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La invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, ieri u început

VIZITA OFICIAU DE PRIETENIE A PREȘEDINTELUI 
REPUBLICII ZIMBABWE, CANAAN SODINDO RANANA
expresie a dorinței comune de a extinde, în noile condiții create după 
istorica victorie a poporului Zimbabwe, relațiile de prietenie, solidaritate

militantă și colaborare dintre cele două țări

Sosirea 
k CapitalăLa invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, și a tovarășei Elena Ceaușescu, vineri după-amiază a sosit în Capitală, într-o vizită oficială de prietenie, tovarășul Canaan Sodindo Banana, președintele Republicii Zimbabwe, împreună cu tovarășa Janet Banana.Vizita în țara noastră a primului președinte al Republicii Zimbabwe, Canaan Sodindo Banana, este o expresie elocventă a dorinței celor două țări de a dezvolta și mai mult legăturile de prietenie și solidaritate militantă statornicite între P.C.R. și Z.A.N.U., între cele două popoare, încă din perioada luptei poporului Zimbabwe împotriva dominației coloniale, pentru cîștigarea dreptului său inalienabil la viață liberă, independentă și demnă. Poporul nostru nutrește convingerea că în condițiile noi, de după crearea tinerei republici, sint deschise noi orizonturi de dezvoltare relațiilor de prietenie și colaborare dintre țările, partidele și popoarele noastre, în folosul reciproc, in interesul luptei pentru eliminarea definitivă a colonialismului și neo- colonialismului, a politicii imperialiste de dominație și dictat, pentru pace, independență și progres social.Ceremonia sosirii solilor poporului Zimbabwe a avut loc pe aeroportul Otopeni.Pe frontispiciul aerogării se aflau portretele tovarășilor Nicolae Ceaușescu și Canaan Sodindo Banana, încadrate de drapelele de stat ale Republicii Socialiste România și Republicii Zimbabwe. Pe mari pancarte erau înscrise urările : „Bun
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Dineu oficial oferit de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu în onoarea tovarășului 
Canaan Sodindo Banana și tovarășei Janet Banana

Președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și tovarășa Elena Ceaușescu au oferit, vineri, la Palatul Consiliului de Stat, un dineu oficial in onoarea tovarășului Canaan Sodindo Banana, președintele Republicii Zimbabwe, și a tovarășei Janet Banana.Au participat tovarășii Ilie Verdeț, Lina Ciobanu, Ion Coman. Nicolae Constantin, Janos Fazekas, Gheorghe

Oprea, Gheorghe Pană, Dumitru Popescu. Gheorghe Radulescu. Aneta Spornic, Virgil Trofin, Mihai Gere, Nicolae Giosan, Suzana Gâdea, Ion Ioniță, Marin Rădoi, membri ai Consiliului de Stat, ai guvernului, membri ai conducerii unor instituții centrale și organizații de masă, alte persoane oficiale.Tovarășii din conducerea de partid și de stat au participat împreună cu soțiile.

Au luat parte, de asemenea, Sydney Tigere Sekeramayi, Morris Nyagumbo, W. Ndangana, celelalte persoane oficiale din Republica Zimbabwe.în timpul dineului, tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Canaan Sodindo Banana au rostit toasturi. Au fost intonate imnurile de stat ale celor două țări.Dineul s-a desfășurat într-o ambianță de cordialitate și prietenie.

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU7 *
Taha Yassin Ramadhan,

prim viceprim - ministru al guvernului irakian

Președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, l-a primit, vineri dimineață, pe Taba Yasșîn Ramadhan, prim viceprim- ministru al guvernului irakian, care, la invitația guvernului român, face o vizită oficială in țara noastră.La primire au luat parte tovarășii Ilie Verdeț, prim-ministru al guvernului, Ion Dincă, prim viceprim- ministru al guvernului, președintele părții române în Comisia mixtă comercială și de cooperare economică și tehnică româno-irakiană, Mihail

Diamandopol, ambasadorul României la Bagdad.Au fost de față Hassan Aii, ministrul comerțului, președintele pârtii irakiene in comisia mixtă, și Dhiab M. Al-Algawi, ambasadorul Irakului la București.Oaspetele a transmis tovarășului Nicolae Ceaușescu un mesaj de prietenie și cele mai cordiale urări de sănătate și fericire din partea președintelui Republicii Irak, Saddam Hussein. Prim viceprim-ministrul irakian a arătat, totodată, că președin

tele Republicii Irak, întregul popor irakian dau o înaltă apreciere politicii externe a României, activității șefului statului român in direcția consolidării păcii, destinderii și colaborării internaționale, soluționării politice a problemelor din Orientul Mijlociu și realizării unei păci juste și durabile in această regiune.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a mulțumit pentru sentimentele exprimate și a adresat, la rîndul său. șefului
(Continuare în pag. a V-a)

Yoshio Sakurauchi,
secretarul general al Partidului Liberal Democrat din Japonia

Vizită 
protocolară
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se- . cretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, președintele Frontului Democrației și Unității Socialiste, a primit, vineri dimineața, pe Yoshio Sakurauchi, secretarul general al Partidului Liberal Democrat din Japonia, care, la invitația Consiliului Național al F.D.U.S., a efectuat o vizită în țara noastră.La primire au participat Tamara Dobrin, președinte executiv al Consiliului Național al F.D.U.S., Eduard

Eisenburger, vicepreședinte al Consiliului Național al F.D.U.S., Aurel Duma, secretar al Consiliului Național al F.D.U.S.A fost de față Yuzuru Murakami, ambasadorul Japoniei la București.Oaspetele a inminat tovarășului Nicolae Ceaușescu un mesaj de prietenie din partea președintelui Partidului Liberal Democrat, prim-ministru al Japoniei, Zenko Suzuki, în care se transmit urări de sănătate și fericire președintelui României, de prosperitate poporului român. In

mesaj este evidențiat rolul deosebit al vizitei efectuate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, în 1975, în Japonia, precum și al vizitei de anul trecut în țara noastră a prințului moștenitor al Japoniei, Akihito, și a prințesei Michiko, în calitate de reprezentanți ai împăratului Japoniei, în dezvoltarea continuă a relațiilor de prietenie și colaborare româno-japo- neze.Secretarul general al P.L.D. a ex-
(Continuare în pag. a V-a) s

TOASTUL TOVARĂȘULUI 
NICULAE CEAUSESCU

Tovarășe președinte al Republicii Zimbabwe, Canaan 
Sodindo Banana,

Doamnă Janet Banana,
Stimați oaspeți din Republica Zimbabwe,
Tovarăși și prieteni,îmi face o deosebită plăcere' ca, in numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al Consiliului de Stat și al guvernului român, precum și in numele meu și al tovarășei mele, să vă salut cordial, ca oaspeți ai țării noastre, pe dumneavoastră, tovarășe președinte, și pe doamna Janet Banana, pe colaboratorii care vă însoțesc — și să vă adresez urarea călduroasă de bun venit în România.Salutăm in dumneavoastră pe primul președinte al tiparului stat independent Zimbabwe, salutăm poporul Zimbabwe, care, luptind vreme indelungată împotriva dominației imperialiste, a politicii rasiste, a obținut o victorie istorică și a pășit pe calea dezvoltării independente și libere.Vizita pe care o întreprindeți în România constituie o Ilustrare a raporturilor de prietenie și solidaritate statornicite intre partidele și popoarele noastre în anii îndelungatei și grelei lupte de eliberare națională duse de poporul Zimbabwe. în același timp, considerăm vizita ca o expresie a dorinței comune de a dezvolta, in noile condiții, relații de colaborare — economice, tehnice, științifice și culturale — de a întări continuu solidaritatea dintre țările noastre. Poporul român a salutat cu deosebită satisfacție victoria obținută in alegerile din martie și proclamarea independenței Republicii Zimbabwe. Victoria obținută în alegeri dg. Z.A.N.U., de Frontul Patriotic și formarea guvernului sub președinția tovarășului Robert Mugabe au constituit o cotitură istorică in dezvoltarea poporului Zimbabwe.Aș dori să menționez, cu acest prilej, că, în cursul luptei de eliberare, am avut numeroase întîlniri cu tovarășul Mugabe, cu alți conducători ai luptei poporului Zimbabwe. Am acordat un sprijin activ luptei pentru independență a poporului Zimbabwe.Proclamarea Republicii Zimbabwe a constituit o nouă victorie in lupta pentru lichidarea definitivă a dominației colonialiste în Africa. Această victorie, ca și alte succese
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TOASTUL TOVARĂȘULUI 
CANAAN SOOINOO RANANA

Tovarășe președinte al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu,

Doamnă Ceaușescu,
Stimați membri ai Consiliului de Stat și ai Consiliului 

de Miniștri,
Tovarăși,
Doamnelor și domnilor,Permiteți-mi să vă adresez salutări revoluționare și frățești din partea guvernului și poporului Republicii Zimbabwe 1Este un moment de deosebită bucurie pentru mine, pentru soția mea, miniștrii și oficialitățile guvernamentale care mă însoțesc.Sintem fericiți să ne aflăm aici, în România, în prima vizită oficială din statul independent Zimbabwe, după o perioadă atit de indelungată de izolare datorată opresiunii coloniale.Adresăm felicitări Partidului Comunist Român, poporului român, comuniștilor pentru victoria obținută în revoluția de eliberare socială și națională, antifascistă și anti- imperialistă, care a marcat Începutul unei noi ere în istoria României, o eră de profunde transformări democratice pentru realizarea suveranității sale naționale, a progresului său economic și social. Semnificația victoriei dumneavoastră a depășit frontierele țării. Dumneavoastră ați înțeles lucrul foarte important că independența dumneavoastră nu poate fi completă decît dacă întreaga omenire va fi eliberată de cătușele imperialismului și colonialismului. Iată de ce România s-a situat în fruntea celor care ne-au sprijinit în timpul luptei noastre juste pentru emanciparea națională. Ne-ați acordat sprijin material și moral în timpul celor mai grele încercări. Principalul merit pentru tot ce s-a făcut de către Partidul Comunist Român, de către poporul român, pentru succesul luptei noastre pentru independență îl datorăm Excelenței Sale tovarășului Nicolae Ceaușescu, prieten sincer și devotat al poporului Zimbabwe. Dumneavoastră ați privit lupta noastră ca pe propria dumneavoastră luptă, unindu-vă indestructibil cu noi in scopul realizării unei păci durabile.
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Oamenii muncii din Capitală 
raportează partidului, țării:

ÎNDEPLINIREA PLANULUII CINCINAL 
LA PRODUCȚIA INDUSTRIALĂ 
cu peste 100 de zile înainte de termen

„ACEASTA E MENIREA NOASTRĂ:

Să învingem greutățile și să înmulțim 
satisfacțiile oamenilor"

- un strălucit succes al muncii harnice și entuziaste, al hotărîrii 
de a înfăptui exemplar obiectivele mărețe ale dezvoltării multilaterale 

a României socialiste
Telegrama adresată tovarășului Nicolae Ceaușescu

Mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al partidului, președinte al Re
publicii Socialiste RomâniaPuternic mobilizați în întrecerea socialistă desfășurată în întreaga tară și însuflețiți de îndemnurile și chemarea patriotică adresate de dumneavoastră, de a acționa cu înaltă responsabilitate revoluționară și dăruire comunistă pentru înfăptuirea hotărîrilor Congresului al XI-lea al Partidului Comunist Român, pentru accelerarea dezvoltării economico-sociale a patriei, oamenii muncii din Capitală au deosebita cinste și satisfacție de a vă raporta, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, realizarea prevederilor planului cincinal actual la producția industrială la data de 19 septembrie.îndeplinirea cu peste trei luni mai devreme a acestei sarcini creează condiții ca, prin intensificarea preocupărilor pentru punerea mai bună în valoare a rezervelor de care dispunem, prin mobilizarea exemplară, sub conducerea organelor si organizațiilor de partid, a tuturor colectivelor de muncă din unitățile economice să realizăm pînă la sfîrșitul anului 1980 o producție industrială suplimentară in valoare de peste 40 miliarde lei.Producția suplimentară realizată pînă în prezent se concretizează în 119 mii tone oțel aliat superior, 730 MW motoare electrice, mijloace de automatizare electronice insumînd 1,9 miliarde lei, 855 mii receptoare radio, produse ale mecanicii fine și optice, precum și echipamente și elemente hidraulice în valoare de peste 500 milioane lei, 103 strunguri carusel și diverse alte mașini-unelte cu comandă numerică, 3 600 tone utilaje pentru industria ușoară și construcții, 470 combine autopropulsate pentru recoltat cereale, medicamente în valoare de 980 milioane lei, 600

tone coloranți și pigmenți organici, 800 mii perechi de încălțăminte din înlocuitori de piele, 19,2 milioane mp țesături tip lină, 2 300 tone unt, precum și alte produse necesare satisfacerii cerințelor economiei naționale.Eforturile susținute pentru întărirea laturilor calitative ale producției, hotărîrea cu care s-a acționat pentru aplicarea principiilor noului mecanism economico-financiar, întărirea autocon- ducerii muncitorești și autogestiunii în fiecare unitate economică, pentru promovarea pe scară largă a progresului tehnic își găsesc expresia în faptul că întregul spor de producție înregistrat în această perioadă s-a realizat pe seama creșterii productivității muncii, care în 1980 este cu 39,6 la sută mai mare decît în 1975. Ponderea produselor noi și reproiectate în valoarea pro- ducției-marfă este în prezent de 56.9 la sută, față de 46,8 la sută, cit s-a prevăzut în plan pentru anul 1980, fiind asimilate și introduse în fabricație 2 289 mașini, utilaje, aparate și instalații, 363 materiale și 586 bunuri de consum. Aceasta a contribuit substanțial la depășirea cu 1,4 miliarde lei-valută a volumului de mărfuri livrate pentru export. Totodată, ca urmare a acțiunilor întreprinse în vederea valorificării superioare și gospodăririi judicioase a materiilor prime, materialelor, energiei și combustibilului, prin reducerea normelor de consum, au fost economisite 55 mii tone metal, 638 mii tone combustibil convențional și 459 milioane kWh energie electrică.Toate aceste succese se datoresc în mod hotă- ritor sprijinului multilateral pe care l-am primit din partea dumneavoastră, mult stimate to

varășe Nicolae Ceaușescu, grijii și consecvenței cu care, pe parcursul întregii perioade a actualului cincinal, ați îndrumat și orientat organizația de partid a Capitalei, spiritului revoluționar, novator imprimat în toate domeniile activității noastre, pențru care vă exprimăm din toată inima, și cu acest prilej, cele mai calde mulțumiri, împreună cu profunda noastră recunoștință.Pe deplirk. conștienți că rezultatele obținute pînă în present creează premise optime pentru pregătirea condițiilor necesare îndeplinirii sarcinilor ce ne revin în noul cincinal, vă asigurăm că nu ne vom precupeți eforturile pentru a realiza o nouă calitate, superioară, in toate domeniile de activitate, acționînd cu întreaga noastră energie și capacitate creatoare pentru înfăptuirea neabătută a mărețelor obiective stabilite de Congresul al XII-lea al partidului.Urmînd insuflețitorul dumneavoastră exemplu de muncă neobosită, de dăruire nețărmurită și slujire devotată a intereselor și aspirațiilor supreme de libertate, independență națională, bunăstare și pace ale poporului român, vă Încredințăm, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că, angajați cu toate forțele, în spiritul orientărilor și indicațiilor de excepțională valoare teoretică și practică formulate în expunerea prezentată la Congresul al II-lea al consiliilor populare, pentru valorificarea tot mal bună a potențialului tehnico-material și uman de care dispunem, sîntem ferm hotărîți să sporim neîncetat contribuția Capitalei la ridicarea patriei noastre socialiste pe noi culmi de progres și civilizație.

