeze mase de creatori 
este nevoie ca în școală abso
lut toți elevii să fie pregătiți 
pentru munca de creație. Să se 
formeze în școli nu elite de e- 
levi cu super-pregătire la ma
tematică, fizică, chimie, ci cla
se întregi cu o temeinică pre
gătire la aceste discipline ; în 
activitatea colectivelor de cer
cetare și proiectare din între
prinderi să nu participe numai 
cîțiva „aleși" dintre elevii li
ceelor, ci mase de elevi, care 
să lucreze în colaborare cu pro
fesorii lor și cu specialiștii din 
producție.

Scopul pregătirii multilatera
le este și acela de a le deschi
de elevilor un larg orizont de 
cunoaștere, un mod propriu, 
nou și înaintat, de a înțelege 
munca și viața, de a le asigura 
o calificare complexă, care să-i 
ajute să nu fie, dincolo de pro
fesia învățată, în lumea unor 
enigme. Esențial pentru școala 
modernă este să-i învețe pe e- 
levi și cum să dobîndească sin
guri aceste cunoștințe. Să le a- 
rate mijloacele și să le insufle 
dorința s-o facă.

ADRIAN VASILESCU

E. I., Pucioasa : „Sint 
părintele unei fete —, 
elevă in clasa a Xl-a la 
Liceul industrial din o- 
rașul Pucioasa. Vă cer 
părerea într-un moment, 
poate hotăritor, privind 
soarta elevei și chiar a 
familiei.

Pină în ultimul timp, 
fata noastră a fost o ele
vă bună la învățătură, 
disciplinată și ascultă
toare, fapte pentru care 
ne mândream. cu ea față 
de toată lumea și toată 
lumea avea numai cu
vinte de laudă la adresa 
ei. Am observat de la un 
timp că notele la învăță
tură au început să scadă, 
motiv pentru care ne-am 
alarmat. Am mers la li
ceu și am discutat cu 
tov. diriginte și ni s-a 
confirmat că fata nu mai 
are preocupare ca îna
inte pentru învățătu
ră. Am căutat motivul 
și l-am găsit. Fata se îm
prietenise cu un băiat, 
elev și el, și probabil se 
îndrăgostiseră reciproc. 
Tovarășul diriginte mi-a 
spus că dânsul va pro
ceda pedagogic și totul 
se va îndrepta. După trei 
săptămâni însă am con
statat că nu s-a îndrep
tat nimic. Am mers la 
părinții băiatului (oameni 
onorabili), unde mama 
băiatului mi-a spus că 
dînsa are un băiat care 
face ce vrea, iar eu să 
am grijă de fată. Băiatul 
a continuat să-i ațină ca
lea, lucru care nici fetei 
nu-i displăcea. Cînd am

avut timp, am urmărit să 
văd dacă a întrerupt re
lațiile cu el și in mai 
multe rînduri am consta
tat că ei fac împotriva 
îndrumărilor noastre. 
I-am dat bătaie fetei, 
dar degeaba, că ea, pe 
furiș, tot ce vrea face. 
I-am cerut din nou ex
plicații fetei care, de un
de pină atunci tăgăduia 
prietenia cu el, acum a 
recunoscut, cerindu-mi 
permisiunea să aibă un 
prieten și, că dacă ii voi 
da voie, iși va îndrepta 
privirile spre învățătură. 
I-am spus că din aces
te prietenii niciodată nu 
s-au obținut decît ne
cazuri pentru fete, neca
zuri pe care le suportă 
părinții. Ne-a promis, 
mie și soției, că se va si
nucide, chiar am surprin
s-o încercând să-și taie 
arterele de la mină. Noi, 
părinții, tragem un ne
caz pe care nu-l meri
tam. In casa noastră sint 
numai certuri și plutește 
o atmosferă apăsătoare 
din cauza comportamen
tului fetei, care nu vrea 
să înțeleagă. Aveam spe
ranța că va termina li
ceul și apoi va încerca 
la facultate, dar așa toa
te speranțele noastre se 
irosesc văzind cu ochii.

Dumneavoastră, tov. 
Băieșu. ca persoană cu 
multă experiență și neu
tru în același timp, ce 
credeți că e bine să fa
cem să o readucem pe 
drumul cel bun ? Ce sfa
turi dați fetelor în ase
menea situații

Din cîte înțeleg, fiica dv. are în jur de 18 ani. E o 
vîrstă la care, după opinia mea, nu mai este cazul 
să o dădăciți, să o urmăriți și să o terorizați cu tot 
felul de interdicții. Ingăduiți-i să aibă un prieten, con- 
tinuînd, firește, să-i acordați (cu calm și delicatețe) 
sfaturile cuvenite. în astfel de ' împrejurări măsurile 
radicale sînt de obicei falimentare (dovadă reacția 
disperată a fetei). Acordați-i mai multă încredere.

Scrieți-ne dacă lucrurile s-au schimbat în vreun fel.

LETSOCACNILI, ju
dețul Vilcea : „Apar
pentru prima oară in 
fața dv. cu această scri
soare, prin care încerc 
să vă destăinui o poves
te. la capătul căreia mă 
aflu în aceste momente 
cind vă scriu. Povestea 
mea are un sfirșit tragic, 
dureros. de aceea vă 
scriu, trăind cu speranța 
că-mi voi găsi consola
rea in răspunsul dv., ca 
întotdeauna scurt și con
cis. In anul 1972, luna 
aprilie, am cunoscut in
tr-un mod deosebit o 
fată, care pe atunci avea 
o virstă de copil, pot 
spune, de numai 15 ani. 
Mă îndrăgostisem nebu
nește și asta denotă că 
era o fată foarte frumoa

să, altfel, în situația în 
care mă aflu astăzi, aș 
suferi mai puțin sau 
chiar deloc. Deci, după 
cum vedeți, este vorba 
tot de o dragoste din a- 
ceea care in final pre
zintă cusururi spre a se 
destrăma, lăsind in su
ferință una din cele două 
părți aflate in virtejul a- 
cestui joc. O iubeam ex
traordinar de mult și 
pentru început aveam 
convingerea că și ea mă 
iubea, prietenia noastră 
durind un timp record 
de șase ani. Eram feri
ciți, trăiam din mii de 
declarații sentimentale și 
din jurăminte, construin- 
du-ne mărețe planuri de 
viitor. Problema cea mai 
grea pentru noi era

imensa depărtare de sute 
de kilometri care ne ți
nea la distanță, punîn- 
du-ne în situația de a co
munica numai prin scri
sori. Ne intilneam doar
o dată pe an. unde 
în concediu mergeam 
și-mi petreceam citeva 
zile la ea acasă. Tră
iam acele puține cli
pe într-o fericire fără 
margini, o purtam în 
brațe ca pe un copil, ne 
îmbrățișam, făcînd ini
mile să tresalte în piep
turile noastre, ne plim
bam sub clar de lună, pe 
stradă ori pe coline la 
Singeorgiu de Pădure.

După un oarecare timp 
i-am propus căsătorie, la 
care propunere a jurat 
că se va căsători după 
ce va termina liceul.
Pină la terminarea liceu
lui mai avea doi ani, dar 
eu am înțeles-o și aș
teptam scurgerea anilor 
ca pe-un balsam tămă-

goste fără margini, îmi 
jura că nu se va des
părți niciodată de mine 
și nimeni nu mă va în
locui chiar de-ar fi fru
musețe „de Romeo". In 
toamnă, concursul la fa
cultate i-a spulberat din 
nou șansele de a fi stu
dentă și de atunci a în
ceput să-mi scrie foar
te rar, scrisori lipsite de 
sentimente. Ca urmare a 
acestui fapt, din curiozi
tate. in 28 ianuarie ’78, 
i-am călcat din nou pra
gul casei, unde se cui
bărise întreaga mea fe
ricire, și atunci am sufe
rit cea mai groaznică lo
vitură din toată viața 
mea. Fetița de odinioară 
pe care o purtam în bra
țe, tăvălindu-ne pe în- 
verzitele pajiști ale mi
nunatelor coline, ori bă- 
lăcindu-ne zgomotos prin 
apele Timavei. fetița 
care a dormit o noapte 
întreagă in brațele mele

duitor. In 1975, cind se 
afla in ultimul an de 
școală, a făcut o vizită 
acasă la mine, la invita
ția mea. Am iubit-o prea 
mult ca să poată avea 
consecințe in urma aces
tei vizite și astfel fetița 
noastră s-a reîntors după 
cinci zile acasă așa cum 
plecase, cu prestigiul ei 
neafectat. După termi
narea liceului a încercat 
la facultate la Cluj-Na- 
poca, unde a suferit un 
eșec. Am fost mereu 
alături de ea și am în
conjurat-o întotdeauna 
cu dragoste și căldură. 
După susținerea exame
nului i-am făcut din nou 
o vizită, cind ne-am și 
logodit, urmând ca în 
toamnă, după susținerea 
unui nou examen, să ne 
căsătorim. Pină atunci 
relațiile noastre au con
tinuat să trăiască prin 
corespondență. In fiecare 
scrisoare îmi declara dra

de Ion Băieșu

in gară la Rm. Vilcea și, 
în sfirșit, fetița care era 
pentru mine ca o zeitate, 
încalcă în această noapte 
de ianuarie un jurământ, 
spunindu-mi că s-a lo
godit, urmând ca în 20 
mai să facă nunta.

Am simțit că mă izbesc 
cu întreaga mea ființă 
de un munte, prăvălin- 
du-mă apoi in prăpastia 
în care clocotea lava unui 
vulcan. In aceeași noap
te il aduce pe logodnic 
la ea acasă, sub ideea 
de a-l cunoaște și eu. 
Privesc în față un indi
vid, un rival care m-a 
ânfrînt datorită necinstei 
și nestatorniciei unei 
ființe care m-a vîndut 
în modul cel mai neome
nesc, la capătul unor ani 
de vise și speranțe. Am 
plecat în aceeași noapte 
fără să plîng și fără să 
las amprenta unei răz
bunări, deși simțeam că 
trebuie să strivesc car

nea fragedă a trupului ce 
purta germenii unei dra
goste false. Dar nu am 
făcut acest lucru și aș 
dori să știu, dv. cititori și 
dv. tovarășe Ion Băieșu, 
cum ați fi procedat de 
erați in locul meu, in 
această dificilă situație? 
La plecare, iși scoate ve
righeta (nu de pe deget, 
ci din vaza cu flori) și 
mi-o înmânează ca pe-un 
trofeu, spunindu-mi : 
„Îmi pare rău, ai fost un 
băiat excepțional, cu un 
caracter deosebit dar, 
păcat, ai fost atît de de
parte..." Deci, după cum 
vedeți și dv., i-au tre
buit șase ani ca să ob
serve că eu sint prea 
departe de ea. De atunci 
trăiesc mereu într-o si
nistră monotonie, unde 
mii de gînduri se frămân
tă in întreaga mea fiin
ță. In drumul meu spre 
casă am scris și o poezie 
intitulată sugestiv „Doar 
moartea". Spre a înțelege 
și mai bine durerea mea, 
vă trimit un catren din 
cele cinci :

„Sînt un biet om rătăcit 
prin astă lume, 

Și niciodată nu-mi găsesc 
ce caut de-atita vreme ! 
De-am văzut odată un 
Răsărit, acum spre Soa- 

re-Apune 
Pășesc nestingherit, unde 
doar Moartea prinde glas 

să mă cheme..."

Dragostea ce o purtam 
în sufletul meu robit îmi 
crease o imagine vie. fer
mecătoare despre viață, 
iar acum cînd aceasta o. 
murit a dispărut și sen
timentul de a mai trăi, 
știind că viața este per
versă și nefastă și că lu
mea iși caută fericirea 
ucigând pe-a altora.