partid pe întreprindere l-a „îndepărtat" de mașinile de așchiat el n-a uitat de propunerea pe care o lansase cu ani în urmă. A fost in continuare oxigenul care a întreținut mereu aprinsă flacăra respectivei inițiative. Cum ? Simplu ! Cu autoritatea faptelor ! Cu însoțirea cuvintelor de demonstrații, făcute, în funcție de timpul liber pe care și-l putea crea, ba într-un schimb, ba în altul, a cultivat în rîndul tinerilor ambiția de a deveni meseriași policalificați. Și iată că astăzi „sămînța" acestei pasiuni a rodit. Și nu numai în secția așchiere. Oameni din echipa lui Ion Mitelbron. alcătuită din opt frezori, lucrează zilnic la cite două-trei strunguri și două-trei freze. Un tlnăr uteci.st din această întreprindere, sudorul Ștefan Rașca, care știe în același timp să execute’ și anumite lucrări de montaj, a ocupat locul I pe

COMITETUL MUNICIPAL BUCUREȘTI 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Bucureștiul muncitoresc
în acest rodnic 
timp al munciiAdevărata măsură a ca-' pacității oamenilor, a patriotismului lor o reprezintă faptele. Iată, azi, un fapt de mare rezonanță : oamenii muncii din unitățile economice ale Capitalei au realizat sarcinile de plan pe întregul cincinal actual la producția industrială cu 103 zile înainte de termen.Este un fapt ce se înscrie la loc de frunte in cronica marii întreceri socialiste, a cărui evaluare exactă va însemna, la sfîrșitul acestui an, o producție suplimentară de peste 40 miliarde lei. Adică tot atit cît reprezenta volumul total al producției triale a Capitalei din 1967. O performanță atestă în chip grăitor industrială de care pune astăzi cel mai oraș al țării, ca urmare a dezvoltării impetuoase pe care a cunoscut-o îndeosebi în ultimii ani în contextul amplului proces de a

indus- anul care forța dis- mare

punerea

dezvoltare accelerată economiei naționale.Dar, dincolo de aceasta, este un fapt în care vedem, in primul rind, dimensiunile eforturilor, calitatea muncii, înălțimea conștiinței tuturor celor ce se numără pe drept cuvînt printre făurarii minunatei realizări.Care sînt principalele direcții de acțiune în această competiție pentru mai mult, mai repede și mai bine ? Răspunsul este la indemlna oricui a avut'ocazia să treacă și să revină măcar de citeva ori în ultimii ani prin aceleași întreprinderi bucu- reștene. Iată, sectoarele calde de la întreprinderea „23 August", secția de montaj final de la „Semănătoarea", cazangeria de la întreprinderea de utilaj chimic „Grivița roșie", sălile de croit de la întreprinderea de confecții și tricotaje, turnătoria și sectoarele de prelucrări de la întreprinderea de pompe, modernele ateliere ale întreprinderilor de pe platforma electronicii din zona Pipera ne apar astăzi în ipostaze pe care cu greu le-am fi bănuit în anul de debut al cincinalului. Mașini și instalații de înaltă tehnicitate, multe din ele realizate fluxuri măsură nologii mente reduse, vechi și operații ce necesitau un mare volum de muncă fizică ; zeci de oameni, ale căror eforturi e- rau absorbite în mare măsură de operații indirect productive, de la pupitre de comandă dirijează acum a- gregate complexe sau lucrează simultan la mal multe mașini, preocupați să găsească mereu soluții noi de sporire a producției.Nu este vorba deci de o simplă schimbare de decor, ci de mutații structurale de esență în modul de a gindi și a acționa al oamenilor, de participarea lor hotărîtă

la descoperirea și în valoare, la un nivel superior, a resurselor materiale din fiecare unitate, de înțelegerea profundă a responsabilității și datoriei patriotice de a spori producția pe temeiul eforturilor proprii — ca' bază sigură a creșterii continue a propriei bunăs'tări materiale și spirituale — de fructificarea experienței și inițiativelor muncitorești, a capacității creatoare a , oamenilor muncii.Iar în această amplă și susținută competiție, transformată intr-o cauză majora, cu obiective clare și precise pentru fiecare colectiv de muncă și pentru fiecare om în parte, comuniștii, mereu prezenți în locurile- cheie ale fapta și dat tonul inspirînd ! drăzneala, încurajînd ce-și propunea unor poziții tot mai avansate în mersul impetuos înainte. întotdeauna, aco-

producției, prin cuvintul lor, au căutărilor febrile, încrederea și in- stimulînd și orice acțiune cucerirea

lectrice „Electrotehnică", IREMOAS. Peste tot am remarcat la loc de frunte panouri sugestive, din care, prin cifre și comparații, se reconstituie etapele străbătute de-a lungul procesului amplu de perfecționare a producției de care vorbeam la începutul acestor rînduri. Stăruind asupra rostului și semnificației lor, ni s-a spus că asemenea comparații, care arată permanent de unde s-a plecat, unde s-a ajuns și unde trebuie să se ajungă, conferă oamenilor nu numai perspective clare, ci și sentimentul tonic de mîndrie și satisfacție, de încredere și îmbărbătare spre izbînzile viitoare.în trospective am răspunsul muncitoresc colectivelor respective îndemnurile și indicațiile secretarului partidului, care, ind un permanent element de referință pentru activitatea lor, în cele mai multe cazuri, au deschis

incursiunile lor re- identificat al lageneral al constitu-

prin autodotare, moderne, in mare automatizate, teh? de virf, cu randa- înalte și consumuri au înlocuit utilaje

Colectivul întreprinderii de utilaj chimic „Grivița roșie’ — o prezență prestigioasă la panoul întrecerii

Secretarul comitetului de partid de la „Electrometal" din Timișoara, Martin Fellencz, este ceea ce se cheamă om „fără vîrstă". Părul argintat te face să crezi că. a trecut în vîrsta „a treia". Dar fața netedă, puțin roșcată, îl apropie mai mult de prima tinerețe. El singur se definește cel mai bine.: „Deși am trecut de 50 de ani, nu sînt nici pe departe un om bătrîn. Sînt mai degrabă un om copt. Adică un om care a învățat școala vieții".Ce înseamnă pentru el „școala vieții" 7 Parcurgerea acelor trepte, mai grele ori mai ușoare, fără de care experiența de viață, de comunist n-ar avea o temelie prea solidă. In cazul lui Martin Fellencz, aceste trepte s-au numit pe rind : școala profesională metalurgică, primii ani de muncitor la întreprinderea unde lucrează și astăzi, școala de partid de un an. cel șase ani de activist al comitetului regional Banat al U.T.C., reîntoarcerea în uzina unde și-a Început„profesia" de om și comunist, alegerea în funcția de secretar de partid, activitate pe care o îndeplinește de 13 ani — mai întii la organizația din secția de așchiere și de șase ani la nivelul întreprinderii.— Puține unități economice din Timișoara — ne spune secretarul de partid — se confruntă, așa cum este cazul nostru, cu probleme legate de pregătirea forței de muncă. De ce ? Pînă acum cîțiva ani eram o întreprindere de industrie locală și executam fărașe, burlane și alte produse de acest fel. Și iată-ne, deodată, puși în situația să asaltăm tehnica; de vîrf. Credeți că ne-a fost și ne este ușor 7 Nu-i tot una dacă execuți fărașe sau tramvaie, proiectate după ultimul strigăt al tehnicii.Nu e greu să ne Închipuim că n-a fost și nu este ușor să faci cu aceiași oameni, în materie de tehnică, asemenea salturi spectaculoase. Aflăm însă că printre inițiatorii cu fapta — și nu doar cu vo.-.ba — ai acestei . „revoluții" tehnice s-a aflat și se ' află și secretarul de partid. Ideea de policalificare, de poliservire a mai multor mașini se dezbătea încă in literatura de specialitate cînd — pe atunci frezorul Martin Fellencz — a propus-o și a înfăptuit-o primul. „Sintem așchietori în metal, trebuie să știm să mînuim toate mașinile de așchiat". Nu o zi sau două așa, pentru a face o demonstrație festivistă, ci trei ani la rind autorul respectivei propuneri, comunistul Martin Fellencz, a lucrat, și exemplul lui a fost urmat și de alții, atît la freze, cit și la raboteze. • Trei ani de lucru la nouă mașini înseamnă o muncă tenace. O muncă menită să probeze că nimic mai mult decît faptele nu dau strălucire activității oricărui muncitor, oricărui comunist. Nici atunci cînd funcția de secretar de’ ■

tară in cadrul concursului „Olimpiada meseriilor", organizat de C.C. al U.T.C.— Spuneați mai înainte, ii replicăm secretarului de partid, că aveți probleme cu tinerii, cu calificarea oamenilor, iar acum ne vorbiți despre cîștigătorii olimpiadei pe țară...— Așa-i viața ! Acolo unde sînt necazuri sînt și bucurii. Iar menirea noastră, a comuniștilor, este să le învingem pe primele și să le înmulțim pe celelalte.Iar atunci cînd ești secretar al comitetului de partid și președinte ai consiliului oamenilor muncii, cînd ai o asemenea importantă învestitură te confrunți zilnic, de nenumărate ori, cu ambele ipostaze. Iată, tovarășul Fellencz își cere scuze că trebuie să întrerupă puțin convorbirea cu noi. Are de dat o bătălie înverșunată împotriva risipei. Ieri, după ce a trecut prin toate secțiile, s-a oprit și la lada de colectare a materialelor refolosibile. I-a cerut comunistului Ștefan Cherecheș să analizeze toate bucățile de metal trimise spre topire și să prezinte un „referat", pe bază de calcule. în fața celor care aruncă metalul la gunoi. Rezultatul 7 într-o _ singură zi, la atelierul de presă și debitare, s-au găsit „rezerve" de metal recuperabil de circa 20 kg. Și tot de atunci secretarul comitetului de partid analizează aproape în fiecare zi împreună cu proiectan- ții. cu șefii de echipă toate materialele propuse a fi trimise la topire. „Nu e ușor să facem acest lucru zilnic — ne spune el. Faptul că oamenii au văzut că nu ne este indiferentă nici măcar o bucățică de metal care se aruncă la gunoi a schimbat însă mult mentalitatea unora de a risipi cu ochii deschiși. In numele acestei ' idei, cară lă nivelul întreprinderii s ai: ,S?' rtliC

poate valora sute și chiar mii de tone de metal, merită, credeți-mă, să consumi cinci, zece minute din viață zilnic"...Ceea ce te impresionează la acest om este faptul că el găsește permanent timp, cu aceeași generozitate, să consume minute și ore pentru tot ce înseamnă interesul obștii, pentru tot ce înseamnă progresul unității în care muncește și. într-un sens mai larg, progresul țării. într-o zi s-au prezentat la comitetul de partid mai mulți comuniști și i-au spus : „E posibil, tovarășe secretar, ca produse in care am învestit atîta muncă și materiale să stea în curtea întreprinderii, in ploaie, în loc să ajungă la beneficiari 7“ Tovarășul Martin Fellencz s-a scuzat pentru cîteva clipe și a revenit in birou împreună cu directorul adjunct Mircea Goga Saur. „Vă rog — i-a spus acestuia — să răspundeți dv. la această întrebare, tovarășe director". Evident, directorului nu i-a fost ușoi să răspundă, dar a înțeles că serviciul aprovizionare-des- facere, pe care-1 coordonează, nu va mai avea viața ușoară pînă nu-și va îndeplini exemplar îndatoririle pe care le are.Acum, se știe de către toată lumea că tovarășul secretar al comitetului de partid și-a pus la inimă să urnească din punctul nesatisfăcător, in care se află, problema cadrelor. Și- a. incenut cu... începutul. studiu sociologic'întocmit la ce ta sa, referitor la „cauzele fluctua ei" tineretului, a conturat atit motivele, cît și soluțiile ce se cer adoptate de conducerea întreprinderii pentru rezolvarea stabilității și calificării forței de muncă direct productive. Dar mai există un „dar". Despre acesta ne vorbește direct secretarul comitetului de partid : „Am ciștigat de aproape doi ani licența de fabricare a noului tip de tramvai în cîteva țări. Se apropie termenul scadent și nu avem incă aprobate 25—30 de posturi de ingineri și tehnicieni proiectant! care să înceapă pregătirea documentației. Am făcut nenumărate demersuri la centrala noastră și parcă noi vorbim, noi auzim. îi asigur pe tovarășii din centrală că —în calitate de membru al Consiliului Național al Oamenilor Muncii, in prima ședință — am să ridic această problemă. Fiindcă e vorba de un interes al economiei noastre naționale, al țării".într-adevăr, ca să-l cităm pe Martin Fellencz, aceasta-i menirea comuniștilor : „Să învingă greutățile și să înmulțească satisfacțiile oamenilor !“. Iar secretarul comitetului de partid de la „Electrometal" din Timișoara este unul din cei trei milioane de asemenea soldați ai partidului nostru.
Constantin PRIESCU

E vremea culesului în vii...
Cum se stabilește momentul optim al culesului • Nici un bob 

de strugure și nici un strop de must să nu se irosească

bucureștenilor pentru realizarea sarcinilor actualului cincinal) vom putea înțelege de ce la întreprinderea de mașini-unelte și agrega-
DIN BILANȚUL REALIZĂRILOR CAPITALEI 

IN ACTUALUL CINCINAL
• Volumul producției industriale suplimentare față de preve 

derile cincinalului peste 40 MILIARDE LEI
• ÎNTREGUL SPOR DE PRODUCȚIE obținut din 1976 pînă în 

prezent a fost realizat PE SEAMA CREȘTERII PRODUCTI
VITĂȚII MUNCII.

• Ponderea produselor noi și reproiectate în valoarea pro 
ducției-marfă este de 56,9 LA SUTĂ.