Pentru mine acum fe
meia nu mai reprezintă 
acea copie a unui pro
totip ideal, ci o plămădi
re mitologică a chipurilor 
trădătoare, a Iudei, in 
ultima vreme am urmărit 
săptămânal rubrica „De 
la om la om“ și am con
statat că la fiecare caz 
unde s-au creat - neplă
ceri, femeia poartă în
treaga vină. In cazul Je
nifer, de exemplu, este

vinovată femeia care a 
primit in sufletul ei pe 
căutătorul de noi aventuri 
amoroase, deși știa prea 
bine că este iubitul pri
etenei sale. Deci, femeia 
constituie astăzi o pro
blemă dificilă, in rela
țiile conjugale ea fiind 
cauza tuturor divergen
țelor prietenești cit și 
familiale. Ea, prin per
spicacitatea ei, a reușit 
să-și însușească un ta
lent deosebit de a mo
dela omul, ca pe-un 
obiect după noile tehno
logii, de a ucide nu
meroase vise de frumos, 
de a strica cu forța un 
echilibru in care era to
tul armonie. Vă rog, to
varășe Băieșu, să nu mă 
subestimați pentru con
cepțiile mele despre fe
meia acestui ultim sfert 
de secol XX, dar sint 
prea puternic lovit și 
dragostea ce o purtam 
pentru acest sex s-a 
transformat într-o ură 
nestăvilită. Eu mă aflu 
acum în armată, pentru 
a-mi sluji patria. Am de
pus aici un jurământ că 
voi fi credincios patriei 
mele și, dacă voi călca 
acest jurămînt voi su
porta pedeapsa aspră a 
legilor. Dar această crea
tură sadică unde își va 
găsi pedeapsa pentru ati- 
tea jurăminte încălcate ? 
Am căutat întotdeauna 
să fiu alături de o ființă 
pură și ideală și credeam 
ci această femeie este 
încununată de aceste ca
lități, dar m-am înșelat, 
ele lipsind cu desăvâr
șire din ființa ei. Acest 
incident m-a făcut să 
cred că nu mai există 
un astfel de exemplar in 
lumea noastră de as
tăzi, ori poate dv. reu
șiți să mă convingeți că 
mai există ? Aș mai avea 
multe de scris, dar mă 
gîndesc că rubrica dv. nu 
este atit de cuprinzătoare 
incit să cuprindă și ro
manul meu despre ne
încrederea pe care am 
căpătat-o in femei și în 
general în oameni. Aș
tept cu nerăbdare răs
punsul dv. care să mă 
scoată din acest abis ne
cruțător. Vă mulțumesc".

Nefericirea pe care ați trăit-o este crîncenă, într-ade- 
văr, dar nimic nu vă dă dreptul să disprețuiți și să 
uriți femeile in general. Nici măcar cea care v-a tră
dat nu merită atitea cuvinte crude. Trebuie să ne 
ciștigăm sîngele rece și să admitem că este omenește 
posibil (și scuzabil) ca o femeie să se îndrăgostească 
de altcineva și să ne părăsească, în speranța că va 
fi mai fericită. Se întîmplă asta și bărbaților, adeseori, 
aș spune chiar mai des decit femeilor, iar dacă lec
tura rubricii noastre v-a creat impresia că la origi
nea tuturor despărțirilor se află ele, atunci înseamnă 
că nu urmăriți toate scrisorile pe care le publicăm. 
Sfatul meu este să uitați acest episod din viața dv) 
și să luați totul de la început. Nu va fi ușor, firește, 
dar altă soluție nu există............... ....... .
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Vizita președintelui Consiliului 
de Miniștri al R. P. Bulgaria TELEGRAME

Vineri a sosit în Capitală pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare 
Bulgaria, Stanko Todorov, care, 
la invitația primului ministru 
al Guvernului Republicii So
cialiste România, Manea Mă- 
nescu. efectuează o vizită prie
tenească de lucru în țara noas
tră.

Oaspetele este însoțit de An
drei Lukanov, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, preșe
dintele părții bulgare în Comi
sia mixtă guvernamentală ro- 
mâno-bulgară de colaborare eco
nomică și tehnico-științifică. Ni
kola Todoriev. ministrul ener
geticii. Hristo Hristov. ministrul 
comerțului exterior. Marii Iva
nov, prim-adjunct al ministru
lui afacerilor externe, de alte 
persoane oficiale.

Pe aeroportul Otopeni, împo
dobit cu drapelele de stat ale 
celor două țări, tovarășul Stan
ko Todorov a fost salutat de 
primul ministru Manea Mănescu, 
de tovarășii Gheorghe Oprea, 
prim viceprim-ministru al gu
vernului, Cornel Burtică. Janos 
Fazekas, viceprim-miniștri. Ion 
Avram, Trandafir Cocârlă, mi
niștri, Constantin Oancea. , ad
junct al ministrului afacerilor 
externe, alte persoane oficiale.

Erau prezenți Ștefan Boboș, 
ambasadorul țării noastre la 
Sofia, și Petăr Danailov, amba
sadorul Bulgariei la București.

Au fost intonate imnurile de 
stat ale celor două țări.

★
Vineri după-amiază au în

ceput convorbirile oficiale din
tre tovarășul Manea Mănescu, 
primul ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România, 
si tovarășul Stanko Todorov, 
președintele Consiliului de Mi

niștri al Republicii Populare 
Bulgaria.

Cei doi șefi de guverne au 
relevat cu satisfacție evoluția 
ascendentă a relațiilor româno- 
bulgare, subliniind rolul hotă- 
rîtor și importanța deosebită 
a întîlnirilor și convorbirilor, 
devenite tradiționale, dintre 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul Todor Jivkov, pentru 
întărirea continuă a prieteniei 
dintre cele două .țări și popoa
re, pentru adincirea colaborării 
pe multiple planuri, în folosul 
reciproc, al cauzei socialismu
lui și păcii în lume.

în cursul convorbirilor s-a 
examinat stadiul îndeplinirii în
țelegerilor și hotărîrilor conve
nite la nivel înalt, privind coo
perarea și specializarea în pro
ducție — îndeosebi în energeti
că, construcții de mașini, chi
mie, transporturi, știință și teh
nologie —, modul de realizare a 
obiectivelor industriale ce se 
construiesc în comun, extinde
rea în continuare a schimburilor 
comerciale, conlucrarea pe ter
țe piețe, precum și intensifica
rea legăturilor culturale și în 
alte domenii de activitate.

★
Membrii celor două delegații 

continuă negocierile în cadrul 
unor grupe de lucru, organiza
te pe ramuri de activitate.

★
Tovarășul Manea Mănescu a 

oferit un dineu în onoarea to
varășului Stanko Todorov.

La dineu au participat tova
rășii Gheorghe Oprea, prim vi
ceprim-ministru al guvernului, 
Janos Fazekas, Paul Niculescu, 
Gheorghe Rădulescu, viceprim- 
miniștri, Ion Avram, Trandafir 
Cocârlă, miniștri, Constantin 
Oancea, adjunct al ministrului 
afacerilor externe. Ion St. Ion,

secretarul Consiliului de Mi
niștri.

Au luat parte tovarășii Andrei 
Lukanov, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, pre
ședintele părții bulgare în Co
misia mixtă guvernamentală ro- 
mâno-bulgară de colaborare e- 
conomică și tehnico-științifică, 
Nikola Todoriev, ministrul e- 
nergeticii, Marii Ivanov, prim
adjunct al ministrului afaceri
lor externe.

Au fost prezenți ambasadorul 
României la Sofia și ambasado
rul Bulgariei la București, alte 
persoane oficiale române și bul
gare.

în toasturile rostite în timpul 
dineului, tovarășii Manea Mă
nescu și Stanko Todorov au sub
liniat faptul că în dezvoltarea 
tot mai puternică a colaborării 
și prieteniei româno-bulgare 
rolul hotărîtor îl au întîlnirile 
și convorbirile la nivel înalt, 
dorința comună de a acționa 
pentru adincirea continuă și 
dezvoltarea multilaterală a co
laborării dintre partidele, țările 
și popoarele noastre. A fost re
levată, totodată, contribuția 
României și Bulgariei la promo
varea unei politici de colaborare, 
la intensificarea eforturilor în 
direcția edificării securității în 
Europa, Balcani și în întreagă 
lume.

Cei doi șefi de guverne au 
toastat în sănătatea tovarășilor 
Nicolae Ceaușescu și Todor Jiv
kov, pentru prietenia trainică și 
colaborarea rodnică dintre 
partidele, țările și popoarele 
noastre, în interesul lor comun, 
al cauzei generale a socialismu
lui și păcii în lume.

Dineul s-a desfășurat într-o 
atmosferă tovărășească, de caldă 
prietenie.

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidu
lui Comunist Român, a trimis tovarășului JORGE DEL PRADO, 
secretar general al Partidului Comunist Peruan, următoarea tele
gramă :

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

Folosesc acest prilej pentru a vă ura noi succese în lupta pe 
care o duceți, împreună cu celelalte forțe democratice și progresiste 
din Peru, pentru promovarea intereselor fundamentale ale maselor 
populare, pentru consolidarea independenței naționale a țării, pen
tru transformări social-economice înnoitoare, corespunzătoare aspi
rațiilor legitime ale poporului peruan prieten.

îmi exprim convingerea că raporturile de prietenie și solidari
tate dintre partidele noastre, colaborarea pe multiple planuri dintre 
Republica Socialistă România și Republica Peru se vor dezvolta 
continuu, în interesul celor două popoare, al cauzei păcii și înțe
legerii internaționale.

Cu prilejul celei de-a 29-a a- 
niversări a întemeierii Republi
cii Democrate Germane, amba
sadorul acestei țări Ia București, 
Siegfried Bock, a oferit, vineri 
seara, o recepție.

Au participat tovarășii Iosif 
Banc, membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., Emil Bobu, membru 
al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R.. vice
președinte al Consiliului de Stat, 
Aneta Spornic, vicepreședinte 
al Marii Adunări Naționale, Eu
gen Jebeleanu, vicepreședinte 
al Consiliului Național al Fron
tului Unității Socialiste. Mihai 
Marinescu, prim-vicepreședinte 
al Consiliului Organizării Eco- 
nomico-Sociale, președintele 
părții române în Comisia mixtă 
guvernamentală de colaborare 
economică, Constantin Stătescu, 
ministrul justiției, Tamara Do
brin, vicepreședinte al Consiliu
lui Culturii și Educației Socialis
te, Constantin Oancea, adjunct

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

în prim plan — 
derbiul promovatelor

Oaspeții au avut întrevederi 
de lucru pentru documentare și 
studierea experienței in institu
ții financiare, bancare centrale 
și locale, și au vizitat întreprin
deri industriale, unități agrico
le, precum și obiective social- 
cul turale.

Cu prilejul Zilei Forțelor ar
mate egiptene, atașatul militar, 
aero și naval al Republicii Ara
be Egipt la București, general 
de brigadă Hussein Amin Tol
ba. o oferit vineri o recepție.

Au participat general-colonel 
Vasile Ionel, adjunct al minis
trului apărării naționale, gene
rali și ofițeri superiori, oameni 
de cultură și artă.

Au fost prezenți șefi de mi
siuni diplomatice acreditați la 
București, atașați militari, alți 
membri ai corpului diplomatic.

Pe câțiva quadrațî

întrebarea firească „de ce la 
noi spectacolul fotbalistic par- 
că-i altul ?“ s-a pus de atitea 
ori, încit, a devenit de mult 
plictisitoare. Acest suprem „de 
ce are și el cîteva necunos
cute ajutătoare, care complică 
și mai mult datele dilemei, cum 
ar fi emotivitatea jucătorilor 
noștri in diferite condi
ții, cedarea la greu, lipsa de 
angajament în momentele im
portante de confirmare a unei 
situații dorite și. încă cîteva, 
din care, nu trebuie uitată și 
„nevinovata piedică" pe care, o- 
ricum, trebuie să ți-o pregă
tească sub diferite forme și ad
versarul.