• Au fost asimilate și introduse în fabricație 2 289 mașini, 
utilaje, aparate și instalații, 363 materiale, 586 bunuri de 
consum.

• Prevederile planului la export „la zi“ au fost depășite cu 
1,4 MILIARDE LEI VALUTĂ

• Prin reducerea normelor de consum s-au economisit
— 55 mii tone metal
— 638 mii tone combustibil convențional
— 459 milioane kWh energie electrică

• Au fost construite și date în folosință peste 110 000 aparta 
mente, 224 000 mp spații comerciale și alte obiective so 
cial-culturale, între care primul tronson al metroului.

lo unde era mai greu, ei au demonstrat, prin exemplul lor, că e greu, dar se poate depăși orice obstacol atunci cînd nu te mulțumești azi cu ce ai realizat ieri atunci cînd fiecare clipă acționezi un adevărat comunist, voluționar.Am trecut zile prin cîteva zona Drumul Militari : întreprinderea de confecții și tricotaje, întreprinderea de mașini e-

in ca re-in aceste unități din Taberei —
din această perne explicăm date cu adinei semnifi-

practic noi orizonturi în modernizarea și dezvoltarea producției, în procesul de ridicare continuă a nivelului de pregătire al oamenilor.Numai spectivă și faptecații pentru munca și viața oamenilor pe care, singură, statistica nu poate să le releve îndeajuns. Numai așa (rememorind doar cîteva din secvențele de rezonanță ale întrecerii

te a fost posibil să se asimileze în fabricație, intr-un timp record, strungul carusel cu diametrul de 16 metri, de ce la I.U.C. „Grivița roșie" gradul de înnoire a producției a ajuns la 79,6 la sută, de ce la „Semănătoarea" noua și moderna combină multifuncțională de recoltare integrală a porumbului a fost realizată în citeva luni, de ce la întreprinderea de mașini grele a putut fi realizată gigantica presă

de 12 000 tone forță. Numai așa a fost posibil ca, în condițiile în care volumul total al producției industriale a Capitalei a crescut continuu — fiind in 1980 cu 36,8 la sută mai mare față de 1975 — cantitatea totală de energie și combustibil în acest an echivalentă gistrată în cincinalului... Din perspectiva unor asemenea fapte, performanța comprimării timpului apare limpede ca un act de voință al oamenilor, ca o necesitate înțeleasă și o înaltă datorie patriotică a lor, ca un rezultat firesc în care regăsim subsumate stăruitoarele lor preocupări pentru mai buna folosire a capacităților de producție, întărirea ordinii și disciplinei la fiecare loc de muncă, promovarea pe scară largă a noului, adincirea integrării cercetării și in- vățămîntului cu producția, gospodărirea judicioasă și economisirea severă a resurselor materiale.Pretutindeni s-au impus criteriile calitative ale muncii. Iar roadele unei atari orientări sînt evidente în amplele transformări pe care această în viața ilustrate zestrea 110 000 apartamente meroase obiective culturale, între care tronson al metroului cu care s-a îmbogățit și înfrumusețat Bucureștiul în cincinalul cel mai dens și mai bogat în fapte de muncă.Acum, cînd calendarul cincinalului a fost devansat cu peste 100 de zile, bucureșteanul, autor al a- cestei performante, privește încrezător înainte, deschizînd larg ferestrele spre noul cincinal, cu gindul și voința de noi performanțe, de a străbate noi trepte de muncă și bunăstare.

ce se consumă să fie practic cu cea înre- primul an al

le-a cunoscut în perioadă Capitala, locuitorilor între altele nouă de săt, de peste și nu- social- primul

Dumitru TIRCOB

E vremea culesului în vii și, în același timp, momentul cel mai potrivit. pentru a răspunde unor întrebări pe care le-au adresat numeroși cititori, după publicarea în ziarul „Scînteia" din 3 februarie, anul a- cesta, a articolului „Ciorchinii roadelor din podgorii pot să fie și mai bogați". Una din întrebările puse de Constantin Ciocîrlan din Tulcea, strada Nalbelor nr. 26, V. Mureșan din Cluj-Napoca, Ion Chirițescu din comuna Ovidiu-Ufov și alții se referă la stabilirea momentului optim de recoltare a strugurilor. în termeni de specialitate, acesta se numește maturitatea deplină a strugurilor, fiind diferit de la un soi la altul și influențat de condițiile climatice din zonă. Maturitatea deplină — care se stabilește în mod științific, prin repetate probe și analize de laborator — corespunde momentului în care strugurii ating greutatea maximă a boabelor și au cel mai ridicat conținut absolut în zahăr. Acest „moment" are o durată de numai 2—3 zile, timp in care producția este maximă, după care intervine procesul de supramaturare (sau supracoacere), însoțit de scăderea greutății boabelor și deci a producției. Desigur, ideal este ca strugurii să nu fie culeși nici prea înainte. nici prea tîrziu față de momentul maturității lor depline. (Aceasta, cu excepția cazurilor în care trebuie să se obțină vinuri demiseci și dulci naturale și cu un potențial alcoolic ridicat, cînd strugurii se culeg la supracoacere). Cum însă recoltatul strugurilor se eșalonează pe o anumită perioadă de timp, determinată de forța de muncă și de capacitatea de prelucrare a unităților de vinificație, este necesară întocmirea unor grafice de recoltare cît mai riguroase cu putință, astfel îneît pierderile de produc

ție cauzate de intrarea strugurilor în supracoacere să fie eliminate sau limitate la minimum posibil. Aceasta presupune o perfectă organizare a muncii și sincronizarea acțiunilor pe întreaga filieră : cules — transport — vinificare. în același timp, se impune supravegherea permanentă privind starea de sănătate a strugurilor. Cel mai păgubitor este atacul de mucegai, care ajunge ca în toamnele ploioase să diminueze recolta pînă la jumătate sau chiar mai mult. De aici, necesitatea ca strugurii atacați de mucegaiuri să fie culeși imediat, indiferent de concentrația lor în zahăr, mai ales in cazul in care vremea se menține umedă.în scrisorile primite, alți . cititori, între care Dumitru Pisea din Oltenița, Piața Mercur nr. 13, ne scrie că anul trecut a pus intr-un butoi 20 de kilograme de zahăr, dar că, la scurt timp, vinul și-a schimbat culoarea și nici gustul n-a mai fost a- celași. El întreabă cît zahă» trebuie să se ' pună la o anumită cantitate de vin. Răspunsul e unul singur : nici un gram de zahăr '. în acest sens, articolul 32 din Legea viei și vinului interzice in mod expres „a- dăugarea in must sau vin a alcoolului, distilatelor alcoolice de orice fel, mustului concentrat, zahărului și produselor aromatizante sau colorante alimentare". Aceeași lege prevede că. în mod cu totul excepțional, Ministerul Agriculturii și Industriei A- limentare poate autoriza, după caz, adăugarea a cel mult 30 de grame de zahăr la un litru de must, dar a- ceasta numai în anii cînd condițiile sînt cu totul nefavorabile pentru acumularea zahărului în struguri.Principala caracteristică a calității unui vin o reprezintă naturalețea și autenticitatea lui. De unde și necesi

tatea promovării acelor metode și tehnologii care să contribuie la conservarea caracterului natural al vinului.întrucît mulți cititori au solicitat amănunte despre podgoria Panciu și procesul de vinificație de aici, voi încerca să punctez citeva din preocupările noastre în aceste zile, ale campaniei de recoltare. Mai ' itîi, trebuie reținut faptul că P ' : -este una din cele mai mari p viii ale țării, avînd o suprafață (de peste 9 200 hectare. Temperatura/medie a- nuală înregistrată aici este de circa 9,5 grade Celsius, iar volumul de precipitații în jur de 658 milimetri, ceea ce favorizează obținerea de vinuri seci albe și roșii. Totodată, datorită condițiilor climatice existente, apropiate de cele din regiunea viticolă Champagne din Franța, în podgoria Panciu se obțin și vinuri materie primă de foarte bună calitate, care asigură producerea de vinuri spumante albe și roze cu însușiri organoleptice alese, fiind competitive cu cele mai reputate produse similare din țări cu tradiții în acest domeniu.Pentru desfășurarea în cele mai bune condiții a lucrărilor din această toamnă a fost întocmit din timp un program complex de măsuri tehnico-organizatorice. în perioada de virf a culesului se recoltează și se transportă zilnic, la cele 7 centre de vinificație, circa 1 000 000 kilograme struguri.în fapt, întregul program de măsuri urmărește executarea Întocmai și la timp a tuturor fazelor tehnologice pentru a pune cît mai repede la adăpost' întreaga recoltă a acestei toamne.
Dr. lnq. Ion PUȘCA șeful stației de vinificație I.A.S. Panciu

LA BUCUREȘTI Expoziția internațională 
de pesticideIn perioada 16—19 septembrie s-a desfășurat la București o interesantă manifestare tehnico-economică — Expoziția internațională de pesticide. Organizarea acestei expoziții specializate, ajunsă la a treia ediție, răspunde interesului manifestat de numeroase firme de peste hotare pentru dezvoltarea schimburilor comerciale și colaborării tehnico-științifice cu întreprinderile românești in domeniul fabricării și utilizării produselor destinate combaterii dăunătorilor în agricultură.— Producția de pesticide cunoaște în ultimii ani o dezvoltare rapidă pe plan mondial, determinată în primul rind de eficacitatea acestor produse în combaterea dăunătorilor din agricultură, ne-a precizat tovarășul ing. Gheorghe loniță, director adjunct in Ministerul Industriei Chimice. în țara noastră, dezvoltarea producției de pesticide se desfășoară pe baza unui program special, ale cărui prevederi, materializate în practică, au determinat atit sporirea cantităților de produse fabricate, cît și lărgirea sortimentelor oferite unităților din agricultură. Totodată, una din sarci-

nile importante ăle acestui program o constituie și asigurarea unui fond de marfă sporit la export, pestici- dele fiind produse cu un grad ridicat de valorificare a materiilor prime. Ceea-ce trebuie subliniat este faptul că toate sortimentele noi de pesticide introduse in fabricație în ultima vreme se bazează pe tehnologii elaborate de specialiștii din unitățile Institutului central de chimie, iar noile capacități de producție intrate în funcțiune in combinatele chimice sînt echipate cu utilaje și aparatură realizate în cea mai mare parte in țară.Această manifestare economică internațională, la care pe lingă întreprinderi românești de comerț exterior au participat cîteva zeci de firme de prestigiu de peste hotare, a oferit un util cadru pentru încheierea unor tranzacții comerciale reciproc avantajoase. Iată ce ne-au declarat cîțiva dintre participanții la expoziție.Matthias Refardt, reprezentant al firmei „Stauffer Chemicals“-Elveția : „Relațiile bune statornicite de mai mulți ani cu întreprinderile ro

mânești din agricultură și industria chimică vor fi amplificate în viitor prin promovarea unor noi forme de colaborare reciproc avantajoase. Menționez că deschiderea recentă a unei reprezentanțe tehnice a firmei „Stauffer" la București a constituit o idee foarte bună, puțind astfel cunoaște permanent cerințele pieței românești, posibilitățile de cooperare în producție cu întreprinderile din industria chimică".Klaus Illing, reprezentantul firmei „BASF" — R.F. Germania : „Această expoziție — ca dealtfel șl celelalte manifestări economice internaționale găzduite de.România — a oferit un bun prilej pentru adincirea cooperării și colaborării cu întreprinderile românești. Multe din produsele oferite de industria chimică din România sint de un înalt nivel tehnic și calitativ și pe această bază am stabilit o serie de tranzacții importante. Pot spune acum, la închiderea expoziției, că ea a fost deosebit de utilă și eficientă".
Dan CONSTANTIN
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VIZITA PREȘEDINTELUI REPUBLICII ZIMBABWE, CANAAN SDDINDO BANANA

La sosire, pe aeroportul Otopeni

VIZITĂ PROTOCOLARĂTovarășul Canaan Sodindo Banana, președintele Republicii Zimbabwe, și tovarășa Janet Banana au făcut, vineri seara, la Palatul Consiliului de Stat, o vizită protocolară tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România, și tovarășei Elena Ceaușescu.întrevederea s-a desfășurat într-o ambianță de caldă cordialitate, sub semnul relațiilor de strînsă prietenie, colaborare și solidaritate militantă

care s-au statornicit și se dezvoltă între țările, partidele și popoarele noastre, în folosul și spre binele lor, al luptei generale pentru pace, destindere, securitate, independență și progres în lume.
TOASTUL TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. I)în lupta de eliberare națională demonstrează cu putere că popoarele sînt hotărîte să lichideze definitiv dominația imperialistă și colonială, să-și asigure independența, să-și făurească o viață liberă, așa cum doresc.Știm că în fața guvernului și poporului Zimbabwe stau probleme complexe legate de dezvoltarea și consolidarea independenței, de făurirea unui Zimbabwe puternic, care să asigure poporului un nivel de viață corespunzător posibilităților și dorinței sale.Tn spiritul relațiilor statornicite tn cursul luptei de eliberare națională, dorim ca, în noile condiții, să dezvoltăm o colaborare activă, pe baza principiilor deplinei egalități, a respectului independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc.

Tovarășe președinte,în cursul vizitei dumneavoastră în România veți avea prilejul să cunoașteți unele dintre preocupările și realizările poporului român în edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate. Aceste realizări demonstrează cu putere că numai in condițiile cind poporul este pe deplin stăpîn pe bogățiile sale naționale, cind "■'ică o nouă orînduire socială își. i asigura progresul rapid, bunăstarea și independența.Preocupîndu-ne de realizarea programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate, acționăm, totodată, ferm pentru o politică de destindere, de pace și respect al independenței naționale. Sintem con- știenți că, pentru dezvoltarea econo- mico-socială și pentru edificarea socialismului, pentru progresul fiecărui popor este nevoie de pace, este nevoie de respect neabătut al independenței naționale, de întrajutorare și solidaritate între toate popoarele care luptă împotriva imperialismului și colonialismului.în lume sînt încă multe probleme de soluționat. Se face încă simțită politica de dominație imperialistă și colonialistă, de forță și dictat, de amestec în treburile altor state. Este adevărat, popoarele au obținut victorii de importanță istorică și acționează tot mai ferm împotriva acestei politici. De aceea, privim cu încredere desfășurarea vieții internaționale, avînd convingerea că — ac- ționind in deplină unitate — popoarele vor ști să asigure triumful destinderii, păcii și independenței naționale. Este necesar să acționăm cu mai multă hotărîre pentru a pune capăt cu desăvîrșire colonialismului, în acest sens, noi acordăm un sprijin activ luptei poporului din Namibia, cit și luptei forțelor progresiste din Africa de Sud împotriva politicii de apartheid.Ținînd seama de problemele complexe ale vieții internaționale contemporane, acționăm cu toată fermitatea pentru soluționarea pe calea tratativelor a conflictelor și neînțelegerilor dintre state. Mai mult ca oricind, considerăm că trebuie făcut totul ca toate conflictele actuale, toate neînțelegerile dintre state sâ fie soluționate prin tratative, por- nindu-se de la respectul reciproc al independenței, de la neamestecul în treburile interne.In Europa sîntem preocupați pentru buna pregătire și desfășurarea cu succes a Conferinței pentru securitate europeană de la Madrid, astfel ca aceasta să dea un nou impuls destinderii și, mai cu seamă, trecerii la dezangajarea militară și dezarmare. în mod deosebit considerăm necesar să se ajungă la organizarea unei conferințe pentru dezarmare in Europa, să se înceapă tratativele in vederea opririi amplasării de noi rachete nucleare.