Rezolvarea acestor neajunsuri 
— folosind limbajul cotidian — 
deși intențiile sint destul de 
lăudabile, mi se pare încă foar
te îndepărtată și, în cîteva idei, 
iată de ce : în primul rind, nu 
avem în continuare puterea de 
a respecta adevărul că fotbalul 
are nevoie de un cadru organi
zatoric cît mai simplu și cit mai 
realist, capabil să-l facă pe ju
cător să dea totul în anii în 
care este legat de marea per
formanță, pentru a putea, ast
fel, să-și încălzească și restul 
zilelor în care, în fond, se-n- 
fruptă din numele pe care a 
știut sau nu șă și-l facă. Apoi, 
punem în continuare caii îna
intea căruței, crezînd că putem 
realiza un prestigiu internațio
nal făcînd totul, sau aproape 
totul pentru echipa națională, 
ignorînd forța de exprimare a 
cluburilor, Ijpsite de indepen
dența creatoare pe care, in 
mod normal, acestea ar trebui 
s-o aibă. în al treilea rînd, a- 
devărata performanță depinde 
de calitatea muncii prestate în 
cele două ipostaze ale pregăti

rii, antrenamentul și jocul ofi
cial. Prin aceste două „furci 
caudine" se ajunge la atingerea 
nivelului de joc cerut acum în 
partidele internaționale în care 
noi ne ciocnim atît de des de 
neprevăzut, deoarece impera
tivele fizice,- tehnice și tactice 
ale momentului apar foarte rar 
în jocurile campionatului nos
tru, singurele criterii obiective 
de creare, a unei adevărate 
școli de fotbal, oriunde în lume. 
Toate acestea mi se par destul 
de simple, scrise parcă intr-un 
abecedar de conduită pe care,

Etapa văzută 
de Cornel Dinu 

însă, îl pitim in continuare, fi
indcă, citite, slovele sale de 
bună credință parcă ard...

Etapa a VIII-a se joacă astăzi 
și programează două jocuri de 
atracție și tradiție : Steaua — 
Sp. studențesc și Jiul — „Univ". 
Craiova. Pe stadionul Ghencea, 
vechile pasiuni se vor dezlăn- 
țui din nou. poate mai aprige, 
și prin posibilele prestații am
bițioase, ale celor doi portari, 
Răducanu și Moraru, ce evolu
ează acum împotriva fostelor e- 
chipe Va fi un duel sportiv, 
interesant, în care va învinge a- 
ceia care-și va stăpîni mai bine 
nervii. Același lucru și la Pe
troșani, unde simpla trecere a 
legendarului rîu, Jiul, poate 
zdruncina echipa craioveană, e- 
motivă doar in orașul minerilor. 
Echipele Moldovei se intilnesc 
la Bacău. Ambele’ se descurcă

mai greu pe teren propriu. Ca 
și la București, evoluțiile celor 
doi portari, Naște și Mîndrilă, 
al căror talent merită încurajat 
pentru a se realiza, vor fi de
cisive. Dinamo va juca la Satu 
Mare gîndindu-se că trebuie să 
se apropie de plutonul fruntaș 
al clasamentului. Dacă vom rea
liza o bună grupare în mo
mentele importante ale jocului 
și o circulație rapidă a balonu
lui, avem toate șansele să recu
perăm din handicap. Re
prezentantele noastre în „Cupa 
U.E.F.A.", F.C. Argeș și Poli
tehnica Timișoara, joacă la Pi
tești cu gîndul, acum, la cam
pionat, mai ales „Poli**, dar și 
la întilnirile internaționale. E- 
chipa timișoreană trece prip 
momente grele ce se mai pot 
ușura, mîine, in Trivale. F. C- 
Bihor și Corvinul Hunedoara 
vor lua toate măsurile pentru 
a obține punctele de pe teren 
propriu puse in joc în fața for
mațiilor C.S. Tirgoviște și, res
pectiv, Chimia Rm. Vîlceă. La 
Tg. Mureș, U.T.A. se descurcă 
de obicei. La blocajul în apă
rare și contraatacul prin Cura 
al arădenilor, mureșenii vor 
încerca să paseze larg pentru 
a-și aduce oamenii de gol în po
ziții ideale de a marca. Cea mai 
interesantă partidă are loc în
tre noile promovate, Gloria Bu
zău și F.C. Baia Mare. Se întîl- 
nesc revelațiile de pînă acum 
ale campionatului, mai ales 
prjn maniera nouă cu care gîn- 
desc fotbalul, la noi. Viorel 
Mateianu și Puiu Ionescu, lu
cru cu care n-am prea fost o- 
bișnuiți în ultimul timp. Antre
norul buzoian va pregăti, cu si
guranță. cîteva ace pentru co
jocul destul de călduros pînă a- 
cum al fostului progresist.

• CAMPIONATELE MON
DIALE DE HALTERE au con
tinuat la Gettysburg (Pennsyl
vania) cu întrecerile la cate
goria ușoară, în care sportivul 
român Virgil Dociu a avut o 
comportare notabilă, cîști- 
gînd medalia de bronz la sti
lul „smuls*, cu rezultatul de 
132,500 kg. La acest stil, me
dalia de aur a revenit cuba
nezului Mario Riccardo Villa- 
lobo, iar cea de argint bulga
rului Ianko RuseV — ambii cu 
135 kg. Titlul de campion al 
urnii la totalul celor două sti
luri a fost citcerit de Ianko 
Rusev — 319 kg (135 kg plus 
175 kg).
• ÎN CADRUL 

internațional de 
Berlin, la care participă

■ de sportivi din 13 țări, pugi-
■ liștii români au obținut noi
victorii. În limitele categoriei 
muscă, Niță Robu l-a întrecut 
la puncte pe Kim Jun (R.P.t>. 
Coreeană), iar la categoria
pană, Ion Lungii a cîștigat,
tot Ia puncte, în fața lui Rudi 
Fink (R.D. Germană). Au mai 
terminat învingători la puncte 
Alexandru Tîrboi (categ. mij- 
lociemică) și Mihai Ciubotarii

! (categ. ușoară), în meciurile 
susținute cu Gert Schumann 
(R.D. Germană) și, respectiv, 
Uwe Friederich (R.D. Ger-

PREGĂTIRILE TRICOLORILOR
• ÎN VEDEREA PARTIDE

LOR DE VERIFICARE pe care 
reprezentativele de fotbal ale 
țării noastre le vor susține în 
cursul săptămînii următoare, 
au fost alcătuite următoarele 
loturi:

Lotul A: Răducanu, (Speria
tul — M. Zamfir, Anghelini, 
ștefănescu, Sătmăreanu II, 
Mehedințu, Sameș, Vigu, Ro- 
milă, Boloni, Stoica, Koller — 
Crișan, Troi, Cămătaru, D. 
Georgescu, Iordănescu, Marcu.

Echipa noastră națională 
joacă miercuri, la București, 
cu formația Poloniei.

Lotul olimpic: Lung, (Bucu) 
— Purima, Marin Florin, Ni- 
culae, Condruc, Barna, Grigo- 
re (Sp. studențesc) — Custov, 
Bucur (St. roșu), Leac, Iovă-

nescu — Fl. Grigore, M. Rădu
canu, Dragomirescu, Doru Ni
colae, A. Rădulescu.

Selecționata olimpică Intîl- 
nește, miercuri, în Polonia, 
reprezentativa similară a ță- 
rii-gazdă.

Lotul de tineret: Mîndrilă 
(Lazăr) — Andreicuți, Gali, 
Gheorghe Ion, Stancu, I. Ma
rin, Anghelina, Tornoreanu — 
Vamanu, Mureșan, Florean, 
Popa Ștefan — Chitaru, Biro I, 
Terheș, Mușat.

Echipa de tineret va întîlni 
marți (stadionul Republicii, 
ora 15) formația bulgară Cer- 
nomore Burgas. în deschide
re, de Ia ora 13,30, reprezen
tativa de juniori a României 
va întîlni pe cea similară a 
R.D. Germane.

Federația poloneză de fot
bal a anunțat lotul de jucă
tori în vederea întîlnirii ami
cale pe care reprezentativa 
Poloniei urmează să o susțină 
miercuri, n octombrie, la 
București, cu selecționata 
României.

Din lot fac parte următorii 
16 jucători: Kukla, Mlynarczyk 
(portari); Janas, Rudy, Macu- 
lewicz, Szymanowski, Zmuda, 
Majewski (fundași); Kupce- 
wiez, Lato, ciolek, Malnowicz, 
Kusto, Cumikiewicz, Mazur și 
Blachno (mijlocași și ata
ca nți).

De pregătirile acestei echipe 
se ocupă antrenorul Ryszard 
Kulesza.

SÎMBATA, 7 OCTOMBRIE
PROGRAMUL I
12,00 Telex. 12,05 Roman-foile- 

ton : „Putere fără glorie* Re
luarea episodului 6. 12,55 Curs de 
limbă spaniolă. 13.20 Concert dis
tractiv. 13,50 Bucureștiul necu
noscut : Călătorii în timp. 14,15 
Intîlnire pe portativ cu Mirabela 
Dauer și Marcel Roșea. 14,30 
România pitorească. 15,00 Fotbal; 
Gloria Buzău — F.C. Baia Mare 
(divizia A). 16,50 Clubul tineretu
lui. invitatul clubului T — fil
mul pentru tineret. 17,35 Agenda 
culturală. 18,00 Concursul de 
creație de cîntece ostășești „Te 
apăr șl te cînt, patria mea* •— 
cîntece patriotice. 18,20 Săptămî- 
na politică internă și internațio
nală. 18,35 Antologia filmului pen
tru copii și tineret. 19,30 Telejur
nal. 19,50 La ordinea zilei în e- 
conomie. 20,00 Teleenciclopedia 
20.49 Publicitate. 20,45 Film serial-. 
. Om bogat, om sărac*. Episo
dul 17. 21.35 întîlnire cu satira și 
umorul. 22.05 Telejurnal. 22,20 Me
lodii românești de-ieri și de azi. 
23 00 închiderea programului.

PROGRAMUL II
19,50 La ordinea zilei în econo

mie. 20,00 Desene animate : 
„Lampa lui Aladin*. Episodul 2. 
20,20 Tinerii și muzica lor. Jazz 
cu formația Marius Pop. 20,40 Un 
fapt văzut de aproape — repor
taj. 21,00 Bijuterii muzicale. 21,40 
Efigii lirice — emisiune de ver
suri în lectura autorilor. 22,00 Ca
seta cu imagini. 23,00 închiderea 
programului.

DUMINICA, 8 OCTOMBRIE
PROGRAMUL I
8,00 Gimnastica la domiciliu. 8.15 

Tot înainte! 9,10 Șoimii patriei.

TURNEULUI 
box de la

97

• mană).
I • CAMPIONATUL BAL

CANIC DE ȘAH a continuat 
vineri la Băile Herculane cu 
partidele din runda a 4-a, 
penultima a competiției, tn 

i intilnirea masculină dintre 
echipele României și Tur- 

1 clei, toate cele 6 partide au 
(ost întrerupte. La feminin, 
echipa noastră conduce cu 
1—0 (1). iar la juniori repre
zentanții formației României 
au cîștigat cu 3,5—0,5 punc
te. In meciul Iugoslavia —
Grecia, scorul este în pre
zent de 4—1 (1) in favoarea 
șahiștilor iugoslavi. Tn in
tilnirea feminină conduce 
echipa iugoslavă cu 1—0 (1), 
iar la juniori scorul este de 
2—1 (1), de asemenea, în fa
voarea Iugoslaviei. Astăzi, în 
ultima rundă, se intilnesc 
echipele României și Iugo
slaviei,
• VINERI A ÎNCEPUT 

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

ȚIONALE DE TIR, din ca- 
irul „Daciadei", au continuat 
vineri pe poligonul de Ia 
Tunari. în proba de pistol 
standard (senioare), victoria 
a revenit sportivei Ana Cio- 
banu de la Dinamo cu 581 
puncte. Anișoara Matei (Di
namo s-a clasat pe locul doi, 
cu 577 puncte.

PROGRAMUL II9.20 Film serial pentru copii : Căr
țile junglei. Episodul 7. 9,45 Pentru 
căminul dumneavoastră. 10,00 Via
ța satului. 11,45 Bucuriile muzicii. 
12,30 De strajă patriei. 13.00 Te
lex. Album duminical. 13,05 Ora 
veselă. 14,00 Woody, ciocănitoarea 
buclucașă. 16,30 Box : Cassius Clay 
— Leon Spinks, meci pentru ti
tlul mondial la categoria grea (în
registrare). 17,30 Film serial : Li
nia maritimă Onedin. Episodul 59.
18.20 Redeschiderea izvoarelor —• 
reportaj dedicat Zilei petrolistu
lui. 18,40 Micul ecran pentru cei 
mici. 19,00 Telejurnal. 19.20 Unirea 
cea mare — făclie nestinsă prin 
veacuri (I) — documentar. 19,40 
Antologii artistice — spectacol de 
muzică, dans și poezie. Transmi
siune de la Brașov. 21,10 Film ar
tistic. „Vanina Vanini* — pre
mieră pe țară. Coproducție a stu
diourilor franceze și italiene cu 
Sandra Milo. Laurent Terzieff, 
Paolo Stoppa. 23,00 Telejurnal.

PROGRAMUL II

10,00 Concert educativ susținut 
de orchestra simfonică a Filar
monicii din Sibiu. Dirijor Petre 
Sbârcea. 11,45 Teleșcoală. Consul
tații în sprijinul elevilor cursuri
lor serale.

LUNI, 9 OCTOMBRIE

PROGRAMUL I

15,55 Telex. 16,00 Emisiune în 
limba maghiară. 19,00 Fișier social.
19.20 1001 de seri. 19,30 Telejur
nal. 19,50 Panoramic. 20.25 Ro- 
man-foileton. „Putere fără glo
rie*. Episodul 7. 21,15 Orizont teh- 
nico-științific. 21.45 Muzică pentru 
toate vîrstele. 22.00 Cadrân* mon
dial. 22,20 Telejurnal.

16,30 Cenaclul literar. 17.05 Melo
dii populare. 17,30 întîlnire cu sa
tira și umoral. 18,00 Publicitate. 
18,05 Bucureștiul necunoscut. Pa
sajele orașului. 18,30 în alb și 
negru. Karino (V). 19.20 1001 de 
seri. 19,30 Telejurnal. 19,50 
Film serial pentru copii. Sindbad 
marinarul (reluare). 20,15 Seară 
de operă. 21,15 Telex. 21.20 Repor
taj TV. în folosul obștii. 21.40

Ancheta TV. 20,25 Seară de teatru. 
„’Patima fără sfîrșit* de Horia Lo- 
vinescu. Premieră TV. 22,05 Via
ța rațională. Unde e fum de ți
gară e și boală. 22,15 Muzică u- 
șoară și folk. 22,30 TELEJURNAL.

PROGRAMUL II

19.50 Film serial pentru copii. 
Viața economică. 20.45 Telex. 20,50 
Mari interpreți. 21,35 Publicitate. 
21,45 E timpul frumuseții tale,

sAptamîna tv
7 — 13 OCTOMBRIE 1978

Film serial. Om bogat, om sărac. 
Reluarea episodului 17.

MARȚI, 10 OCTOMBRIE
PROGRAMUL I
9,00 Teleșcoală. 10.00 Antologia 

filmului pentru copii și tineret. 
Anii de aur ai comediei (reluare). 
10,55 Publicitate. 11,00 în alb și 
negru. Karino (V). 11.50 Telex. 
16,00 Telex. 16,05 Teleșcoală. 16,35 
Curs de limbă engleză. 17,05 La 
volan. Emisiune pentru conducă
torii auto. 17,20 Mesagerii cînte
cului și jocului popular. 17.40 Pu
blicitate. 17,45 Artă interpretativă 
românească în confruntări inter
naționale. 18,25 Lecții TV pentru 
lucrătorii din' agricultură. 18.55 
întrebări și răspunsuri. 19,20 1001 
de seri. 19,30 Telejurnal. 19,50

țară... Emisiune de versuri con
temporane.

MIERCURI, 11 OCTOMBRIE

PROGRAMUL I

9,00 Teleșcoală. 10,00 Antena vă 
aparține, spectacol prezentat de 
județul Alba. 11,15 Șoimii patriei. 
11,25 Bucureștiul necunoscut. 11,50 
Telex. 14,50 Fotbal : România — 
Polonia. Transmisiune directă de 
la stadionul Steaua. In pauză : 
Telex și Tragerea pronoexpres. 
16,50 Din țările socialiste. 17,00 Ră- 
sună-n țară al muncii cînt. Pro
gram interpretat de corul Ansam
blului artistic al U.T.C. 17.15 Mult 
e dulce... Unitatea de limbă, zes
tre milenară a spiritualității noas
tre. 17,40 Telecronica pentru pio
nieri. 18,00 Festivalul „Cîntarea

al ministrului afacerilor externe, 
general-colonel Vaslle Ionel, 
adjunct al ministrului apărării 
naționale, membri ai conducerii 
unor instituții centrale, organi
zații de masă și obștești, gene
rali și ofițeri superiori, repre
zentanți ai vieții noastre cultu
rale și artistice, ziariști.

Au luat parte șefi de misiuni 
diplomatice acreditați în țara 
noastră, alți membri ai corpu
lui diplomatic.

★
Cu prilejul celei de-a 29-a a- 

niversări a întemeierii Republi
cii Democrate Germane, Marea 
Adunare Națională, Ministerul 
Afacerilor Externe. Consiliul 
Național al Frontului Unității 
Socialiste, Consiliul Central al 
Uniunii Generale a Sindicatelor 
din România, Comitetul Central 
al Uniunii Tineretului Comunist, 
Comitetul foștilor luptători an
tifasciști din Republica Socia
listă România, alte organizații 
de masă și obștești și instituții 
centrale au transmis telegrame 
de felicitare organizațiilor și in
stituțiilor similare din R.D. 
Germană.

★
în sala Asociației Artiștilor 

Fotografi din Capitală, a avut 
loc vineri la amiază, cu prile
jul celei de-a 29-a aniversări a 
întemeierii R. D. Germane, 
deschiderea unei expoziții de 
fotografii artistice din această 
țară. Organizată în cadrul 
schimburilor directe dintre A- 
sociația Artiștilor Fotografi din 
România și Comisia Centrală de 
Fotografie din R. D. Germană, 
expoziția cuprinde peste 70 de 
lucrări alb-negru realizate în 
toate genurile acestei arte : 
portrete, peisaje, reportaje etc. 
Fotografiile prezintă aspecte din 
viața și activitatea oamenilor 
muncii din R. D. Germană, 
iiuștrind succesele lor în opera 
de edificare a societății socia
liste dezvoltate.

Ansamblul de cîntece și dan
suri „Pekin" din . Republica 
Populară Chineză, aflat în tur
neu in țara noastră, a susținut, 
vineri seara, un spectacol pe 
scena Operei maghiare de Stat 
din Cluj-Napoca. Alături de 
cîntecele și dansurile culese de 
pe întinsul Chinei populare, în 
program au fost incluse și me
lodii populare românești, inter
pretate cu sensibilitate și mă
iestrie de către soliștii vocali ai 
ansamblului.

Spectacolul s-a bucurat de un 
frumos succes.

Vineri, s-au deschis Ia Ro
man lucrările simpozionului ști
ințific cu tema „Calitatea vie- 
ții“. organizat de Asociația oa
menilor de știință din Republi
ca Socialistă România și Comi
tetul municipal de cultură și 
educație socialistă, în colabora
re cu Centrul de informare al 
O.N.U. pentru România și Co
misia națională a Republicii So
cialiste România pentru 
UNESCO.

Sub auspiciile Consiliului Cul
turii și Educației Socialiste,.vi
neri la amiază, s-a deschis, în 
rotonda Sălii mici a Palatului 
Republicii Socialiste România, 
expoziția graficianului norve
gian Rolf Nesch, Cele peste 50 
de lucrări expuse reprezintă o 
selecție din bogata activitate 
desfășurată de artist — unul 
dintre cei mai de seamă grafi
cieni ai Norvegiei — în peri
oada 1932—1975.

Vineri, a fost inaugurată în 
Capitală expoziția pictorului 
finlandez Kaarlo Koroma, vice
președinte al Asociației de 
prietenie Finlanda-România.

Organizată de I.R.R.C.S. și 
Asociația de prietenie româno- 
finlandeză, expoziția cuprinde 
acuarele înfățișînd peisaje pito
rești ale Finlandei.

• „Calitatea vieții** este genericul simpozionului științific 
organizat la Roman, în sala de festivități a Liceului „Roman 
Vodă". Comunicările și discuțiile sint conduse de acad. Ște
fan Milcu, prof. dr. Tamara Dobrin și prof. dr. doc. Cor- 
neliu Penescu. Cu acest prilej, se vernisează expoziția docu
mentară a Centrului de informare al Națiunilor Unite pen
tru România și cea a artiștilor plastici din localitate.
• La trustul petrolului din Moinești se desfășoară probele 

fazei pe țară a concursului profesional „Trofeul sondorului**.
• Cenaclul literar „Al. Vlahuță“ al tineretului din Tirgo- 

viște iși deschide noul an de activitate.
• Centrala pentru desfacerea produselor petroliere infor

mează că la stațiile PECO se vor găsi antigell pentru radia
toare și unele cosmetice auto necesare in sezonul rece : anti- 
ingheț, lichid spălat parbriz, antiaburire, evitare ingheț ele.

• La Casa pionierilor și șoimilor patriei din sectorul 7 al 
Capitalei s-a deschis un nou cerc de protecția mediului în
conjurător.
• „Contribuția cărții Ia educarea patriotică a tineretului" 

s-a intitulat o reușită acțiune organizată de Biblioteca „C. Nc- 
gruzzi** din Capitală, la Universal Club, pentru tinerii de ia 
„23 August", „Republica**, Liceul industrial „Al. Sahia** și alții. 
Au participat loan Nistor, redactor la Editura Albatros, și 
Eugen Marinescu, conferențiar la Facultatea de limbă șl lite
ratură română.
• Membrii comitetelor U.T.C. din mari unități economice 

arădene și responsabili cu activitatea polilico-educativă se 
întrunesc la Clubul tineretului pentru un schimb de experi
ență privind „Forme șl metode folosite pentru educarea ma- 
terialist-științifică a tineretului**.
• O interesantă expoziție de grafică a norvegianului Rol 

Nesch se deschide la orele 13, in Rotonda Sălii mici a Palatu
lui R. S. România.
• „888 întrebări și răspunsuri de mecanică** este titlul vo

lumului editat de Casa corpului didactic din Deva. (Ioan Vlad)
• Acțiunea de verificare a farurilor autoturismelor tuturor 

membrilor A.C.R. a inceput la filiala Argeș.

DECADA
In cadrul mani

festărilor ■prilejuite 
de cea de-a Xl-a 
edifie a „Decadei 
cărții românești", 
ieri au avut loc în 
județul Dîmbovița 
numeroase acțiuni 
de popularizare și 
difuzare a cărții la 
care au participat 
scriitori din Ca
pitală și din reșe
dința de județ, re
dactori ai Editurii 
Eminescu.

CĂRȚII ROMANEȘTI
în continuare, la 

București, luni, 9 
octombrie, orele 14, 
C. Busuioceanu, di
rectorul Editurii 
Academiei R.S.R., 
prezintă lâ librăria 
„M. Sadoveanu", 
lucrarea „Introdu
cere in chimia fizi
că" vol. I, iar la 
ora ÎS cu prilejul 
„Zilei Editurii me
dicale" se lansează 
lucrarea : „Proble
me actuale și con

cepții in patologia 
gastroduodenală" de 
I. Pușcariu. Prezin
tă prof. univ. D. 
Teodorescu-Exarcu, 
directorul editurii. 
Marți, 10 octombrie, 
la orele 13, tot in 
același loc Editura 
militară lansează 
lucrarea „Dans sub 
spânzurătoare" de 
Dan Mutașcu. Vo
lumul va fi prezen
tat de colonelul 
Ion Grecea.

Foto-album

Tovarășul Paul Niculescu, vi
ceprim-ministru, ministrul fi
nanțelor, a avut, vineri, o în
trevedere cu Kon Gin The, vi- 
cepremier al Consiliului Admi
nistrativ al R.P.D. Coreene, mi
nistrul relațiilor economice ex
terne, aflat in vizită in țara 
noastră.

In aceeași zi, ministrul Co
reean s-a intîlnit cu Vasile Pa- 
tilineț, ministrul minelor, pe
trolului și geologiei, și a vizitat 
Tîrgul internațional București.

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

Vineri s-au încheiat la Bucu
rești convorbirile dintre tovară
șul Paul Niculescu, viceprim-mi
nistru, ministrul finanțelor, și 
tovarășul Cian Gin-fu, ministrul 
finanțelor, conducătorul delega
ției Ministerului Finanțelor din 
R. P. Chineză, care face o vizită 
în țara noastră.

In cadrul convorbirilor a fost 
efectuat un schimb de experien- ,z 
ță în domeniul activității finan- 
ciar-bancare, apreciindu-se că 
există posibilități pentru extin
derea colaborării între cele două 
țări, în acest domeniu.

A participat Li Tin-ciuan, 
ambasadorul R. P. Chineze lă 
București.