Acordăm, de ■ asemenea, o mare însemnătate cooperării în Balcani, realizării în această regiune a unei zone a păcii, fără armament nuclear.Sprijinim, de asemenea, activitatea pentru soluționarea problemelor din Orientul Mijlociu și instaurarea unei păci globale, pe baza retragerii Israelului din teritoriile ocupate și realizarea unui stat palestinian independent.Una dintre problemele de importanță primordială ale lumii contemporane o reprezintă subdezvoltarea, accentuarea decalajului dintre țările bogate și sărace. De aceea, România acționează ferm pentru întărirea solidarității țărilor in curs de dezvoltare in lupta pentru realizarea unei noi ordini economice internaționale. Rezultatele cu care s-a încheiat sesiunea specială a Organizației Națiunilor Unite consacrată problemelor subdezvoltării și noii ordini economice demonstrează că țările bogate nu sînt dispuse să țină seama de cei săraci. Aceasta impune cu atît mai mult ca țările în curs de dezvoltare să-și întărească solidaritatea, să acționeze într-o strînsă unitate, pentru a putea determina obținerea unor rezultate pozitive în realizarea noii ordini economice internaționale. De fapt, lupta împotriva subdezvoltării, pentru o nouă ordine economică constituie o parte integrantă a luptei împotriva imperialismului și colonialismului. De aceea, trebuie să înțelegem că, așa cum libertatea și independența nu s-au obținut decît prin luptă — tot așa noua ordine nu se poate realiza decit prin lupta unită a tuturor forțelor antiimperialiste.Este necesar, de asemenea, să intensificăm lupta pentru dezarmare, și în primul rînd pentru dezarmarea nucleară. Trebuie să facem totul pentru a se trece la reducerea cheltuielilor militare — care au ajuns anul acesta la 500 miliarde de dolari — să se aloce aceste mijloace și pentru dezvoltarea țărilor sărace, pentru progresul economico-social în 
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Caldă, prietenească primire făcută de populația Capitalei

general. Să punem minunatele cuceriri ale științei, ale cunoașterii umane în serviciul independenței, bunăstării și fericirii omenirii !Complexitatea problemelor din viața internațională impune participarea, cu drepturi egale, a tuturor statelor la soluționarea lor, și în primul rînd a țărilor mici și mijlocii, a țărilor în curs de dezvoltare, a țărilor nealiniate.Noi avem ferma convingere că, întărind solidaritatea și unitatea, forțele progresiste, popoarele de pretutindeni pot pune capăt politicii imperialiste și colonialiste, pot să-și a- sigure un loc demn în lume, să-și făurească o viață liberă, de bunăstare și fericire !
Tovarășe președinte,Sînt încredințat că vizita dumneavoastră va reprezenta un moment important în dezvoltarea relațiilor dintre România și Zimbabwe, atît pe plan bilateral, cît și pe arena internațională.Să facem în așa fel încît solidaritatea și frăția realizate în cursul luptei de eliberare să se manifeste cu putere în dezvoltarea economico- socială independentă a țărilor noastre !Doresc să urez o dezvoltare continuă a prieteniei și colaborării dintre România și Republica Zimbabwe, dintre popoarele noastre !Urez poporului prieten Zimbabwe' prosperitate și fericire, succese tot mai mari în dezvoltarea sa eco- nomico-socială, în consolidarea independenței și suveranității !Ridic paharul în sănătatea tovarășului președinte al Republicii Zimbabwe, Canaan Banana, și a doamnei Janet Banana !în sănătatea oaspeților noștri 1în sănătatea dumneavoastră, a tuturor !Pentru libertate și independență națională, pentru pace și colaborare în întreaga lume ! (Aplauze).

TOASTUL TOVARĂȘULUI

CANAAN SODINDO BANANA
(Urmare din pag. I)După ce am obținut independența națională, v-ați arătat dispuși să ne sprijiniți în actuala noastră luptă împotriva sărăciei, subdezvoltării și dependenței. România a fost printre primele țări care au deschis ambasadă in Zimbabwe.Numai cu o lună în urmă ați trimis în țara noastră o înaltă și puternică delegație de partid și de stat pentru a explora posibilitățile de cooperare economică bilaterală. Studenții noștri se pregătesc 'in diferite centre de învățămînt din țara dumneavoastră.Toate acestea demonstrează că Zimbabwe ocupă un loc ceri trai in poțitica dumneavoasțră externă. Vizită noastră in Republica Socialistă România trebuie să fie privită ca un mijloc de consolidare a relațiilor noastre tovărășești tradiționale.Am fost primiți cu căldură în țara dumneavoastră. Aceasta subliniază existența unor puternice legături frățești și revoluționare care unesc popoarele și țările noastre.

Tovarășe președinte, 
Excelențele Voastre,Ne simțim ca acasă în frumoasa dumneavoastră țară.In timpul scurtei noastre șederi sperăm să învățăm multe din experiența și din dezvoltarea dumneavoastră. După victoria dumneavoastră împotriva dictaturii fasciste, ați reușit să transformați țara dumneavoastră dintr-o țară agrară săracă într-o țară socialistă cu o . industrie puternică, cu o tehnologie, modernă și cu o agricultură dezvoltată.Ați reușit, de asemenea, să înlăturați inegalitățile interne și ați format un om nou, cu o conștiință umanistă înaltă șl cu un spirit revoluționar cutezător.
Tovarășe președinte, 
Excelențele Voastre,Dezvoltarea dumneavoastră internă v-a permis să duceți o politică externă progresistă.Sînteți campioni de seamă ai destinderii internaționale, ai păcii, ai instaurării unei noi ordini economice internaționale, echitabile și juste. Vă identificați activ cu lupta antiimpe- rialistă și anticolonialistă a lumii a treia.

Sprijiniți țările în curs de dezvoltare prin pregătirea de cadre și prin dezvoltarea economiilor lor, asigurînd prin aceasta dezvoltarea lor liberă și de sine stătătoare.Vă îndepliniți cu adevărat rolul în promovarea colaborării bilaterale, în eliminarea subdezvoltării și accelerarea progresului economic și social în lume.Trăiască Partidul Comunist Român sub conducerea înțeleaptă a tovarășului Nicolae Ceaușescu !Tocmai aceasta ne-a ajutat să obținem independența noastră națională.Permiteți-mi să folosesc acest prilej pentru a mă referi pe scurt la citeva din succesele și problemele noastre de la obținerea independenței naționale.La sfîrșitul războiului, lupta noastră a trecut de la revoluția violentă la schimbări pașnice. în prezent sîntem confruntați cu următoarele sarcini majore : reconcilierea și unificarea națiunii după războiul amar și îndelungat, reconstrucția după a- fectarea pînă aproape la distrugere a serviciilor infrastructurale esențiale în zonele rurale, reașezarea și restabilirea maselor după marile dislocări și pierderi suferite în timpul războiului, rectificarea legilor nejus- te și discriminatorii create de colonialism.în cadrul actualelor constrîngeri impuse de lipsa de forță de muncă calificată, de capital și de tehnologii adecvate, guvernul meu a ■ obținut pină în prezent realizări modeste. Foștii dușmani au acceptat în general realitatea acestei noi situații. în pofida existenței unor deosebiri ideologice, rasiale, etnice și religioase, există o atitudine generală de loialitate față de Zimbabwe. Există o pace și o stabilitate relative în interiorul țării.Programele de reașezare și de reconstrucție sînt in curs de realizare. Pînă în prezent, mii de refugiați care în timpul războiului au emigrat în țările independente vecine s-au reîntors și se adaptează treptat la existența pașnică și se angajează în producția de alimente și alte bunuri necesare vieții. Recunoaștem, mai există încă unele probleme, îndeosebi în domeniul administrației și finanțelor. Sîntem bucuroși că au început deja negocierile între ministerele de 

resort, ale celor două guverne ale noastre in vederea rezolvării unora dintre aceste probleme. Fără îndoială că în timpul acestei vizite vor fi luate importante hotărîri pentru a stabili bazele unei cooperări reciproc avantajoase în acest domeniu, între statele noastre.Noi am inițiat, de asemenea, cîte- va planuri de reconstrucție cu scopul de a restabili viața normală în fostele zone de operațiuni militare. Servicii de bază, ca spitale, școli, rezervoare de apă, rețele de telecomunicații, sint treptat restabilite. Din nou lipsa de mină de lucru calificată și de fonduri adecvate rămine principală problemă. Unul din planurile majore ale politicii guvernului este rectificarea legilor nejuste și discriminatorii, în scopul de a crea condiții pentru justiție socială. în acest scop, guvernul a căutat să raționalizeze și să stabilizeze forța de muncă prin legiferarea unei politici a salariului minim și crearea comitetelor muncitorilor. A fost, de asemenea, formată o comisie de investigare a veniturilor, prețurilor și condițiilor de muncă, în scopul de a face recomandări care ar asigura un sistem de remunerare uniform și echitabil. Au fost introduse, de asemenea, învățămîntul gratuit în ciclul primar și asistența medicală gratuită pentru persoanele care cîștigă sub 150 de dolari Zimbabwe lunar. Față de infrastructura capitalistă existentă, guvernul meu a urmat o politică concretă și pragmatică, ce permite forțelor productive să se dezvolte cit se poate de repede, fără Ca aceasta să provoace dislocări economice și să supună populația la greutăți nejustificate. Astfel, in timp ce urmărim obiective socialiste, am permis întreprinderilor și inițiativei particulare să-și continue activitatea atît timp cît acest lucru este compatibil cu obiectivele unei societăți bazate pe democrație, justiție socială și responsabilitate reciprocă.
Tovarășe președinte, 
Excelențe,în politica noastră externă sîntem călăuziți de principiile socialiste, care în mod necesar trebuie să ia în considerație realitățile situației internaționale. Noi luptăm pentru libertatea internațională și progres, justiție, pace și stabilitate.în promovarea acestor țeluri, noi sprijinim lupta de eliberare dusă de S.W.A.P.O. în Namibia, A.N.C. și P.A.C, in Africa de Sud, Frontul Polisario în Sahara Occidentală și Organizația pentru Eliberarea Palestinei. Noi ne eliberăm de vechea dependență de Africa de Sud, și ducem in mod hotărit o politică menită să promoveze piețe și servicii comune regionale. Credem și- punem în practică o politică de nealiniere pozitivă și sprijinim puternic acțiunile pentru promovarea păcii internaționale și a unei ordini economice drepte și echitabile. Recunoaștem că trăim intr-o lume a interdependenței. în primul rînd, noi conlucrăm cu aliații noștri naturali (adică țările progresiste care ne-au ajutat in perioada luptei noastre). în același timp însă, colaborăm cu alte state ale lumii, indiferent de sistemul lor social, atît timp cît aceste relații se bazează pe egalitate și neamestec în afacerile noastre interne. Sprijinim investițiile străine, cu condiția ca acestea să promoveze dezvoltarea independentă, de sine stătătoare â țării noastre.
Tovarășe președinte,
Excelențe,într-adevăr, România și Zimbabwe au concepții comune privind dezvoltarea țărilor lor.Să edificăm pe această bază ideologică relații în scopul creării unui sistem social internațional just și pașnic. Trăiască solidaritatea și unitatea între România și Zimbabwe I Permiteți-mi să vă invit să toastăm:— pentru consolidarea permanentă a prieteniei și solidarității între popoarele și statele noastre !— pentru prosperitatea Partidului Comunist Român în lupta sa hotă- rită pentru construirea societății socialiste multilateral dezvoltate, pentru continua ridicare a nivelului de trai material și spiritual al poporului român !— în sănătatea Excelenței Sale, tovarășul președinte Nicolae Ceaușescu, și a doamnei Elena Ceaușescu !— în sănătatea Excelențelor Voastre!— pentru victoria cauzei păcii internaționale, justiției sociale și progresului! (Aplauze),

Sosirea 
în Capitală 
(Urmare din pag. I)venit in Republica Socialistă România tovarășului Canaan Sodindo Banana, președintele Republicii Zimț babwe !“. „Să se dezvolte tot mat mult relațiile de prietenie și colaborare dintre Republica Socialistă România și Republica Zimbabwe in interesul celor două popoare, al politicii de pace, destindere, independență și securitate în întreaga lume!“.Este ora 16,30. Aeronava prezidențială cu care călătoresc solii poporului Zimbabwe aterizează.La coborîrea din avion, tovarășul Canaan Sodindo Banana și tovarășa Janet Banana sînt salutați cu deosebită cordialitate de tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu.Cei doi șefi de stat își strîng mil- nile cu căldură, se îmbrățișează.Cu aceeași caldă prietenie se salută tovarășele Elena Ceaușescu și Janet Banana.în întimpinarea oaspeților, pe aeroport au venit tovarășii Ilie Verdeț, Gheorghe Rădulescu, Lina Ciobanu, Ion Coman, "Nicolae Constantin, Gheorghe Pană, Aneta Spornic, Su- zana Gâdea, Ion Ioniță, Marin Rădoi, Ion Ursu, precum și George Homoș- tean, loan Florea, Eugen Proca. miniștri, Nicu Ceaușescu, secretar al C.C. al U.T.C., generali și ofițeri superiori, alte persoane oficiale.A fost de față ambasadorul României în Republica Zimbabwe, Petre Blajovici.Președintele Republicii Zimbabwe e'ste însoțit în această vizită de tovarășii Sydney Tigere Sekeramayi, ministrul pămînturilor, reașezării și dezvoltării rurale, Morris Nyagumbo, ministrul minelor și resurselor energetice, W. Ndangana, membru al parlamentului, de alte persoane oficiale.O gardă aliniată pe aeroport a prezentat onorul. Sînt intonate imnurile de stat ale Republicii Zimbabwe și Republicii Socialiste România, in timp ce, în semn de salut, sînt trase 21 de salve de artilerie.Președintele Nicolae Ceaușescu șl președintele Canaan Sodindo Banana trec în revistă garda de onoare.Un grup de pionieri au oferit președinților Nicolae Ceaușescu și Canaan Sodindo Banana, tovarășelor Elena Ceaușescu și Janet Banana buchete de flori.Un mare număr de oameni ai muncii aflați pe aeroport aclamă cu căldură pentru prietenia dintre cele două țări și popoare, exprimîndu-și convingerea că primul dialog la nivel înalt dintre Republica Socialistă România și Republica Zimbabwe se va solda cu rezultate fructuoase pentru ambele țări, deschizind perspective dintre cele mai favorabile pentru dezvoltarea și adîncirea bunelor relații dintre țările și popoarele noastre, va aduce o contribuție de seamă la înfăptuirea aspirațiilor lor de dezvoltare, la triumful cauzei libertății și păcii în întreaga lume.Tovarășii Nicolae Ceaușescu șl Canaan Sodindo Banana răspund cu cordialitate manifestărilor de dragoste și vie simpatie ale mulțimii venite in intimpinare.Solemnitatea primirii oficiale a solilor poporului Zimbabwe s-a încheiat cu defilarea gărzii de onoare.Președinții Nicolae Ceaușescu și Canaan Sodindo Banana, tovarășele Elena Ceaușescu și Janet Banana părăsesc apoi aeroportul în aplauzele celor prezențăPe traseul străbătut de coloana oficială de mașini pînă la reședința rezervată înalților oaspeți se aflau, de asemenea, mii de bucureșteni care salutau cu aceeași căldură pe cei doi șefi de stat, dînd expresie sentimentelor de prietenie și solidaritate pe care le nutresc unul față de celălalt cele două state și popoare prietene.Dintr-o mașină deschisă, escortată de motocicliști, tovarășii Nicolae Ceaușescu și Canaan Sodindo Banana au răspuns cu cordialitate manifestărilor de simpatie ale bucurește- nilor.
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Marinărească
Timp de două săptămâni, ÎS 

elevi de la Liceul de marină din 
Galați au făcut o temerară ex
pediție pe Dunăre cu bărcile. 
Traseul a însumat 899 de kilo» 
metri — de la Moldova Veche 
pină la Galați. Navigatorii au 
avut prilejul nu numai să-și încerce măiestria, dar să și vizi
teze locuri și oameni de neuitat. 
După cum ne spunea conducăto
rul expediției, profesorul Ion 
Cucu, unul din momentele de 
cumpănă — un adevărat și difi
cil examen pentru viitorii mari
nari — a fost acela al trecerii 
cu bărcile lor prin ecluza de la 
Porțile de Fier. Dealtfel, întrea
ga expediție a confirmat că toți 
cei 18 se pot considera aproape... 
lupi de mare. Tuturor, in conti
nuare, vint bun la pupa 1

Simplu, omenesc
Printre puținii călători aflați 

la ora aceea in tramvaiul 4 din 
Capitală se afla și Grigore D. 
Nicolae din Lehliu-Gară, județul 
Ialomița. Cind să coboare, omul 
a zărit lingă un scaun o geantă 
fără stăpin. A deschis-o și a vă
zut că e plină cu acte : buletin 
de identitate, permis de conduce
re auto, certificatul de înmatri
culare a mașinii, o legitimație de 
serviciu... Omul s-a dus la in
stituția care eliberase respectiva 
legitimație de serviciu, unde a 
depus geanta cu tot ce se afla 
in ea, după care și-a văzut de 
drum.

Simplu, firesc, omenesc.

Ca-ntre prieteni, 
și nu prea...

Scotocise peste tot : prin port
bagaj, pe sub banchetele autotu
rismului... Degeaba. Geanta in 
care Andrei Simion din Geoagiu 
Băi avea 10 500 lei dispăruse fără 
urmă. Parcă intrase in pămint.

Nu, în pămint nu intrase, ci 
intr-un lan cu porumb din apro
pierea comunei Turdaș. Cum de 
ajunsese acolo ? Răspunsul a 
fost mai greu de aflat de către 
miliția orașului Orăștie, întrucît 
nici prin minte nu-i putea trece 
lui A. S. că ascunderea genții 
cu pricina era „opera" celui mai 
bun prieten al său, Dorel Mol
dovan. Care prieten, în timp ce 
se plimba impreună cu A. S. (fi
rește, cu mașina acestuia), la un 
pcpas a profitat de un moment 
de neatenție, a sustras geanta și 
a ascuns-o in porumb. Acum nu 
se mai poale ascunde in fața 
legii.

„Norocul" 
coșarului

Nu știm ciți dintre 
întilneau pe Gheorghe 
șar la întreprinderea
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cei care-l 
Halic, co- 

_____ v _ județeană 
de gospodărie comunală și loca- 
tivi Arad, iși închipuiau, potri
vit șlagărului de odinioară, că 
i-a ieșit.., norocu-n drum. Ceea 
ce știu insă vecinii — și nu nu
mai ei — este că el, coșarul, n-a
ducea la casa lui decit certuri, 
scandaluri. Ba, mai mult, intr-o 
zi și-a bătut soția și a alungat-o 
din casă. După care a dat și ,,no
rocul" peste coșar, fiind condam
nat la trei luni închisoare.
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Depanatori 
în... pană

Ne scrie Ilie Ursache din Bo
toșani : „M-am dus cu televizo
rul la centrul de reparații nr. 1 
din bulevardul Lenin. Aici, după 
un control sumar, depanatorul 
Humelnicu mi-a spus : «Se re
pară, dar costă. Și bani, și timp. 
Cel puțin o săptămînă».

Mi-am luat televizorul și 
m-am dus la centrul de repara
ții de pe Calea Națională nr. 341. Aici, nu mică mi-a fost bucuria, 
cind depanatorul C. Chirilă mi-a 
arătat o defecțiune minoră, pe 
care mi-a inlăturat-o in citeva 
secunde prin conectarea la cir
cuit a unei diode. Pus într-o ase
menea situație, mă întreb : cine 
îl ajută pe depanatorul Humel
nicu in... pană de solicitudine 
față de cetățeni

Păi, cine altcineva decit mai 
marii lui din conducerea coope
rativei meșteșugărești 
țirea" ?

Imprudență
Firesc ar fi fost ca,

„Infră-

I
I

Firesc ar fi fost ca, după ce 
băuse cit băuse, cetățeanul T. B. 
din orașul Covasna, județul cu 
același nume, să se culce, să 
stea liniștit pină se împrăștie 
aburii fierbinți. El s-a găsit 
insă 
teze 
ce a 
te ia,

culce, să

tă mon-
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I
I
I
I
I
I
I
I
I

tocmai atunci
butelia de aragaz. După 

deschis robinetul aces- 
____ , a uitat să fixeze cea
sul redactor de presiune. Ba, 
colac peste pupăză, n-a văzut 
că in bucătărie se mai afla și 
un reșou in priză.

Urmarea : incendiu. Bucătăria 
și o parte din apartament au fost 
distruse, iar T. B. a fost internat 
în spital cu arsuri grave.

O idee 
sănătoasă 

ln afară de pomi și flori, 
renul din incinta spitalului 
Negrești, județul Vaslui, a de
venit și o foarte frumoasă gră
dină de legume. Dintre toate, 
cele mai roditoare se dovedesc 
roșiile din soiul „Victoria", care 
au crescut atît de dolofane, incit 
majoritatea au atins greutăți de 
peste o jumătate de kilogram. 
Un calcul făcut de gospodarul 
spitalului, Victor Popa, arată că 
de pe un hectar cultivat cu ase
menea roșii, îngrijite ca la car
te, se pot obține pină la 60 000 
de kilograme. Dar cine le îngri
jește ? Personalul spitalului ! Ce 
se face cu recolta obținută I Se 
face mîncare mai bună pentru 
bolnavi.Rubrică realizată de 

Petre POPA și corespondenții „Scînteli"

• ••

te- 
din

I
I
I
I
I
I
I
i
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

.1

LA O SAPTAMINA DE LA CONGRES:
- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------—---------- -------- ■ ——-------------------- *

Cu hotărîrea de a frece la fapte, 
cu străduința de a lucra 

într-un mod nou...Luni dimineață la poarta întreprinderii „1 Mai“ din Bucov puteau fi văzuți 15 muncitori fără legitimație de acces. Departe de a constitui o surpriză neplăcută, au fost întîm- pinați cu brațele deschise. Erau lăcătușii mecanici detașați, la solicitarea consiliului popular, din alte întreprinderi ale municipiului. Rostul lor 7 Să grăbească montarea utilajelor noii „fabrici de case", în așa fel încît fabrica să înceapă cît mai repede să producă cel puțin două apartamente pe zi.
Din birouri - 

pe șantiereUn crîmpel de viață, un amănunt. Rezultatul uneia din măsurile luata- de gospodarii unui oraș imediat după ce s-au întors de la congresul gospodarilor tuturor orașelor și satelor țării. Sînt, fără îndoială, și alte asemenea exemple în PLOIEȘTI. Deși a trecut rțumai o săptămînă de la congres, edilii n-au stat cu mîinile încrucișate. Ne-am adresat primarului municipiului, tovarășul Ion Pa- rascbiv :— Cu ce optică nouă v-ați înapoiat de la congres, cum aplicați încă din primele zile de activitate indicațiile cuprinse în cuvîntarea secretarului general al partidului ?— Am căutat, în modul cel mai autentic, să ne reexaminăm stilul de muncă, să ne reconsiderăm activitatea, să judecăm mai exigent, nu după aparențe, ci după rezultate. Bunăoară, stăm rău cu predarea „la cheie" a noilor apartamente. N-am mai stat să refacem analizele, să repetăm îndemnurile, să recopiem planurile. Am plecat toți cei răspunzători in teren. Ca o primă afirmare practică a însușirii importantelor idei cuprinse in cuvîntarea secretarului general al partidului am pus un accent mai puternic pe prezența noastră, a celor de la consiliul popular, pe șantiere, cu menirea limpede de a rezolva acolo, impreună cu executantii și beneficiarii, problemele care provoacă stagnări.Tot in cadrul opticii noi, privind terenul ca loc prioritar în care activistul de stat rezolvă problemele, am organizat activitatea de recepție a blocurilor. Am format două comisii puternice, coordonate de prim- vicepreședintele comitetului executiv al consiliului popular. Rostul lor numai e să privească și să iscălească, ei, împreună cu constructorul, cu locatarii, să găsească pe loc soluții pentru accelerarea finisărilor, pentru amenajarea locurilor din jurul blocurilor, a căilor de acces, pentru punerea în funcțiune a tuturor utilităților. Un alt rol al activului deplasat pe teren este să informeze comandamentul format la consiliul popular asupra cererilor de anumite materiale deficitare, asupra nevoilor de muncitori calificați, de procurară a unor utilaje. Facem toate eforturile să ajutăm constructorul cu promptitudine.Prin aceeași optică mai nouă cu care ne-am întors da la congres, am reconsiderat și posibilitățile noastre de a antrena și mai eficient cetățenii, pe cei direct interesați, Ia realizarea obiectivelor de care chiar ei vor beneficia. Am parcurs listele celor care vor primi cu prioritate apartamente. Ne-am dat seama că ele pot fi mai echitabil alcătuite, iar, pe de alță parte, că mulți dintre viitorii locatari sînt muncitori pricepuți, capabili să contribuie cu forța, dar și cu îndemînare profesională la urgentarea terminării apartamentelor. Deputății îi mobilizează pe viitorii locatari să dea o serioasă mină de ajutor la lucrările de finisare a locuințelor care se predau în această lună. Se fac chiar lucrări mai calificate, zugrăveli, dușumele, instalații etc., de către muncltori-benefi- ciari de la întreprinderile „1 Mai“, „Flacăra", „Feroemail".
La cîmp, toată 
suflarea satuluiDacă la Ploiești printre acțiunile de maximă urgență se află grăbirea construcțiilor de locuințe, intr-o altă parte a țării, comuna GIRLA MARE — Mehedinți — pe primul plan al preocupărilor consiliului popular se află campania de toamnă. Iată ce ne-a spus în acest sens tovarășul Aurel Cergă, primarul acestei comune i

— Se știe că sîntem o comună fruntașă, dar și fruntașii pot uneori să bată pasul pe loc. La congres, bunăoară, mă gîndeam că, în unele privințe, chiar atunci cînd întreprin- deam foarte multe, nu făceam totul. Am înțeles mai bine acest adevăr răspicat spus de tovarășul Nicolae Ceaușescu : agricultura e activitatea noastră principală, iu campanii asta e prima și principala grijă a consiliului popular comunal. Noi, deputății, ne-am întors de la congres mai hotăriți ca oricînd, pentru că am înțeles mai bine ca oricînd ce bază se pune pe agricultură. Am greșit, uneori, cei de la consiliul popular, lăsînd lucrurile să meargă cam de la sine. La congres ni s-a amintit o dată în plus să nu fim niciodată mulțumiți de ceea ce facem, să ne aflăm zi și noapte acolo unde se cere maximum de efort și dăruire, să participăm cu mic cu mare, întreaga suflare a satului, Ia stringerea recoltei, pentru ca nimic să nu se piardă.Dacă facem o comparație cu săp- tămîna anterioară congresului, în intervalul 15—21 septembrie, forța de muncă în cîmp a sporit cu încă 325 de oameni, dintre care 125 sînt cadre de conducere de la nivelul unităților economice și instituțiilor. Iată cită dreptate avea secretarul general al partidului, de ce forță de muncă nepusă în valoare dispuneam ! Peste 250 de elevi din școlile de pe raza comunei lucrează și ei alături de cooperatori în fermele legumicole. Cadrele de conducere de la nivelul comunei și al unităților lucrează zi-lu- mină, alături de cooperatori și' mecanizatori. In acest fel, față de graficul de lucrări planificat, în prezent reușim să recoltăm zilnic și să livrăm cu 16 tone legume mai mult, să strîngem recolta de porumb de pe 22 ha mai mult față de grafic, să recoltăm sfecla de zahăr de pe 14 ha mal mult, să însilozăm cu 60—65 tone furaje mai mult. In același timp, lu- crînd și ei în schimburi prelungite, mecanizatorii depășesc zilnic suprafața planificată la pregătitul terenului cu 25—30 ha. Acționînd cu întreaga suflare a comunei, vom reuși să scurtăm cu patru-cinci zile perioadele prevăzute pentru fiecare lucrare din actuala campanie agricolă de toamnă. înaintăm pe un front general de lucru de peste 150 hectare.
Mai multă 

receptivitate 
față de solicitările 

cetățenilorAm regăsit aceeași atmosferă de febrilă intrare imediată în acțiune și la BOTOȘANI. Ne-a oferit deta