SÂPTĂM/AĂ
între 25 și 31 octombrie a.c. 

se organizează în țara noastră 
..Săptămina economiei", eveni
ment devenit tradițional în 
viața poporului nostru, care 
coincide cu sărbătorirea „Zilei 
mondiale a economiei".

în legătură cu această mani
festare, vineri dimineață a avut 
loc în Capitală o conferință de 
presă, în cadrul căreia președin
tele Consiliului Administrativ 
al Casei de Economii și Con- 
semnațiuni a Republicii Socia
liste România. Mircea Popovici,

României*. 18,45 Publicitate. 18.50 
Forum cetățenesc. 19,20 1001 de 
seri. 19,30 Telejurnal. 19,50 
Noi, femeile. 20,20 La ordinea zilei 
în economie. 20,30 Publicitate.
20.35 Telecinemateca. Ciclul „Mari 
actori* : Peter O’Toole. „Urmări
re la Londra* — premieră pe țară. 
Producție a studiourilor engleze. 
In distribuție Peter O’Toble. John 
Standing, Harold Pinter, Cyd 
Hayman. Michael Eyne. Regia ; 
Clive Donner. 22,20 Telejurnal.

PROGRAMUL II

19,50 Desene animate. 20.15 Stu
dio T ’78. Orașul tinereții noastre.
20.40 Muzică ușoară. 20,55 Telex. 
21,00 Orizont tehnico-științific (re
luare). 21,30 Treptele afirmării 
Violonistul Vladimir Nemțeanu.

JOI, 12 OCTOMBRIE

PROGRAMUL I

16.00 Telex. 16,05 Teleșeoală.
16.35 Curs de limbă rusă. 17,05 
Pentru timpul dv, liber, vă reco
mandăm. 17,20 Reportaj pe glob. 
Nepal. 17,40 Corespondenții jude
țeni transmit... 17.55 Consultații 
medicale. 18,15 România pitoreas
că. 18.45 Fotbal internațional. Re
zumatele meciurilor disputate 
miercuri în preliminariile Campio
natului european. 19.05 Film se
rial pentru eonii. Sindbad mari
narul. Episodul 10. 19.30 Tele
jurnal. 19.50 Ora tineretului.
20.40 ,,Te apăr și te eînt, patria 
mea*. Selecțiuni din gala laurea- 
ților Concursului de creație de 
cîntece ostășești. 21,40 La ordinea 
zilei în economie. Măăuri eficien
te pentru calificarea și reciclarea 
mâiștrilor $i muncitorilor. 21.55 
Arta monumentală — o artă pe

în continuarea turneului în 
țara noastră, Teatrul de Statal 
Greciei de Nord din Salonic a 
prezentat, vineri seara, un nou 
spectacol în Capitală. De astă- 
dată colectivul oaspete a inter
pretat pe scena Teatrului de 
Comedie piesa „Norii** de Aris- 
tofan, în regia artistică a lui 
Yorgos Remoyndos.

Pe aceeași scenă, artiștii greci 
prezintă, simbătă seara, încă un 
spectacol cu piesa lui Aristo- 
fan.

CRONICA U.T.C.
Vineri după amiază a pă

răsit Capitala, îndreptindu-se 
spre patrie, delegația Con
siliului Suedez al Tineretu
lui, condusă de Kaakan Lar
sson, secretar general al Con
siliului, care, la invitația Co
mitetului Central al Uniunii 
Tineretului Comunist, a e- 
fectuat, in perioada 2—6 oc
tombrie a.c., o vizită in țara 
noastră. Delegația a avut 
convorbiri Ia Comitetul Cen
tral al Uniunii Tineretului 
Comunist, Ministerul Aface
rilor Externe, Ministerul E- 
ducației și Invățămintului, 
s-a întilnit cu tineri și ca
dre ale U.T.C., a vizitat o- 
biective economice și socîal- 
culturale din București și 
județul Prahova.

ECONOMIEI
a prezentat acțiunile ce vor fi 
organizate pentru dezvoltarea 
spiritului de economisire și 
bună gospodărire a banilor în 
rîndul oamenilor muncii, al ti
neretului, elevilor și preșcolari
lor. în acest scop vor avea loc 
numeroase simpozioane, expu
neri și programe de filme. o 
largă informare a populației a- 
supra rezultatelor obținute in 
activitatea de atragere a dispo
nibilităților bănești la C.E.C., 
prilej de evidențiere a dreptu
rilor și avantajelor de care be
neficiază depunătorii.

măsura timpului nostru. 22,20 Te
lejurnal.

PROGRAMUL II

19.50 Film documentar. 20,00 
Concertul corului și orchestrei 
simfonice ale Radioteleviziunii.
21.30 Telex. 21,35 Un fapt văzut de 
aproape — reportaj.

VINERI, 13 OCTOMBRIE
PROGRAMUL I
9,00 Teleșcoală. 10,00 Telecine

mateca (reluare). 11,40 Un fapt 
văzut de aproape — reportaj 12.00 
Telex. 16,00 Telex. 16,05 Teleșcoală.
16.30 Curs de limbă franceză. 17,00 
Emisiune în limba germană. 17.15 
Jurnal agrar. 17,20 Teatru TV. 
„Cine n-are bătrîni...* 19,00 Festi
valul „Cîntarea României*. Răs
pundere, creativitate, eficiență. 
19,20 1001 de seri. 19,30 Telejurnal. 
19,50 Prim-plan — Franyo Zoltan 
— film documentar. 20,20 La or
dinea zilei în economie. 20,30 Film 
artistic. „Vieți scurte*. Premieră 
TV. Coproducție a studiourilor po
loneze și a studiourilor din Bra
tislava. 22,00 Interpreți de frunte 
ai cîntecului popular. 22,20 Tele
jurnal.

PROGRAMUL TI
17,00 Portativ. Tricentenarul An

tonio Vivaldi. 17,25 Ora veselă (re
luare). 18,20 Din cartea naturii. 
Cavalerul negru. 18,45 Inscripții pe 
celuloid. întîlnire cu o artă mi
lenară. 19,20 1001 de seri. 19.30 Te
lejurnal. 19.50 Radar pionie
resc. 20,10 Legendă și muzică. „Se- 
herazada* de Rimski Korsakov. 
21,00 Telex. 21,05 Blocnotes — in
formații utilitare. 21,30 Muzică 
populară instrumentală. 21,50 Te- 
lerama — sport.

Puiul de vidră Cristian este hun prieten cu tehniciană Petra 
Merișanu de la Grădina zoologică Băneasa. S-a împrietenit 
și cu fotoreporterul Ion Predoșanu. căruia ii pozează fără aere 

de vedetă
A.

încotro, tinere ?
PÎINEA CU MIEZ DE... MELANĂ
Pînă nu de mult 

Iuliana Clip era 
confecționeră la în
treprinderea de tri
cotaje Buzău. Se 
înțelegea bine cu 
colegele, avea o 
meserie frumoasă. 
Numai că „ceasul 
rău" a împins-o 
la păcate. Ceasul 
rău zice ea. Fap
tele, în schimb, o 
acuză fără drept 
de replică. încer- 
cînd să înșele vi

• Dintre scriitorii 
locali, cel mai 
mult mi-au plă
cut cei din 
București.
S-a apucat de ci

tit și a ajuns să 
doarmă 16 ore pe 
zi.
• Acest autodi
dact cu dreapta

scrie și cu stingă 
citește.

CORNELIU
VASILE

Caracal

gilența paznicilor, 
ea a înșelat în pri
mul rind încrede
rea și înțelegerea 
acordată de colegii 
de muncă. într-u- 
na din zile, a sus
tras și a ascuns în 
5 cutii pentru de- 
tergenți și într-o 
pîine, din care a 
scos miezul, 6 pu
lovere. Și iată că, 
la numai 19 ani, 
Iuliana Clip, în loc 
să deprindă temei-

... PUNCTE

nic tainele profe
siei, caută căi și 
mijloace de ciștig 
lăturalnice. Acum, 
pe șantierul ICMJ, 
unde a fost încre
dințată suprave
gherii colectivului, 
va avea, credem, 
timp să mediteze 
și să-și repare gre
șeala.

D. I. DINCA

LUMINI

tie sclipiri albastre —Jocuri 
de lumini (fig.). 2) Nu poate 
fi străbătută de lumină — 
Lumină la mii de ani-lu- 
mină. 3) Îmbrăcată în aur — 
In cerc ! 4) Curs ! — Lumină 
de carnaval. 5) „Interpret" 
pentru lucrarea „Partid, lu
mină vie" de Liviu Ionescu 
— începe noaptea ! 6) Lu
mină nocturnă. 7) Om lu
minat (fig.) — Compozitor 
român (1891—1971), autorul 
unui „Cintec pentru lu
mină". 8) Luminat, in cele 
din urmă .' — Unul care nu

merită să vadă lumina soa
relui. 9) Celebru coregraf 
francez, realizatorul unei 
„Suite in alb" — Rîu in 
U.R.S S. 10) Luminos — Rege 
al Tebei, ucis de fiul său, 
Oedip, acesta din urmă auto- 
pedepsindu-se prin privarea 
de lumina ochilor.

VERTICAL: 1) Simbol al 
luminii — Hirtie semitrans- 
părentă. 2) Marchează dis
pariția luminii diurne — 
Mijloc desuet de iluminare.
3) Lumină peste valurile 
mării — Clar — După mi.
4) întreprinderea pentru co
lectarea și industrializarea 
laptelui (abr.) — Lumină 
slabă. 5) Un călător in cău
tarea unei lumini. 6) Zeu 
egiptean al soarelui. 7) Ex
pusă focului. 8) Minți lu
minate (fig.) — Ca luminile 
focului. 9) Acolo unde 
opresc trenurile — Insulă ne 
coasta Norvegiei. 10) Lu
mina lui... — Poet german 
romantic (1772—1801), auto
rul unor „Imnuri către 
noapte".

Dicționar: TINI, RENO.

Rubrică realizată de VASILE RAVESCU
Telefonul rubricii: 17 60 1011497, orele 10—13



Numeroase apeluri la încetarea
luptelor în Liban

NAȚIUNILE UNITE 6 (Agerpres). — Consiliu! de Securitate 
a hotărit să se întrunească vineri noaptea, pentru a dezbate 
problema Libanului — a anunțat un purtător de cuvint al O.N.U. 
Intre timp, membrii Consiliului participă la consultări cu ușile 
închise asupra unui proiect de rezoluție care, intre altele, chea
mă la încetarea focului și la separarea forțelor militare în Liban.

NAȚIUNILE UNITE 6 (Ager- 
pres). — Reprezentantul per
manent al Libanului la O.N.U., 
Hassan Tueni, a remis secreta
rului general al O.N.U., Kurt 
Waldheim, un apel al Comitetu
lui Internațional al Crucii Roșii, 
solicitind distribuirea acestuia 
ca document oficial al Adunării 
Generale și al Consiliului de 
Securitate. Adresat șefului sta
tului libanez O.N.U., tuturor ță
rilor lumii, apelul solicită de
punerea de noi eforturi în vede-, 
rea încetării focului în Liban. 
Subliniind urgența unui armisti
țiu pentru evacuarea răniților, 
în special în partea de est a 
Beirutului, 
echipele de Cruce Roșie se află 
în imposibilitate de a ajuta vic
timele luptelor, ca urmare a in
tensității acestora.

comitetul arată că

NAȚIUNILE UNITE 6 (Ager
pres). — Secretarul general al 
O.N.U., “ ..............................
sărcinat
Khan, 
O.N.U. 
misiune 
a anunțat un purtător de cuvînt 
al Națiunilor Unite. După cum 
șe precizează, Agha Khan ur
mează să se deplaseze in capi
tala libaneză pentru a încerca 
să obțină, în numele secretaru
lui general, o încetare a focului. 
Purtătorul de cuvînt a reamin
tit că Waldheim și-a exprimat 
profunda preocupare în legătu
ră cu deteriorarea gravă a si
tuației din Liban, oferindu-și 
bunele oficii pentru realizarea 
unei încetări imediate a focului.