lii președinta comitetului executiv al consiliului popular municipal, tovarășa Ileana Jalbă :— Am reținut din cuvîntarea rostită la congresul deputaților de către secretarul general al partidului, ca subliniată încă o dată și cu deosebită tărie, ideea solicitudinii pe care trebuie să o manifeste aparatul de stat și, în mod special, consiliile populare față de interesele oamenilor muncii, ale tuturor locuitorilor. Ascultînd acest îndemn, mă gîndeam la preocupările noastre, respectiv la cerințele pe care le mai avem de onorat față de cetățeni. Populația municipiului Botoșani a crescut în ultimul deceniu de peste două ori, dar, pe aceeași durată, spațiile de desfacere a produselor agroindustriale a- proape că nu au cunoscut nici o modificare. Mai mult decit atît : cum noile ansambluri de locuințe au fost construite în general la marginea fostului oraș, toți cei ce locuiesc aici se vedeau nevoiți să parcurgă zilnic doi sau chiar trei kilometri pentru a ajunge în piața centrală. E drept, spatii pentru această activitate au fost rezervate în fiecare dintre detaliile de sistematizare ale noilor cartiere, dar am în- tîrziat mereu amenajarea lor. De a- ceea, reîntoarsă acasă, prima problemă pe care am supus-o dezbaterii în comitetul executiv a fost aceea a pregătirii unor spații comerciale în cartierele care resimt în mod acut nevoia acestora.In consecință 7 Duminică, 14 septembrie, încă la primele ore ale dimineții, în noul ansamblu de locuințe al „Primăverii", in care locuiesc aproape 20 000 de botoșăneni, au început lucrările de amenajare a două piețe. S-au făcut săpături, s-a turnat' asfalt și, aproape concomitent, s-au instalat primele chioșcuri și mese pentru desfacerea legumelor. Cum se explică faptul că s-a putut acționa atît de repede 7 Proiectanții lucraseră simbă- tă pină seara tirziu, în timp ce activul consiliului popular, deputății au mers în cartiere, mobilizîndu-i pe locuitori să vihă a’ doua zi lă muncă. Era în interesul lor. Rezultatul 7 Au lucrat, efectiv, citeva sute de cetățeni ai cartierului și au fost amenajate spații pentru comerț în suprafață de aproape 5 000 metri pătrațl.împreună cu ei, cu cetățenii, în propriul lor interes, pentru economia lor de timp, ne-am propus ca, și în viitor,, să lucrăm împreună la extinderea piețelor alimentare, pentru modernizarea comerțului botoșănean.
Constantin CAPRARU 
Virqiliu TATARU 
Silvestri A1LENE1 corespondenții „Scînteli"

Pe ecrane : „BUREBISTA"
o producție a Casei de filme 5

Scenariul : Mihnea Gheorghiu ; muzica : Theodor Grigorlu ; decoruri ; Bob Nlcolescu ; costume : Hortensia Georgescu ; montajul : lolanda Min- tulescu, Cristina Ionescu. Iulia Vincenz ; coloana sonoră : ing. A. Sala- manian, ing. Silviu Camil ; machiajul : Mircea Vodă ; imaginea : Petru Maier ; regia : Gheorghe Vitanidis. în roluri George Constantin, Ion Dichiseanu, Emanoil Petruț, Alexandru Repan. Ernest Maftei, Ovidiu Moldovan, Șerban Ionescu. Ștefan Sileanu, Ioana Bulcă, Anca Szdnyi, Monica Rusu, Constantin Dinulescu, Iulian Necșulescu, Vlad Rădescu, Corado Negreanu, Cseh Szabolcs, Vasile Nițulescu, Petre Vasilescu, Cornel Elef- terescu, Sandu Simionică, Dan Antoci, Mircea Anghelescu, Radu Dună- reanu, Nicolae Iliescu, Dorel lacobescu. Film realizat în studiourile Centrului de producție cinematografică „București"

Construcția este o activitate fundamentală nu numai pentru proiectele noastre economice și sociale. Ea este definitorie și peptru existența noastră morală din ultimele decenii. La fel de interesantă și poate și mai pasionantă, deși nu la fel de evidentă, de spectaculoasă ca pariul omului cu natura, a devenit lupta omului cu el însuși și cu ceilalți pentru progres etic, noblețe, frumusețe sufletească. Sub semnul acestor duble încleștări, șantierul — spațiul ce concentrează marile eforturi ale zidirilor materiale, dar și pe cele ale edificărilor morale și spirituale — constituie imaginea simbolică și locul predilect al desfășurării acțiunii unor importante lucrări literare, dramatice, cinematografice.Pe fundalul (și în decorul) grandios al înălțării unei hidrocentrale, obiectiv pentru a cărui înfăptuire oamenii trebuie să mute un munte din loc, Dumitru Radu Popescu (autorul scenariului „Zbor planat") este preocupat de mutațiile interioare, ascunse, de mișcările sufletești, de căutările, cristalizările sau schimbările de perspectivă asupra vieții ce se petrec în adin- cul oamenilor.Mai apropiat de datele realității, eșantionul uman asupra căruia se oprește D.R. Popescu e departe de a fi exemplar prin perfecțiunea ori omogenitatea lui : cunoaștem o lume pes

triță — din care nu lipsesc infractorii, oameni certați cu munca, orfani lipsiți de căldura căminului și indiferenți la morala familiei, fete rătăcite pe drumurile vieții, în false loterii, și a- junse întîmplător pe șantier.Prezentîndu-ne un spectacol dinamic și mai ales dramatic, D.R. Popescu surprinde un segment din- tr-un proces îndelung, dificil, sinuos, in care succesul e important, dar nu spectaculos și vesel, ci, dimpotrivă, în chip fundamental dramatic, plătit și cu dureri, eșecuri și prețul timpului ; în care, mereu, dialectica previzibilului e contrariată de imprevizibil ; în care periculoase contaminări nedorite premerg influențării în bine. Pînă a-și descoperi adevărata demnitate, esența autentică, vocația automodelării și transformării lumii, aș zice chiar vocația prometeică, revoluționară, unii din eroii lui D, R. Popescu se identifică cu false și perimate mituri (cum e cel întruchipat de Nelu Baronu). înaintea înțelegerilor și evoluțiilor fericite sau, mal exact, pozitive, au loc sfîr- șituti tragice și numeroase evenimente dramatice. Drumul spre autentic spirit de echipă și colegialitate, generozitate, altruism, omenie. drumul către adevărata înțelegere a democrației muncii și luării deciziilor cunoaște cramponări încă

SPIRITUL CIVIC- 
PERSONAJUL PRINCIPAL 
AL BRIGĂZILOR ARTISTICE

— prezent adesea în atitudini convingătoare, 
dar și în ipostaze de circumstanțăSituate pe drept cuvînt printre cele mai expresive forme de manifestare, rapidă și concentrată, a opiniei colectivităților muncitorești, autentice „difuzoare" ale atitudinii înaintate, care amplifică și sporesc viteza de circulație a spiritului critic și analitic al maselor, brigăzile artistice, re- dînd nobile sentimente ale constructorilor noii orînduiri sociale, trebuie, potrivit indicației secretarului general al partidului, „să biciuiască mentalitățile înapoiate, să dezvăluie lipsurile și greutățile dînd maselor o perspectivă insuflețitoare de muncă și luptă, pentru progres și civilizație".Cuvin tul brigăzilor artistice ale întreprinderilor și unităților agricole răsună tot mai amplu, nu numai pe scene, dar și în secții, în mijlocul muncitorilor, nu numai în concursuri, ci, mai ales, în viata de zi cu zi a orașelor și satelor noastre, nu numai pentru a releva talentul, real, al multor oameni, ci, mai cu seamă, spre a face eficientă marea lor vocație analitică și constructivă pusă în slujba progresului, a perfecționării morale șl profesionale.Cotele civice și artistice atinse de aceste formațiuni de luptă pașnică în avanposturile progresului multilateral ne-au fost relevate într-un amplu festival al brigăzilor („Oameni și fapte din marea întrecere") ce a avut loc recent la Tîrgoviște, oraș ce-și merită toate laudele pentru felul în care activiștii de partid și de stat de aici înțeleg să asigure organizarea unei dinamice și permanente vieți culturale și educative. Căci pe lingă alte prestigioase manifestări, cum ar fi un festival inter județean'al teatrelor populare din „cetățile de scaun" sau altul dedicat filmului documentar românesc, festivalul brigăzilor artistice, aflat acum la a 6-a ediție, impune Tîrgoviștea în rîndul orașelor cu o viață culturală efervescentă, direct proporțională cu dinamismul marilor prefaceri economice care au înnoit radical și această parte a țării.Formate în mare măsură din oameni al producției (deși se mai în- tîmplă ca unii să muncească, iar alții doar să „cînte" rezultatele celor ce muncesc), brigăzile artistice întruchipează spiritul activ al maselor, forța uriașă pe care o reprezintă combativitatea lucidă, muncitorească, izvorîtă din dorința de a intensifica pretutindeni ritmurile de dezvoltare a șcbnpmiei, de. a semnala rezervele colective și individuale de perfecționare neîntreruptă, în folosul-societății, de a sesiza mușcător ceea ce frî- nează impunerea noului,. a unui climat al performanțelor. Este de salutat o generală preocupare pentru plasarea intervenției active a acestor formații în miezul aspectelor majore, de a orienta mai bine ca altădată „tirul combativității" spre ceea ce este fundamental în diverse ramuri de producție, pentru mobilizarea eficientă a eforturilor tuturor în jurul marilor probleme economice. Nenumărate exemple ar putea depune mărturie despre o etapă calitativ superioară în activitatea brigăzilor, în conceperea programelor, în nivelul textelor și al formelor de spectacol, unele pe cît de ingenioase și totuși simple, necomplicate, pe atît de eficiente. O franchețe remarcabilă și o sănătoasă sesizare a „nervului central" în tematica abordată, precum și valul de umor popular inepuizabil, într-o debordantă varietate (care l-ar îndreptăți la o prezență infinit mai intensă pe scenele marilor săli, ca și pe ecranul televizoarelor, în selecții ce pot răspunde celor mai pretențioase exigențe) ne obligă să vorbim, în ansamblu, despre succesul unei atari manifestări, aducind cuvenitele laude atît sutelor de membri ai acestor formații de pedagogi ai spiritului civic înaintat, cît și organizatorilor care i-au chemat la o întrecere deschisă, cu efecte educative (ele ar fi, fără îndoială, și mai mari dacă în asemenea ocazii grupuri de brigăzi ar da spectacole în întreprinderi, în fața colectivelor de oameni ai muncii).

O serie de observații și sugestii, unele făcute la consfătuirea care a urmat acestui festival-maraton, urmăresc să facă și mai eficientă munca entuziastă a acestor „activiști veseli ai criticii sociale", cum au fost numiți.Brigăzile unor mari întreprinderi se războiesc — să sperăm că o fac cu succes ! — cu efectele birocrației,ale pierderii de timp cu vorbăria, cu hîrtiile (,,Vulcan“-București) sau participă ca niște adevărați gospodari la descoperirea cauzelor și formelor risipei de energie și materiale („Elec- troputere“-Craiova). Multe sînt un fel de „ziare vorbite" care caută „pete negre", dar nu „pete în soare / ci aici în sectoare", neglijențe costisitoare („Electromureș"). Intruchi- pînd intransigența opiniei colective, intoleranța față de cei care lovesc în avutul obștesc, o brigadă ca aceea de la întreprinderea de autoturisme Pitești descoperă, în schimbul III, la „ventilatoare", un dormitor al celor certați cu munca. Dealtfel, este întru totul pozitiv că multe brigăzi întrețin un adevărat climat ofensiv contra parazitismului, satirizîndu-i pe cei care aleargă după locuri mal călduțe, pe cei care iau cu amîndouă mîinile, însă dau,
„Oameni și fapte din marea întrecere”, o 
amplă manifestare culturală în cadrul 
Festivalului național „Cîntarea României”

cum se spune, cu o singură mînă șl aceea strînsă. Aceste formații operative de critică promptă și concentrată „pun in scenă" un foarte ascuțit spirit satiric, usturător, înfățișează carențe ale activității, îi pun în plină lumină pe „șmecherii" care caută să se ascundă la umbra vigurosului arbore al muncii, compară angajamentele lăudăroa-se cu realitatea concretă, dînd minciuna și pe mincinoși în vileag, într-un cuvînt, privesc totul în lumina permanentei raportări a vorbelor la fapte. Sînt șl brigăzi care practică „arheologia", modalitate satirică de a face „inactuale" lipsuri foarte prezente, aceasta exprimînd și dorința vinovatului ca erorile lui să devină, brusc, „anacronice". Trebuie deci spus că toate mijloacele sînt bune, dacă-și ating ținta.Pe de altă parte, un apel prea insistent la forme din arsenalul profesionist, cu audiența asigurată nu duce la rezultate prea bune. Este larg utilizat, bunăoară, străvechiul „motiv al persanului", Crezîndu-se că, automat, el are darul de a surprinde cu prospețime și naivitate prefăcută o serie de lipsuri cu care mulți s-au obișnuit și nu le mai iau în seamă. Există deci credința că rostite de gura unui ins „picat din lună" lipsurile capătă o notă mai sesizantă, sporită de expedierea lor într-o „altă lume", imaginară. Dar abuzarea de resursele comice ori satirice ale acestui procedeu larg folosit poate duce la efecte tocmai contrare, la demonetizare și banalizare. Și atunci cînd un asemenea „persan" picat din lună se străduiește să-l imite pe Jean Constantin sau Amza Pellea, conținutul comunicării este aproape anulat, oamenii se amuză mai mult de coeficientul asemănării cu modelele : în acest fel pe poarta unui gen prin definiție plin de conținut pătrunde gratuitatea, un fel de „artă pentru artă" ce înmoaie venele unui organism prin care ar trebui să curgă sîngele realității.In programele brigăzilor apar destul de mulți anchetatori, „culegători" de date și exemple care vorbesc în lozinci sau chiar în titluri, preluînd astfel șabloane ce tocesc tăișul criticii, depun rugină pe spiritul de observație. Multe, deși aduc laude concrete, conțin critici abstracte, noțio- nale. Tendința de a da sfaturi generale, umanitariste („așa e bine", „așa e viața" etc.) trebuie estompată. Banala moralizare abstractă pe seama unor lipsuri foarte concrete este, firește, o formă de îmblînzire rutinieră și conservatoare, improprie usturimii

mușcătoare promovate de brigadă. Existența criticii prea generale reprezintă un transplant neinspirat pe corpul viguros al spiritului critic concret, muncitoresc. Sigur că preocupa- i rea de a aduce în lumină o galerie de fizionomii, o tipologie umană variată este in principiu pozitivă, dar numai cită vreme ea nu împinge la generalități, la estompare literaturi- zantă a concretului expresiv. Am observat că unele brigăzi excelente ca potențial interpretativ, chiar dintre laureatele concursurilor anterioare, au scăzut tonusul și verva critică. Deși fac și acum o foarte bună impresie „artistică", ele manifestă un anumit conformism, au îndulcit aciditatea cu care ne obișnuiseră, ape- lînd la un ton sfătos, umanitarist, chemat parcă în apărarea și înțelegerea lipsurilor. A impresionat în chip plăcut, de aceea, soiritul critic și autocritic de la I.T.A. Cluj sau Taximetre București : consumul de carburanți, indisciplina, curse ilegale etc. Dealtfel, la capitolul combativității a ieșit cîștigătoare tinăra brigadă a fabricii din Tașca a Combinatului de lianți și azbocimenUde la Bicaz. Succesul ei pune în ev^Mriță, prin contrast, defectul critic "Hn noțiuni prea generale care ma 4fea- ză și apără ținta, fac invizibilă a- dresa. Cele mai multe și mai bune programe arată altceva : că în a- cest cadru cota curajului civic crește, că lucruri pe care unii le tac în ședințe încep să vorbească in brigadă. Am înțeles prea bine din multe programe că se face un apel la mai buna colaborare între unități, între constructori și beneficiari, între întreprinderi și centrale ori ministere : in sălile vesele care răsună de aplauze la adresa brigăzilor ar fi plăcut să vedem mai des nu numai fețe zîmbitoare, dar și oameni îngîndurați de ceea ce se spune, pe factorii responsabili, de la directori la funcționari superiori din centrale și ministere, pe adresa cărora se trimit semnale critice. Nu trebuie să se înțeleagă cumva că brigăzile s-au „specializat" în a arăta pe alții ca responsabili ai lipsurilor din propriile întreprinderi. Un exemplu elocvent dat de gazde : brigada de la oțeluri speciale Tîrgoviște spunea că despre rezultatele pozitive va vorbi „la anul, cînd oțelăria își va face planul" 1 Nu-i mai puțin adevărat însă că programele se mai fac uneori ecoul criticii centrifuge, prin îndepărtare de obiectivul central și abordarea aspectelor ■; inarginale sau chiar exterioare. Unele abordează obiective cu adevărat majore, dar prin prisma unor aspecte minore : de pildă, prea multe și prea insistent au adus în „focarul" unei critici virulente... cafelele secretarelor, ca ’și cum ele ar fi marile consumatoare de energie, ca și cum într-o întreprindere reșourile și nu mașinile și utilajele care merg în gol ar fi principalele canale ale risipei 1Un fapt care a atras atenția: din dorința de a spori eficiența brigăzii, vigoarea ei satirică se preface uneori în virulență, chiar fizică, in gesticulație și strigăte inutile, deși se știe că nu cine strigă mai tare dă neapărat dovadă de combativitate. Este adevărat, brigada face parte dintre formele de expresie populare șl foarte accesibile, ea folcAj-ie limbajul.suculent, umorul bono> < jo- rosiv, formele de adresare . Nxi- tății, dar în nici un caz nu u. buie să aducă pe scenă limbajul pestriț al străzii, jargonul etc. Dimpotrivă, trebuia să profităm de scenă pentru a preda celor care ne ascultă adevărate lecții de curată și frumoasă limbă română, folosind cu grijă nuanțele de o mare bogăție șl expresivitate ale limbajului cotidian, simplu, suplu, plin de umor. In acest fel și mesajul educativ al programelor acestor exponent! autentici al spiritului, muncitoresc va merge direct la inima și la mintea oamenilor, mobilizîndu-i. dîndu-le o perspectivă Insuflețitoare.
C.STANESCU

pățînate în individualism, egoism, gesturi abuzive.Cadrul optim al mutațiilor de mentalitate îl formează desigur presiunea existenței, a muncii fără preget, a schimburilor prelungite și de noapte, a lucrărilor în timp record. Șl, pe bună dreptate, pe Tucă îl apucă rîsul văzînd osirdia pe care și-o dau unii să a-

Supremul exemplu este dat însă (în intenția scenaristului) de maistrul George, a cărui dorință de a forma oameni e plătită cu neliniște, eșecuri, pierderi definitive sau parțiale. Un model de fermitate și înțelegere, de înaltă conștiință comunistă, pentru care principiile eticii comuniste nu sînt numai
„Zbor planat"

leagă și să relateze despre Miss Univers ori să popularizeze binefacerile magazinelor cu produse pentru cîini și pisici.Elementul catalizator al progreselor morale : exemplul uman concret. Un asemenea exemplu de dăruire necondiționată de altceva decît de simțul dreptății și echității îl dau Costică, Tucă și uneori Ion. Un a- semenea exemplu discret, neostentativ, nedeliberat îl dau tinăra doctoriță, prin dorința ei de autenticitate umană șl profesională (plătită cu importante renunțări personale), ori Mariana, printr-un salutar nonconformism, prin capacitatea ei de a vedea partea bună a lui Nelu Baronu și tăria cu care își cere dreptul de a judeca și a risca pe cont propriu.

asimilate lucid, rațional, cl puternic interiorizate, decantate sufletește și mereu propuse reflecției, modificării, îmbogățirii.Mesajul filmului este, sub multe aspecte, caracteristic viziunii autentice, realiste, de tulburător dramatism a lui D.R. Popescu : el ilustrează o anumită dialectică a devenirii în care, mereu, mai presus de împlinire — posibilă ! — rămîn tăria și noblețea aspirației, superioritatea credinței și acțiunii oamenilor asupra societății și asupra lor înșile ; atitudini, demersuri care, așa cum spune ziaristul-sol- dat, în „piesa" sa din finalul filmului, „îi fac pe oameni nemuritori".Scenariul lui D.R. Popescu se remarcă — în ciuda refuzului happy-endulul și

rezolvărilor facile — tocmai prin finalul lui meditativ sub semnul unei atari afirmații.
★Pe cît este de interesant pe atît este de greu să faci un film după D.R. Popescu. Atît de atrăgătorul pitoresc prin care scrisul lui frapează și cucerește e doar o coajă, uneori enigmatică, alteori, cert, perfida armă a discreditării. Realismul ascuțit, violent și atît de concret este important în primul rînd prin dimensiunile sale simbolice. Replicile aparent spontane sau, dimpotrivă, prea sentențioase au bogate trimiteri contextuale și subtextuale, țintesc în inima dramelor surprinse și a adevărurilor apărate. Eroii aparțin vieții, dar aparțin și „lumii" lui D. R. Popescu.Lucian Mardare, regizorul filmului „Zbor planat", surprinde plăcut prin fina intuiție a particularităților scrisului și perspectivei lui D. R. Popescu. Regizorul trece cu succes cea mai mare parte a dificultăților. Treptat, în fața noastră se Încheagă relații și mai ales o stare specifică de tensiune, neliniște, confruntări deschise ori surde. Filmul respinge nu numai ideea vieții ca marș triumfal, ci și patetismul, grandilocvența dramatică ori marcarea ei demonstrativă.Interpreții, printre care nu puțini tineri — debutant! sau aproape — destui

tv
necunoscuți pină acum, (dar actori de viitor), sînt distribuiți bine și cu curaj, joacă expresiv (chiar dacă, uneori, nu au cum evita notele de teatralitate ale scenariului și nu au cum suplini scăderile de tensiune ale conflictului). Ei au farmec șl incandescență ce justifică prestigiul eroilor (Gabriel O- seciuc în rolul lui Nelu . Baronu), au mister și o distinctă forță de interiorizare (Maria Ploae), au pregnanță și putere de convingere (Elisabeta A- dam), au naturalețe, degajare, gravitate (Gheorghe Șimonca, Cristian Ieremia, Doru Zaharla, Ștefan Vel- niciuc), au culoare (Vasile Muraru, Augustin Brînzaș). Filmul impune in chip deosebit prin expresivitatea Monicăi Bordeianu, tînără actriță debutantă aici, care conferă Marianei personalitate și grație, prin creația de subtil dramatism și rafinată profesionalltate a lui Gheorghe Nuțescu, component al Naționalului din Cluj-Napoca, care îl interpretează pe George.Incontestabil, acest „Zbor planat" asupra problemelor psihologiilor unor tineri de pe un șantier reprezintă o nouă, necesară și, nu o dată, interesantă pagină cinematografică dedicată investigării conștiințelor concemporane.

Natalia STANCU

PROGRAMUL 1
9,45 Curs de limba spaniolă

10,05 Curs de limba franceză
10,25 Film artistic: „Paravanul". Pro

ducție a studiourilor americane.. 
Regia: Martin Ritt

12,00 Concert educativ. Din cartea de 
aur a muzicii popoarelor: George 
Enescu (II)

13.00 Mozaic cuitural-artlstlc-sportlv. E- 
misiune de Tudor Vomicu. Ileana 
Vlad și Cristian Topescu

18.20 Vocația umanistă a Crucii Roșit
18.35 Săptămînă politică
18,50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
10.25 Călătorie prin tara mea. Dimine

țile nordului Emisiune de Horla 
Vasilonl

19,45 Teleenciclopedla. In sumar: Arte 
vizuale; Muzeul Pergamon: Rit
muri biologice; Din Istoria teh
nologiei

20,30 Film artistic
21.40 Arena varietăților
22.25 Telejurnal
22.40 Nocturna TV

PROGRAMUL 2

19.00 Telejurnal
19.25 Muzică de jazz. Muzică de Duke 

Ellington In concert
20,15 Itinerare turistice
20.40 Maeștrii artei Interpretative con

temporane. Beethoven si dirijorul 
Kurt Masur

21.35 Documentar artistic. Cu Alain Co
las pe mările lumii. Producție a 
televiziunii franceza

22.25 Telejurnal
22.40 Nocturna TV
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PRIMIRI LA TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU» J

Taha Yassin Ramadhan, 
prim vîceprim - ministru al guvernului irakian

R. D. GERMANĂ: Producție mai mare, 
cu consum energetic mai mic

(Urmare din pag:. I) statului irakian un salut cordial și cele mai bune urări.în cadrul întrevederii au fost evocate cu satisfacție bunele relații de prietenie și colaborare care s-au stabilit și se dezvoltă între România și Irak. De ambele părți a fost exprimată dorința de a extinde și amplifica colaborarea fructuoasă dintre cele două țări în domeniile politic, economic, tehnico-științific și cultural, potrivit intereselor țărilor și popoarelor noastre, în folosul cauzei păcii, destinderii șl cooperării internaționale. Au fost examinate noi posibilități in direcția dezvoltării cooperării in industria petrolieră, în agricultură și irigații, în transporturi și construcții industriale și civile, precum și pentru intenJficarea și diversificarea schimburilor comerciale, inclusiv pe terțe piețe.în cursul convorbirii au fost abordate, totodată, unele probleme actuale internaționale, și îndeosebi legate de situația din Orientul Mijlociu.
Yoshio Sakurauchi,

secretarul general ai Partidului Liberal Democrat din Japonia
(Urmare din pag. I)prin gratitudinea pentru tntreve- der .(^ordată și a dat o înaltă aprecia" idealizărilor poporului român, poli.icii de pace și colaborare internațională pe care o promovează România, președintele Nicolae Ceaușescu pe arena mondială.Mulțumind pentru mesaj și pentru aprecierile făcute, șeful statului român a arătat că împărtășește pe deplin dorința exprimată în mesaj de a întări colaborarea româno-ja- poneză, atît pe plan bilateral, cit și internațional, șl a adresat președintelui P.L.D., premierului japonez un salut cordial și cele mai bune urări

Intîlnire de lucruEa Timișoara a avut loc întîlnirea de lucru in problemele schimbului de mărfuri la frontiera dintre Republica Socialistă România și Republica Socialistă Federativă Iugoslavia. Delegația română a fost condusă de Dumitru Petrescu, prim-adjunct al ministrului comerțului interior. Iar delegația iugoslavă de Svetozar Ra-. kici, secretar pentru relațiile economica externe, membru al Consiliului
O invitație 

pentru automobiiiștiAstăzi, 20 septembrie, pe platforma Pipera-Toboc din Capitală este programat — începînd de la ora 14 — concursul național „Daciada 1980“ pentru automobiiiști.în legătură cu această manifestare, concurentul bucureștean Ion Cotenes- cu ne-a trimis următoarea scrisoare, pe care o dăm publicității spre știința celor interesați, dar și pentru a contribui la răspindirea unei idei interesante și de stringentă actualitate :„Cum, în ultima vreme, pasionații, cercetătorii, constructorii au realizat instalații care au redus considerabil consumul de carburanți la autoturismele românești „Dacia 1300“, unele mai apreciate decit celelalte, lansez o invita '.,1a întrecere — în cadrul comț . V auto „Daciada 1980“ — către toți deținătorii de autoturisme „Dacia 1300“ cu consum de carburanți redus, la următoarele probe : viteză, pornire ușoară a motorului la rece și la cald, poluare cit mal redusă, durabilitate in exploatare, consum minim de carburanți. Evident, pot fi stabilite și alte criterii de concurs indicate de organizatori.Subsemnatul intenționez să particip cu autoturismul „Dacia 1300“ fabricat în anul 1976, dotat ulterior cu sistem de alimentare mixtă (benzină cu motorină, benzină cu petrol sau benzină cu metanol, fără lianți) avînd comandă selectivă și diferențiată (bineînțeles, toate confecționate de mine, cu mijloace și materiale proprii).Socotesc că, întrecîndu-ne la aceste capitole, care vizează perfecționarea instalațiilor de alimentare și a dispozitivelor, ca și găsirea unor procedee noi de economisire a carburanților, avem de cîștigat cu toții, dar mai ales economia națională in general".Invitația a fost lansată. Cine se înscrie in întrecere va avea — cum bine se exprimă inițiatorul ei — numai de ciștigat !
LOTONUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA DIN 19 SEPTEMBRIE 1989Extragerea 1 : 62 50 58 54 37 83 17 61 71.Extragerea a Il-a : 41 46 48 10 52 14 44 47 25.Fond total de cîștigurl : 695 188 lei.