Kurt Waldheim, l-a în- 
pe Sadruddin Aga 

fost înalt comisar al 
pentru refugiați, cu o 
umanitară la Beirut —

KUWEIT 6 (Agerpres). — în
tr-un interviu publicat de co
tidianul „Al Rai Al-Saam“, mi
nistrul kuweitian de externe, 
seicul Sabah Al-Ahmed Al- 
jaber Al-Sabah, a adresat vineri 
un apel presant părților impli
cate de a înceta imediat ostili
tățile din Liban, informează a- 
genția France Presse. Subliniind 
interesul pe care țara sa îl ma
nifestă 
Liban, 
arătat 
bunele 
rii
blemei libaneze.

față de stabilitatea în 
ministrul de externe a 

că Kuweitul își oferă 
oficii în vederea realiză-

unei reglementări a pro-

BEIRUT 6 (Agerpres) — Ti- 
rurile de artilerie grea, mor- 
tiere și rachete, care au fost 
ceva mai reduse în cursul nop
ții de joi, s-au intensificat din 
nou vineri. Potrivit postului de 
radio „Vocea Libanului", citat 
de agențiile internaționale de 
presă, lupte violente au avut 
loc în împrejurimile podului 
Quarantaine, care asigură in
trarea prin partea de nord a 
capitalei libaneze și in cartie
rele învecinate.

Potrivit postului de radio fa- 
langist, în ultimele cinci zile, 
ca urmare a puternicelor lupte 
de la Beirut și din alte locali
tăți libaneze, 800 de persoane 
au fost ucise și 3 000 rănite. 
Peste 35 000 de locuințe au fost 
distruse.

Acțiune a marinei 
israeliene la Beirut
BEIRUT 6 (Agerpres). — 

Postul de radio Beirut, reluat 
de agenția Reuter, a anunțat că 
trei nave de război neidentifica
te au atacat, în noaptea de joi 
spre vineri, zona de vest a ca
pitalei libaneze, deschizînd focul 
asupra cartierului rezidențial 
Ramlet El Beida. Artileria For
ței Arabe de Descurajare a ri
postat, obligînd navele să se re
tragă. Schimbul de focuri a du
rat aproximativ 90 de minute.

★
TEL AVIV 6 (Agerpres). — 

„Unități navale israeliene au 
atacat, în noaptea de joi spre 
vineri, o bază navală a organi
zației palestiniene „Al Fatah", 
situată in partea de nord-vest 
a Beirutului, în apropierea car
tierului Saint Simone", a decla
rat la Tel Aviv un purtător de 
cuvînt militar, reluat de agenția 
„France Presse" și 
ziunea israeliană.

WASHINGTON 6 
— Statele Unite au 
lului să nu se amestece în tre
burile interne ale Libanului — 
a declarat secretarul de stat 
american, Cyrus Vance. O in
tervenție israeliană, a adăugat 
Vance, ar putea complica în 
mare măsură situația de an
samblu din zonă.

SENATUL SPANIOL A 
ADOPTAT PROIECTUL 

NOII CONSTITUȚII
Senatul spaniol — camera 

superioară a Cortesurilor 
(Parlamentul) — a adoptat 
proiectul noii Constituții, 
menită să înlocuiască pe cea 
actuală, în vigoare 
rioada franchistă. 
urmează acum să 
dezbaterilor finale 
unui comitet comun al Se
natului și Congresului De- 
putaților (camera inferioară 
a Cortesurilor), înainte de a 
fi adoptat formal.

Intre altele, proiectul noii 
Constituții legalizează parti
dele politice și sindicatele, 
interzise în perioada fran
chistă.

După cum relevă agenția 
Reuter, spaniolii cu drept de 
vot se vor pronunța asupra 
noii Constituții in cadrul 
unui referendum ce va avea 
loc la sfirșitul lunii noiem
brie sau începutul lui de
cembrie.

din pe- 
Proiectul 

fie supus 
în cadrul

radiotelevi-

(Agerpres). 
cerut Israe-

PLENARA CONSILIULUI EXECUTIV AL UNESCO

PARIS 6 (Agerpres). — Ple
nara Consiliului Executiv al 
UNESCO a dezbătut, pe baza 
raportului prezentat de direc
torul general. Amadou-Mahtar 
M’Bow, contribuția organizației 
la instaurarea unei noi ordini 
economice internaționale.

în intervenția sa, reprezen
tantul țării noastre, ambasado
rul Valentin Lipatti, a subliniat 
că, în cadrul procesului de 
lichidare a subdezvoltării și de 
făurire a noii ordini economice

Cuplaj în Cosmos
MOSCOVA 6 (Agerpres). — 

Vineri, la ora 4,00, ora Mosco
vei, a fost realizată cuplarea na
vei automate de transport „Pro
gress-!" cu complexul orbital 
pilotat „Sallut-6“ — „Soiuz-31“ 
— anunță agenția TASS. în
cărcătura navei „Progress-4“ 
constă din carburanți pentru 
motoarele stației „Saliut-6“, uti
laje, aparate și diferite alte ma
teriale destinate asigurării con
dițiilor de viață la bordul com
plexului și continuării cercetări
lor științifice.

Procesul de cuplare a fost rea
lizat în regim automat cu ajuto
rul aparaturii radio, sistemelor 
de calcul și motoarelor care 
echipează nava de transport și 
stația „Saliut-6“.

Cosmonauții Vladimir Kovalio- 
nok și Aleksandr Ivancenkov se 
simt bine, iar sistemele de bord 
ale stației „Saliut-6“ și ale nave
lor „Soiuz-31“ și „Progress-4“ 
funcționează normal.

internaționale, UNESCO trebuie 
să continue să-și aducă o con
tribuție însemnată in dorhepijle 
sale de competență. Educația, 
știința și tehnologia, cultura, o 
politică justă a informației — a 
spus el — constituie factori în
semnați de valorificare a resur
selor umane, contribuind în mod 
nemijlocit la lichidarea subdez
voltării și la progresul social și 
economic al țărilor în curs de 
dezvoltare. Prin programele sale 
concrete de activitate, UNESCO 
este chemată să-și aducă un 
aport substanțial la elaborarea 
și traducerea în viată a 
strategii internaționale a 
voltării.

Promovarea unor relații 
nomice bazate pe principii 
deplină egalitate și echitate, de 
luptă pentru dezvoltarea eco
nomică independentă a fiecărei 
națiuni — a continuat vorbito
rul —constituie în momentul de 
față o latură esențială a 
vieți internaționale, și 
cu atît mai mult cu cît 
țele spre reîmpărțirea 
de influență pun direct 
ricol independența și suverani
tatea multor state. Referindu-se 
la sesiunea specială a Adună
rii Generale a O.N.U. din 1980, 
care va fi consacrată noii ordini 
economice internaționale, vorbi
torul a arătat că aceasta va 
trebui să fie bine pregătită și 
să se încheie cu un document 
clar și angajant, care să stabi
lească principiile, orientările și. 
căile pentru lichidarea subdez
voltării și instaurarea unor re
lații internaționale de tip nou, 
bazate pe deplină egalitate și 
echitate.

noii 
dez-

eco-
de

întregii 
aceasta 
tendin- 
zonelor 
în pe-

Sub semnul preocupării pentru marile
probleme ale contemporaneității

Dezbateri în plenul Adunării Generale a O. N. U.
NAȚIUNILE UNITE 6 (Ager

pres). — De la trimisul special, 
N. Plopeanu : ieri au continuat 
intervențiile generale în cadrul 
Adunării Generale a O.N.U.

Referindu-se la problema ci
priotă, președintele Ciprului, 
SPYROS KYPRIANOU, s-a 
pronunțat pentru soluționarea 
ei pe cale pașnică, negociată. 
Totodată, el a repetat propu
nerea ca Republica Cipru să fie 
complet demilitarizată, ca toate 
trupele străine să părăsească 
insula, ca securitatea cetățenilor 
să fie dată în sarcina unor for
țe polițienești mixte 
din ciprioți greci și turci, 
supravegherea forțelor

HENK ARRON, prim 
și ministru de externe 
namului, a declarat că 
irea dezarmării trebuie_
ceapă cu dezarmarea nucleară.

formate 
sub 

O.N.U.
ministru 
al Suri- 
înfăptu- 
să în-

ITALIA : Aspect de Ia o demonstrație de protest a muncitorilor de la 
grupul industrial Pozzi-Ginori, împotriva concedierilor anunțate 

de patronat

|L,,

Statele occidentale vor relua convorbirile 
cu R.S.A. in problema namibiană

LONDRA 6 (Agerpres). — Mi
niștrii de externe ai celor cinci 
țări occidentale membre ale 
Consiliului de Securitate — Ma
rea Britanie, S.U.A., R.F.G.,
Franța și Canada —, care au 
elaborat un plan de soluționare 
a problemei Namibiei, vor avea 
convorbiri la Pretoria cu guver
nul Republicii Sud-Africane, 
s-a anunțat la Londra. Data 
convorbirilor va fi anunțată ul
terior. Potrivit precizărilor Fo
reign Office-ului, ministrul bri
tanic de externe, David Owen, 
intenționează ca după convorbi
rile de la Pretoria să se depla
seze în una sau mai multe ca
pitale ale țărilor africane din

L.»

prima linie pentru a examina 
probleme privind situația din 
Rhodesia.

în opinia observatorilor, a- 
ceasta va constitui încă o încer
care din partea celor cinci state 
occidentale de a determina re
gimul rasist de la Pretoria să 
revină asupra deciziei de a or
ganiza, in pofida rezoluției Con
siliului de Securitate, alegeri in 
Namibia, fără supravegherea și 
controlul O.N.U.

Marea sărbătoare
a Republicii Democrate Germane
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 

general al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste România, și to
varășul MANEA MĂNESCU, prim-ministru al 
Guvernului Republicii Socialiste România, au 
trimis tovarășului ERICH HONECKER, secretar 
general al Comitetului Central al Partidului So
cialist Unit din Germania, președintele Consi
liului de Stat al Republicii Democrate Germane, 
și tovarășului WILLI STOPH, președintele Con
siliului de Miniștri al Republicii Democrate 
Germane, următoarea telegramă :

Stimați tovarăși,

Criza de guvern 
din Suedia

STOCKHOLM 6 (Agerpres) — 
Președintele parlamentului sue
dez, Henry Allard, a avut, vi
neri, la Stockholm consultări, cu 
liderii principalelor formațiuni 
politice, consacrate examinării 
perspectivelor de soluționare a 
crizei guvernamentale declan
șate, joi, prin demisia cabine
tului de coaliție condus de 
Thorbjoern Faelldin.

După consultări, președintele 
forului legislativ a declarat pre
sei că la începutul săptâminil 
viitoare va face cunoscută pro
punerea sa pentru postul de 
premier. El a adăugat că parla
mentul se va pronunța asupra 
acesteia cel mai devreme la 12 
octombrie.

Observatorii politici din ca
pitala Suediei, citați de agenția 
Associated Press, apreciază că 
cele mai mari șanse .de a de
veni prim-ministru le are, în 
actuala conjunctură. liderul 
Partidului Liberal, Ola Ullsten, 
vicepremier în guvernul demi- 
sionar. Observatorii precizează 
că un cabinet condus de Ullsten, 
care să fie sprijinit și de Parti
dul de Centru, ar dispune în fo
rul legislativ de o majoritate 
de 180 de mandate din totalul 
de 349.

NAȚIUNILE UNITE 6 (Ager- 
pres). — Secretarul de stat al 
S.U.A., Cyrus Vance, va pleca 
săptămîna viitoare la Pretoria, 
în cadrul unei noi tentative de 
a convinge guvernul minoritar 
rasist din R.S.A. să accepte pla
nul Națiunilor Unite, vizînd ac
cesul la independență al Nami
biei, teritoriu aflat sub ocupația 
ilegală a autorităților sud-afri- 
cane. Un purtător de cuvînt al 
Departamentului de Stat al 
S.U.A. a precizat Că Cyrus Van
ce se va deplasa Ia Pretoria îm
preună cu miniștrii de externe 
ai Angliei, Franței, Canadei și 
R.F.G.

NAȚIUNILE UNITE 6 (Ager
pres). — Jose Zelaya, ambasador, 
adjunct al reprezentantului per
manent al Republicii Nicaragua 
la O.N.U., a condamnat de la 
tribuna Națiunilor Unite acțiu
nile represive ale guvernului 
condus de Anastasio Somoza îm
potriva populației din Nicaragua. 
Acțiunile Gărzii Naționale, a 
arătat ambasadorul, au provocat 
o vie emoție și îngrijorare între 
oamenii politici de pe continent. 
Guvernul din Nicaragua trebuie 
să ceară imediat lui Somoza să 
renunțe Ia putere, întrucît între 
acesta și poporul din Nicaragua 
a survenit o ruptură irevocabilă.

Ambasadorul Jose Zelaya este 
al doilea reprezentant al Repu-

V 
t

Ureche artificială
La Universitatea Erlangen-Niimberg, 

specialiști de la „Institutul de fiziologie 
, și biocibernetică" au întreprins o serie de 
ț cercetări in domeniul punerii la punct a 
'' primei urechi artificiale, care lasă să se 

întrevadă posibilitatea realizării unei 
proteze dotată cu un microcalculator e- 
lectronic și capabilă să remedieze toate 
tulburările integrale care produc surdi
tatea.

După 
această 
Proteza 
care se . 
lui auditiv și nu produc fenomenul 
respingere biologică. Acești electrozi re
iau funcția urechii interne și traduc sem
nalele sonore in impulsuri nervoase.

î 

l

*

ț

*

un antrenament, surzii dotați cu 
proteză ar putea auzi din nou. 
din Erlangen utilizează electrozi 
implantează in apropierea nervu- 

de

Apa și cutremurele
Un om de știință japonez a pus la punct 

o metodă chimică de prognozare a cu
tremurelor. Articolul savantului Ryuichi 
Sugisaki,' de la Universitatea din Nagoya, 
apărut in revista britanică „Nature" la 
numai citeva zile după cutremurul ca
tastrofal din Iran, arată că raporturile 
heliu/argon și azot/argon din apele zone
lor seismice au atins un maxim cu citeva 
săptămâni înaintea a trei cutremure care 
au avut loc la vest de Tokio. Aceste ra
porturi măsurate prin tehnica cromato- 
grafiei de gaze, care permite o urmărire 
continuă, au atins cea mai mare valoare 
înaintea cutremurului dezastruos din pe-

ce 
mecanice de supraveghere 

au înregistrat nici un semn 
cutremurului.

ninsula Izu, in ianuarie a.c. in timp 
dispozitivele 
seismică nu 
precursor al

Cîntar cu afișare numerică
O societate japoneză a conceput un cîn

tar electronic cu afișare numerică, ale 
cărui dimensiuni sînt de trei ori mai mici 
decit cele ale instrumentelor de același 
tip.

Totuși talerul său are dimensiuni con
venabile. iar afișarea este perfect vizibi
lă. Reducerea volumului s-a efectuat doar

Cablul are o capacitate de 1 380 de canale 
telefonice și telegrafice.

Recent, intre Singapore ți Indonezia, a 
început construcția unui alt segment al 
acestui cablu submarin.

Realizarea acestui important proiect de 
telecomunicații va contribui la dezvolta
rea cooperării intre țările membre ale 
A.S.E.A.N. (Filipine, Singapore, Indonezia, 
Tailanda și Malayezia).

Automobil electric 
cu performanțe superioare

la nivelul blocului de comandă. Cîntarul 
este destinat magazinelor de orice mărime.

Cablu submarin 
între țările A.S.E.A.N,

Primul segment al cablului submarin 
care va asigura comunicațiile telefonice și 
telegrafice intre țările membre ale Aso
ciației Națiunilor din Asia de Sud-Est 
(A.S.E.A.N.) a fost dat in funcțiune intre 
localitățile Luzon (Filipine) și Katong 
(Singapore). Porțiunea de cablu submarin 
dintre cele două orașe a fost realizată pe 
o distanță măsurînd 1 500 mile nautice.

„Matsushita Electric Industrial Co.“, una 
a 

în 
un 

o 
viteză de peste 110 kilometri pe oră, cu o 
autonomie de deplasare, pină la reincăr- 
carea bateriilor, de peste 150 kilometri. 
Automobilul, care va fi prezentat la ex
poziția organizată în orașul nipon Suita, 
de lingă Osaka, la 17—19 octombrie a.c., 
are cinci locuri și este dotat cu baterii 
ușoare, cu elemente de feronichel. Firma 
speră ca noul automobil să intre in pro
ducția de masă, astfel incit in anul 1985 
să se ajungă la o producție anuală de 
300 000 unități. De menționat că automo
bilele electrice construite pînă acum in 
Japonia erau înzestrate cu baterii cu ele- 

‘mente din plumb, care nu puteau asigura 
decit viteze de pină la 70—80 kilometri pe 
oră și autonomie de deplasare de ma
ximum 80 kilometri..

dintre cele mai mari firme nipone, 
anunțat joi, la Osaka, că a realizat, 
cooperare cu „Daihatsu Motor Co.“, 
automobil electric capabil să dezvolte

*

* t*
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pornindu-se de la Interzicerea 
totală a folosirii armelor de 
exterminare în masă. Avînd în 
vedere importanța problematicii 
dezarmării, vorbitorul a subli
niat că la soluționarea ei tre
buie să contribuie toate statele.

Arătînd că perioada destin
derii, în care s-a observat o 
anumită reducere a tensiunii, 
este amenințată de conflictele 
existente și cele care izbucnesc 
în diferite părți ale lumii, mi
nistrul de externe al Republicii 
Sri Lanka, SAHQUL HAMEED, 
a declarat că în prezent este 
imperios necesar să se accele
reze procesul dezarmării, în 
care un rol deosebit de impor
tant trebuie să joace O.N.U. De 
asemenea, vorbitorul și-a expri
mat convingerea că se va ac
ționa pentru creșterea rolului 
O.N.U. în înfăptuirea noii or
dini economice internaționale.

Comisarul pentru afaceri ex
terne al Nigeriei, HENRY ADE- 
FOPE, a relevat că problemele 
enorme cu care sînt confruntate 
țările in curs de dezvoltare se 
înrăutățesc, punînd în pericol 
stabilitatea multor țări. De aceea 
este nevoie de o nouă ordine 
economică internațională, țările 
în curs de dezvoltare dorind o 
schimbare fundamentală a 
structurii relațiilor actuale din 
lume. Vorbitorul a exprimat 
sprijinul țării sale pentru lupta 
popoarelor din Namibia și Zim
babwe pentru libertate și inde
pendentă.

în același sens s-a pronunțat 
și ministrul de externe din 
Barbados, HENRY DE BOULAY 
FORDE. El a atras, totodată, 
atenția ca „vînzarea de arme 
convenționale țărilor în curs de 
dezvoltare este o cale prin care 
se efectuează transferul de re
surse din țările nedezvoltate 
spre cele dezvoltate".

Ministrul de externe al Soma
liei, ABDURAHMAN JAMA 
BARRE, a subliniat necesitatea 
grăbirii accesului la independen
ță al popoarelor Namibiei și 
Zimbabwe.

DANIEL ARAP MOI 
PREȘEDINTE VIRTUAL 

AL REPUBLICII KENYA
NAIROBI 6 (Agerpres) — 

La Nairobi a avut loc vineri 
o conferință extraordinară a 
Partidului Uniunea Naționa
lă Africană din Kenya 
(K.A.N.U.), în cadrul căreia 
cei 1 600 de delegați prezenți 
l-au ales pe Daniel Arap 
Moi. președinte ad-interim 
al Republicii Kenya, în func
ția de președinte al K.A.N.U. 
— transmite agenția Reuter. 
Potrivit prevederilor Consti
tuției tării, liderul K.A.N.U. 
devine și președinte al Re
publicii Kenya. Proclamarea 
lui Daniel Arap Moi ca pre
ședinte al țării va avea loc 
la 10 octombrie, urmînd ca 
noul șef al statului să depu
nă jurămîntul la 14 octom
brie. După această dată, el 
va numi pe vicepreședintele 
republicii și vă constitui un 
nou guvern.

în cuvîntarea rostită în 
fața delegaților, Daniel Arap 
Moi a arătat, între altele, că 
la 28 octombrie va avea 
loc Conferința Națională 
K.A.N.U.

Cu prilejul celei de-a 29-a aniversări a Înte
meierii Republicii Democrate Germane, în nu
mele Comitetului Central al Partidului Comu
nist Român, al Consiliului de Stat și Guvernului 
Republicii Socialiste România, al întregului po
por român și al nostru personal, vă adresăm 
dumneavoastră, Comitetului Central al Partidu
lui Socialist Unit din Germania, Consiliului de 
Stat, Consiliului de Miniștri Și poporului Repu
blicii Democrate Germane cele mai cordiale 
felicitări și un salut frățesc.

Poporul român urmărește cu viu interes și 
caldă simpatie eforturile creatoare ale oamenilor 
muncii din Republica Democrată Germană, care, 
sub conducerea partidului lor comunist, au ob-

Se împlinesc astăzi 29 de ani de la întemeierea 
Republicii Democrate Germane, primul stat al 
muncitorilor și țăranilor pe pământ german. Re
zultat al luptei forțelor celor mai înaintate ale 
societății germane, in frunte cu comuniștii, și al 
evoluțiilor ce au avut loc in Europa postbelică, 
actul de la 7 octombrie 1949 s-a înscris ca un 
eveniment important nu numai in viața oame
nilor muncii din această țară, cărora li se des
chidea astfel perspectiva unor ample și profunde 
transformări revoluționare, ci și in istoria con
temporană a continentului, in centrul căruia 
apărea un puternic factor de progres și pace.

In cei 29 de ani care au trecut de atunci, oa
menii muncii din Republica Democrată Germa
nă au reușit, sub conducerea Partidului Socialist 
Unit din Germania, să înlăture in scurt timp 
urmările marilor distrugeri provocate de război, 
să lichideze exploatarea, să consolideze puterea 
populară și să asigure victoria socialismului la 
orașe și sate. In acești 29 de ani, prin efortu
rile clasei muncitoare, ale țărănimii și intelec
tualității, R.D.G. a devenit un stat socialist cu 
o economie puternică, numărindu-se intre pri
mele zece țări din lume din punct de vedere al 
volumului producției industriale și dispunind, in 
același timp, de o agricultură modernă, de înalt 
randament. Succese deosebite au fost obținute, 
de asemenea, in domeniul științei, învățământu
lui, ocrotirii sănătății, culturii și artei, in ridi
carea nivelului de trai al întregului popor.

In prezent, eforturile oamenilor muncii de pe 
tot cuprinsul R. D. Germane sint îndreptate spre 
înfăptuirea hotăririlor celui de al IX-lea Con-

ținut rezultate deosebite în dezvoltarea econo
miei naționale, a științei și culturii, în ridicarea 
continuă a nivelului de trai material și spiri
tual al poporului, iar în prezent acționează cu 
succes pentru transpunerea în viață a hotărîri- 
lor Congresului al IX-lea al Partidului Socialist 
Unit din Germania, în opera de edificare a so
cietății socialiste dezvoltate în patria dumnea
voastră.

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

Sîntem ferm convinși că aceste relații se vor 
amplifica și aprofunda continuu, prin înfăp
tuirea prevederilor Declarației comune din iu
nie 1977 și a Tratatului de prietenie, colaborare 
și asistență mutuală, ceea ce corespunde intere
selor ambelor noastre popoare, cauzei generale 
a socialismului și păcii în lume.

La aniversarea sărbătorii dumneavoastră na
ționale, transmitem comuniștilor, tuturor oame
nilor muncii din Republica Democrată Germană 
urări de noi și tot mai mari succese în opera de 
edificare a socialismului, de înflorire multilate
rală a patriei, iar dumneavoastră, stimați tova
răși, vă dorim multă sănătate și fericire.

greș al P.S.U.G., care a elaborat, cu doi ani in 
urmă, un amplu program privind continuarea 
construcției societății socialiste dezvoltate.

Tineretul, întregul nostru popor urmăresc cu 
viu interes și cu deplină satisfacție activitatea 
constructivă pașnică ce se desfășoară în R. ~ 
Germană, la intrarea in cel de al treizecilea 
al existenței sale și prestigiul său crescind 
plan internațional. Aceasta cu atît mai mult 
cit legăturile de prietenie frățească, solidaritate 
și strinsă cooperare dintre România și R. D. 
Germană cunosc o dezvoltare continuă in toate 
domeniile, inclusiv pe linie de tineret — fapt 
scos in mod convingător in evidență de des
fășurarea cu succes a recentei intilniri dintre 
reprezentanți ai tineretului din cele două țări.

Rolul esențial in evoluția continuu ascenden
tă a acestor relații revine raporturilor de soli
daritate și cooperare dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Socialist Vnit din Germania, 
contactelor directe dintre conducerile de partid 
și de stat ale celor două țări, in primul rind în
tâlnirilor și convorbirilor frecvente dintre tova
rășii Nicolae Ceaușescu și Erich Honecker, care 
au dat de fiecare dată impulsuri hotăritoare 
rodnicei conlucrări dintre România și R.D.G. Un 
moment de seamă in acest sens l-a constituit 
vizita efectuată in R.D.G., in vara anului trecut, 
de delegația de partid și guvernamentală a țării 
noastre in frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
vizită care a deschis noi și largi perspective 
bunelor relații dintre cele două partide, țări și 
popoare.

D. 
an 
pe 
cu

Tradiție și modem in Mecklenburg

nduind printre la
nuri bogate și lo
calități prospere, in 
care arhitectura 
tradițională a ve

blicii Nicaragua care denunță 
regimul dictatorial de la înalta 
tribună a Națiunilor Unite. Pri
mul, Enrique Paguagua Fernan
dez, a condamnat, de asemenea, 
acțiunile represive și a renunțat 
Ia îuncția sa în semn de protest»

MANAGUA 6 (Agerpres). — 
Opoziția din Nicaragua a cerut 
din nou abandonarea puterii de 
către dictatorul Anastasio So
moza. în acest, scop, „Frontul 
Amplu . Opoziționist" (F. A.O.) a 
dat publicității o declarație în care 
apreciază că „plecarea președin
telui Somoza de Ia conducerea 
statului este indispensabilă pen
tru găsirea unei soluții la grava 
criză internă pe care o traver
sează Nicaragua". După ce de
nunță actele represive sălbatice 
la care s-a dedat guvernul de la 
Managua, documentul precizează 
că „poporul din Nicaragua nu va 
accepta nici un compromis cu 
Somoza și somozismul".

chilor clădiri se imbină armo
nios cu noile și zveltele siluete 
ale întreprinderilor moderne — 
panglica de asfalt a șoselei stră
bate cimpia Mecklenburgului, o 
regiune cu un farmec și un pi
toresc aparte. Situată la nord 
de Berlin, această zonă care se 
întinde pină la Marea Baltică a 
fost unul din cele mai înapo
iate ținuturi ale Germaniei an
tebelice, atît sub aspect econo
mic, cit și sub aspect cultural.

Dacă din numeroasele impre
sii notate în carnetul de re
porter in timpul unei recente 
călătorii în Republica Demo
crată Germană ne-am oprit toc
mai asupra acestei regiuni bal
tice, cred că la aceasta a con
tribuit și o veche zicală 
partea locului, care spunea că 
Mecklenburgul este situat la 
capătul pămintului. Dar cel care 
a reușit să exprime și mai plas
tic încremenirea economică, 
culturală și sub aspectul rela
țiilor sociale, existentă de se
cole in acest ținut, a fost cu
noscutul om de stat Bismarck, 
care, nu fără o amară ironie, 
dădea următorul „sfatn : „Cînd 
va veni sfirșitul lumii, ducc- 
ți-vă spre Mecklenburg. Acolo 
totul se va termina cu cel pu
țin o sută de ani mai tîrziu...".

Realitățile de azi infirmă in 
mod categoric vechea zicală si 
„sfatul" lui Bismarck. Cel ce 
vizitează acum ținutul Mecklen
burgului va avea imaginea unei 
regiuni industrial-agrare în 
plină dezvoltare. Este adevă
rat însă că întreprinderile mo
derne ce-i determină profilul 
economic de azi au fost create,

din

aproape fără excepție, m 
construcției socialiste. Apatia 
unor mari întreprinderi inaus- 
triale din ramura construcțiilor 
de mașini și a tehnicilor de 
vîrf într-o zonă fără tradiții in 
acest domeniu a determinat, in 
mod firesc, profunde mutații in 
viața oamenilor, in relațiile din
tre ei. Fără îndoială, Rostockul 
este cel mai reprezentativ exem
plu pentru a ilustra ritmul și 
dinamica prefacerilor înnoi
toare din Mecklenburg in anii 
socialismului.

Timp de secole, acest oraș, 
înființat acum 760 de ani la 
confluența cimpiei cu apele 
reci și înspumate ale Balticii, 
n-a fost altceva decit o rudă 
săracă a Hansei germane. Nici 
către sfirșitul secolului trecut 
și Începutul acestui secol Rosto
ckul n-a reușit să-și depășească 
statutul de oraș provincial cu 
mici ateliere de interes local și 
o industrie constructoare de 
vase in stadiu incipient. Sfîrși
tul celui de al doilea război 
mondial a găsit orașul distrus 
în proporție de 40 Ia sută, sub 
dărimături pierind aproape un 
sfert din populație.

Adevărata trezire la viață a 
Rostockului, ca dealtfel a în
tregii regiuni, s-a făcut in anii 
socialismului : vechiul șantier 
naval „Neptun" a fost în între
gime reconstruit ; s-a construit 
noul șantier „Warnow" ; au fost 
înființate întreprinderi 
zoare de subansamble 
construcției de nave, 
uzina constructoare de 
Diesel și uzina de electronică 
navală ; s-a dezvoltat industria 
de pescuit, construindu-se un 
mare combinat de prelucrare a 
peștelui. De asemenea, Rostoc
kul a devenit principala poartă 
maritimă a R. D. Germane, ca-

furni- 
necesare 

precum 
motoare

pacitatea portului său, inaugurat 
cu 20 de ani în urmă, ajungind 
astăzi ia peste 16 milioane tone 
de mărfuri pe an.

Bineînțeles, la toate aceste 
spectaculoase prefaceri, tinere
tul și-a adus o importantă con
tribuție. Peste tot in întreprin
derile vizitate, din Rostock sau 
din celelalte orașe și localități 
din regiune (precum Șantierele 
navale din Stralsund, Șantierele 
de construcții de locuințe din 
Wismar și Cooperativa agricolă 
din Lumbrcchtshagen), ni s-a 
vorbit cu multă însuflețire des
pre munca brigăzilor de tineret, 
despre aportul tinerilor la dez
voltarea economico-socială a re
giunii. Dealtfel, Rostockul însuși 
este un oraș cu o populație 
foarte tinără ; creșterea eco
nomică fără precedent a atras 
după sine o dezvoltare unică a 
populației, Rostockul fiind sin
gurul oraș mai vechi din R.D.G. 
care a reușit să-și dubleze nu
mărul locuitorilor. Acest lucru a 
determinat la rindul său dezvol
tarea spectaculoasă a unui alt 
sector : cel al construcțiilor de 
locuințe. în Rostock s-au con
struit în ultimii 25 de ani peste 
58 000 de apartamente și au fost 
renovate 32 000 apartamente mai 
vechi. Tinărul arhitect Michael 
Brăuer, șeful secției speciale de 
urbanizare, ne-a vorbit despre 
efortul constructorilor de a inte
gra in mod armonios noile an
sambluri de locuințe cu vechile 
clădiri, de a îmbina stilul arhi
tectonic tradițional cu necesi
tatea industrializării construcți
ilor. Aceste eforturi le-am văzut 
materializate in cele șase noi 
cartiere apărute pe harta orașu
lui. Rostockul de azi nu este 
numai un centru al industriei, 
ci și un puternic centru al știin
ței și culturii : 16 000 de stu- 
denți se pregătesc la cea mai 
veche universitate din Europa 
de nord (înființată în 1418 și 
supranumită „lumina nordului") 
să devină specialiști pentru in
dustrie și 
profesori,

Locuitorii 
sînt oameni 
în același timp prietenoși și ve
seli, primindu-și cu inima des
chisă prietenii. La Rostock, la 
Stralsund, la Wismar sau Waren, 
în regiunea Neubrandenburg, 
peste tot unde am fost, aflînd 
că sîntem gazetari români, oa
menii muncii ne-au intîmpinat 
cu căldură, ne-au vorbit despre 
succesele lor, despre munca lor, 
despre planurile de viitor , și-au 
manifestat satisfacția față de 
relațiile de prietenie frățească 
ce leagă popoarele și partidele 
noastre. Am părăsit acest ținut 
ducind cu noi prietenia caldă a 
locuitorilor săi.

EMIL MARINACHE

agricultură, medici, 
oameni de cultură. 

Mecklenburgului 
muncitori. Dar sînt

• pe scurt • pe scurt • pe scurt ♦
• AFLAT ÎN MAREA BRI

TANIE, pentru a participa la 
lucrările Conferinței anuale a 
Partidului Laburist, tovarășul 
Leonte Răutu. membru al 
mitetului Politic Executiv 
C.C. al P.C.R. s-a întîlnit, 
Edinburgh, cu membri ai con
ducerii Consiliului scoțian pen
tru industrie și dezvoltare, pre
cum și cu reprezentanți ai unor 
firme industriale din Scoția. Au 
fost discutate aspecte privind 
dezvoltarea în continuare a co
laborării economice româno-bri- 
tanice. La întîlnire a fost pre
zent Pretor Popa, ambasadorul 
României în

Co
al 
la

Marea Britanie.

IN FRANȚA
mai multor intre- 

franceze din sectorul

GREVE
Salariații 

prinderi 
reparațiilor navale au decis să 
intre in grevă pe o perioadă 
nelimitată. într-un comunicat 
al Confederației Generale a 
Muncii (C.G.T.) se precizează 
că greviștii reclamă din partea

autorităților de resort relan
sarea activității în toate între
prinderile sectorului de repara
ții navale, afectate de criză.

Pe de altă parte, în Franța 
continuă greva mai multor 
uniuni sindicale din sectorul fe
roviar, care revendică îmbună
tățirea condițiilor de muncă și 
de viață.

S.U.A.: INFLAȚIA A AJUNS 
DIN NOU LA 10 LA SUTA

Prețurile cu ridicata Ia ali
mente în S.U.A. au înregistrat 
o nouă creștere în luna septem
brie — arată statisticile publi
cate joi de Departamentul ame
rican al Muncii. Majorarea pre
țurilor în luna septembrie a fost 
de 1,7 la sută, nivel care se 
apropie de cea mai ridicată 
creștere lunară a prețurilor, de 
1,8 la sută, înregistrată in luna 
aprilie. Statisticile Departamen
tului american al Muncii preci
zează că pînă în prezent rata 
medie anuală de creștere a pre-

țurilor a fost de 10 la sută. Po
trivit acelorași: surse, indicele 
prețurilor cu ridicata a fost în 
luna septembrie de 196.9 luînd 
ca bază nivelul de 100 din 1967.
ECUADORUL VA REVENI 

LA UN GUVERN CIVIL
Ecuadorul va reveni la un gu

vern civil constituțional la 10 
august 1979, s-a anunțat oficial 
Ia Quito. Triumviratul militar, 
care guvernează în Ecuador din 
ianuarie 1976, va remite puterea 
unui președinte ales prin sufra
giu universal, a anunțat minis
trul de interne, generalul Bo
livar Jarrin.

• CANCELARUL FEDERAL 
vest-german, Helmut Schmidt, 
l-a primit, la Bonn, pe Fan I, 
vîcepremier al Consiliului de 
Stat al R.P. Chineze, care se 
află într-o vizită în R.F.G. A- 
genția China Nouă informează 
că a fost efectuat un schimb de 
opinii în legătură cu unele pro
bleme internaționale de interes

reciproc și cu privire Ia rela
țiile bilaterale.

Fan I a fost primit, de ase
menea, vineri, de președintele 
R.F. Germania, Walter Scheel. 
Șeful statului vest-german a ac
ceptat invitația ce ira fost a- 
dresată de a vizita R.P. Chine
ză, la o dată ce va fi stabilită 
ulterior.
• ÎN CAPITALA BELGIEI a 

avut loc, vineri, o demonstrație 
organizată de studenții de la 
Universitatea din Bruxelles in 
semn de protest împotriva ma
jorării taxelor de studii Ia in
stituțiile de invățămint superior 
din țară. Studenții acestei uni
versități se află de mai multe 
zile în grevă, revcndicind redu
cerea taxelor universitare.

CONVORBIRILE S.A.L.T.
Vineri, la Geneva a avut loc 

o nouă întîlnire a delegațiilor 
U.R.S.S. și S.U.A. participante 
la convorbirile privind limita
rea armamentelor strategice o- 
fensive.
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