în acest context s-a manifestat îngrijorarea față de persistenta tensiunii în relațiile internaționale șl a fost subliniată necesitatea intensificării eforturilor pentru reluarea și consolidarea procesului de destindere, pace și colaborare, bazat pe respectul în relațiile dintre state al principiilor independenței și suveranității naționale, egalității în drepturi și avantajului reciproc, neamestecului în treburile interne, renunțării la forță și la amenințarea cu forța. Totodată, s-a evidențiat importanța soluționării pe cale politică, prin tratative, a stărilor de încordare și conflict din diferite zone ale globului, adoptării de măsuri de dezarmare, și în primul rînd de dezarmare nucleară, fără de care nu pot fi concepute pacea și securitatea internațională. S-a relevat, de asemenea, însemnătatea ce o are pentru continuarea politicii de destindere, pace și colaborare încheierea cu succes a reuniunii de la Madrid, care să dea un nou impuls transpunerii în viață a Actului final de la Helsinki, să favorizeze adoptarea da măsuri concrete de dezangajare mi

de sănătate, iar poporului prieten japonez pace și prosperitate.Președintele Nicolae Ceaușescu a apreciat că vizita secretarului general al P.L.D. contribuie la mai buna cunoaștere reciprocă, la găsirea a noi căi și mijloace de amplificare a colaborării româno-japoneze.A avut loc, de asemenea, un schimb de păreri cu privire la probleme actuale ale vieții internaționale. în acest context, a fost exprimată îngrijorarea față de situația existentă, evidențiindu-se necesitatea intensificării eforturilor tuturor statelor, ale forțelor progresiste și democratice de pretutindeni pentru oprirea agravării climatului politic mondial, pentru soluționarea problemelor dintre state,
româno-iugoslavăExecutiv al Adunării Provinciei Socialiste Autonome Voivodina.în cadrul discuțiilor s-au evidențiat rezultatele obținute in domeniul schimburilor de produse de larg consum realizate de județele limitrofe din țara noastră cu întreprinderi din Serbia și Voivodina, stabilindu-se noi măsuri pentru dezvoltarea acestor schimburi.Delegația iugoslavă a fost primită da tovarășul Petre Dănică, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului județean Timiș al P.C.R., președintele Consiliului popular județean.

ȘTIRI SPORTIVE• Vineri, în cea de-a doua gală a semifinalelor campionatelor naționale de box care au loc pe ringul Palatului sporturilor și culturii din Capitală au fost înregistrate următoarele rezultate tehnice : cat. semimuscă : A. Săli b.p. pe V. Voicilă; D. Șchiopu b. neprezentare pe AI. Turei (accidentat) ; cocoș : D. Cipere b.p. D. Voinescu ; Gh. Brumă b.p. N. Mîțoi; semiușoară : FI. Livadaru b. neprezentare pe T. Cucu (accidentat) ; V. Ioana b. K.O. 1 pe FI. Zamfir ; semi- mijlocie : I. Vladimir bate clar la puncte pe C. Ghindăoanu ; M. Ciu- botaru învinge la puncte pe N. Costin; mijlocie : V. Silaghi bate la puncte pe Fl. Ungureanu ; V. Cicu pierde la puncte la M. Ifrim ; grea : V. Vasile pierde prin K.O. 1 la V. Vrinceanu; I. Cernat dispune la puncte de D. Micu.Astăzi este zi de odihnă, finalele urmind să aibă loc duminică dimineața de la ora 10.• în sferturile de finală ale probei de simplu bărbați din cadrul Campionatelor europene de tenis pentru amatori ce se desfășoară la
cinema

• Norma Rac: SCALA — 9: 11,13; 
13,30; 15,45; 18.15; 20 30 GLORIA
— 9; 11,15: 13,30; 15.45: 18,15. 20.30
• Secretul nisipurilor: BUCU
REȘTI — 9; 11,15; 13,30: 15,45; 18; 
20,15, LUCEAFĂRUL — 9; 11,15; 
13.30; 15,45; 18: 20,15, la grădină
— 19,30. MELODIA — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15
• Abba: STUDIO — 10; 12; 14; 
16; 18; 20
• Bobby Deerfield; PATRIA — 
9; 11,30; 14; 16.45: 19.30, FESTIVAL
— 9; 11,30; 14; 16,45; 19.15, FA
VORIT — 9; 1130; 14: 16.30; 19.30. 
GRADINA CAPITOL — 20
• Zbor planat: CAPITOL — 9; 
11.15; 13,30; 15,45; 18; 20.15 GRI- 
VITA — 9; 11,15; 13,30: 15,45; 18; 
20,13
• Program de desene animate
— 9,15: 10,30; Iarba crește pînă la
cer -~ 11,45: 13.30: 15,15: Dezno- 
dămint la frontieră — 18: 20:
DOINA
• Am fost șaisprezece: FLO- 
REASCA - 9: 11; 13; 15.30; 17.45; 
20. FLAMURA — 9; 11; 13.15: 15.30: 

litară și dezarmare. S-a subliniat, totodată, necesitatea lichidării subdezvoltării și edificării unei noi ordini economl.ce internaționale.Referitor la situația din Orientul Mijlociu, s-a arătat că sînt necesare noi eforturi pentru 'găsirea unei soluții globale a conflictului din această zonă care să ducă la retragerea Israelului din toate teritoriile arabe ocupate in urma războiului din 1967, inclusiv din Ierusalimul arab, la rezolvarea problemei poporului palestinian, inclusiv prin crearea unui stat propriu, independent. De ambele părți s-a subliniat faptul că recentele acțiuni unilaterale ale Israelului în teritoriile arabe ocupate — implantarea de așezări israeliene în aceste teritorii, declararea întregului Ierusalim drept capitală a statului Israel și măsurile restrictive luate împotriva populației palestiniene — contravin dreptului internațional, constituind o piedică serioasă în calea unei soluții juste și trainice în această regiune.întrevederea s-a desfășurat intr-o atmosferă cordială. ( 

a stărilor conflictuale din diferite zone ale globului numai pe cale pașnică, prin tratative, excluzîndu-se forța , sau amenințarea cu forța : in relațiile internaționale.S-a reliefat necesitatea ca toate statele să acționeze pentru oprirea înarmărilor, pentru trecerea la măsuri concrete de dezarmare, și în primul rînd de dezarmare nucleară. S-a apreciat, de asemenea, că este necesar să se acționeze cu toată hotă- rîrea pentru lichidarea fenomenului subdezvoltării, a decalajelor dintre state, pentru instaurarea unei noi ordini economice internaționale.întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, prietenească.
vremea

Timpul probabil pentru zilele de 21, 
22 și 23 septembrie, tn țară: Vremea 
va fi în genera] frumoasă, cu cerul 
variabil, mai mult senin noaptea in 
sudul țării. Izolat, în nord va ploua 
slab. Vîntul va sufla slab pînă Ia mo
derat. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între 4 și 14 grade, iar cele 
maxime între 16 și 26 de grade, 'izolat 
mai ridicate. Dimineața, local, ceață. 
In București: Vreme frumoasă și re
lativ caldă. Cerul va fi variabil, mai 
mult senin noaptea. Virit slab, pîriă la 
moderat. Temperaturile minime vor 
oscila între 8 și 10 grade, iar cele 
maxime între 24 și 26 de grade. Di
mineața, condiții de ceață slabă.

Belgrad s-au înregistrat următoarele rezultate: Navratil (Cehoslovacia) — Segărceanu (România) 7—6, 6—0; Borisov (U.R.S.S.) — Dzimalski (Polonia) 6—3, 7—5: Pugaev (U.R.S.S.) — Balere (Monaco) 3—6, 6—3,6—1; Benczik (Ungaria) — Zverov (U.R.S.S.) 6—3, 6—7, 6—2. Tot în proba de simplu bărbați (concursul de consolare), tînărul jucător român Andrei Dîrzti a obținut două victorii : cu 2—6, 6—4, 6—3 la spaniolut Zapatero, și cu 4—6, 6—3, 6—4 în partida cu iugoslavul Petkovici.• Partidele disputate in turul trei al concursului international feminin de tenis de la Las Vegas s-au încheiat cu următoarele rezultate: Ann Smith — Virginia Ruzici 6—2, 6—2; Martina Navratilova — Barbara Potter 7—5, 5—7, 7—5; HanaMandlikova — Stacy Margolin 6—1, 6—3; Sylvia Hanika — Sharon Walsh6— 1, 3—6. 6—1; Wendy Turnbull —Susan Mascarin 5—7, 6—4, 6—1;Andrea Jaeger — Joanne Russell7— 6, 6—1; Mima Jausovec — Sherry Acker 6—3, 6—4; Kathy Jordan — Jeanne Duvall 2—6. 6—4, 6—3.
17,45; 20, TOMIS — 9: 11,15; 13.30; 
15,45; 18; 20. la grădină — 20.30
• Aproape o poveste de dra
goste: DACIA — 9; 11.15: 13,30;
15,45; 18; 20,15
• Rug și flacără — 9; 11,15; Ti
tanic vals — 13.30: 15.43: 18: 20.15: 
CENTRAL
• Pe aripile vtntului: EFORIE —
9.30; 14,15; 18,30. CULTURAL —
10; 14,15; 18,30. FEROVIAR — 9.30; 
14.15: 18.30
• Intîlnire de gradul trei: VIC
TORIA — 9: 12; 16: 19. VOLGA 
— 9; 12; 16; 19
• Vis de glorie: GIULEȘTI — 9;
11,15; 13.30; 15,45; 18: 20.15. MIO
RIȚA — 9: 11.15; 13 30: 15,45;
18; 20
• Pilotul: EXCELSIOR — 9: 11,15:
13,30; 15.45: 18; 20,15, MODERN — 
9; 11,15: 13,30: 13.45; 18: 20. 1a
grădină — 19.45
• Marea neliniște: AURORA —
9; 11,15; 13,30: 15,45; 18; 30, la
grădină — 19,45
• Detașament cu misiune spe
cială: COTROCENI — 13; 17,15;
19.30
• Ad incurile: BUZEȘTI — 15.30; 
19, la grădină —- 19,30
• Șatra: LIRA - 16; 18 15; 20.13, 
la grădină — 20,15

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Vă adresăm mulțumiri cordiale, dumneavoastră și poporului româh, pentru condoleanțele transmise în legătură cu catastrofa de cale ferată ce a avut loc lingă Torun. ,
STANISLAW KANIA

Prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Unit Polonez

HENRYK JABLONSKI
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Polone

Vizita prim viceprim-ministrului 
guvernului irakianîn cursul zilei de vineri, Taha Yassin Ramadhan, prim viceprim-mi- nistru al guvernului irakian, însoțit de tovarășul Ion Dincă, prim vice- prim-ministru al guvernului, președintele părții române in Comisia mixtă comercială și de cooperare e- conomică și tehnică dintre România și Irak, a vizitat întreprinderea de mașini grele din București, unde a fost întimpinat de Ion Avram, ministrul industriei construcțiilor de mașini. Dumitru Tiron, directorul general al Centralei industriale de u- tilaj energetic, metalurgic și mașini de ridicat.Directorul întreprinderii, Emanuel Bahici, a prezentat evoluția și profilul acestei mari unități care realizează utilaje de înaltă tehnicitate și complexitate pentru aproape toate ramurile industriei. Oaspetele a vizitat apoi secții în care se produc piese-gigant cu înalt grad de prelucrare, cum sînt, de exemplu, arborii cotiți pentru motoarele navale de 30 000 CP și 7 400 CP, subansamble- le pentru mori de ciment de 3 000 tone/zi, turbinele de pină la 330 MW,

Primire la C. C. al P. C. R.Tovarășul Ion Coman, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., a primit, vineri, pe Morris Nyagumbo, ministrul minelor și resurselor energetice al Republicii Zimbabwe, care a făcut o vizită în țara noastră în fruntea unei delegații de specialiști, la invi
Primire la Consiliul de Miniștriîn încheierea vizitei întreprinse in țara noastră, delegația de specialiști, condusă de ministrul minelor și resurselor energetice al Republicii Zimbabwe, a fost primită, vineri, de tovarășul Virgil Trofln, viceprim- ministru al guvernului, ministrul minelor, petrolului si geologiei.Cu acest prilej s-au stabilit măsuri pentru inițierea și dezvoltarea cooperării dintre cele două țări in

Delegația Partidului Național al Poporului din Ghana 
a părăsit CapitalaVineri după-amiază a părăsit Capitala delegația Partidului Național al Poporului din Ghana, condusă de Nana Okutwer Bekoe III, președintele național al partidului, care, la invitația .Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a făcut o vizită în țara noastră.La plecare, delegația a fost salu

Vizita unei delegații a Guvernului popular 
al municipiului Beijingîn perioada 10—18 septembrie, o delegație a Guvernului popular al municipiului Beijing din Republica Populară Chineză, condusă de Cui Xudong, șef adjunct al serviciului agricultură-silvicultură, a efectuat o vizită de documentare și schimb deexperiență în țara noastră, la invitația Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție.Delegația a fost primită de tovarășul Marin Vasile, secretar al C.C. al P.C.R., președintele Uniunii na

• Moara cu noroc: DRUMUL SĂ
RII — 16; 18; 20
• Organizația fantomă: FEREN
TARI — 15,30: 17,30; 19.30
• Fericirea într-o casă veche: 
PACEA - 15.30: 17,30: 19.30
• Al treilea salt mortal: FLA- 
CARA — 15.30; 17.45; 20 la gră
dină — 20.15
• Ultima noapte de dragoste: 
VIITORUL — 15.30: 19
• Probă de microfon: POPULAR
— 15,30: 17,30; 19.30
• Porto Franco: MUNCA — 16: 
18: 20
• O să fiu cuminte, bunicule: 
COSMOS — 15: 17.15; 19,30
• Drumul oaselor: PROGRESUL
— 16; 18: 20
• Ion. Blestemul pămîntulul, 
blestemul iubirii: TIMPURI NOI
— 10; 14,30; 19
• Un ostatic in plus: GRADINA 
ARTA — 20
• Uimitorul căpitan Nemo: GRĂ
DINA CULTURAL — 19.30
• Aventură în Arabia: PARC 
HOTEL — 20,15
• Cascadorul Hooper: GRĂDINA 
TEMERARII — 20
• Rocky II: GRĂDINA SCALA
— 20
• Sosea odată un călăreț: GRĂ
DINA GLORIA — 20 

cajele pentru laminoare, prăjinile grele pentru foraj.în încheierea vizitei, oaspetele a felicitat colectivul de muncă de aici pentru realizările obținute, pronun- țîndu-se pentru o strînsă colaborare între firme irakiene și întreprinderea bucureșteană.
♦în aceeași zi, Taha Yassin Ramadhan a depus o coroană de flori la Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului și a patriei, pentru socialism.Au asistat Gheorghe Dolgu, adjunct al ministrului afacerilor externe, Florian Ionescu, vicepreședinte al Comitetului Executiv al Consiliului popular al municipiului București, general-locotenent Constantin Popa, locțiitor al șefului Marelui Stat Major.Au fost de față Mihail Diaman- dopol, ambasadorul României la Bagdad, și Dhiab M. Al-Algawi, ambasadorul Irakului la București.După depunerea coroanei, cei pre- zenți au păstrat un moment de reculegere. A fost vizitată apoi rotonda monumentului.

tația Ministerului Minelor, Petrolului și Geologiei.Cu acest prilej au fost discutate probleme privind relațiile de colaborare și cooperare în diferite domenii de interes reciproc.A participat tovarășul Ion Popescu, adjunct al ministrului minelor, petrolului și geologiei.
domeniul industriei extractive și. îndeosebi, al Industriei cărbunelui.

★în timpul șederii în țara noastră, delegația din Zimbabwe a vizitat exploatări miniere, precum și întreprinderea de mașini grele din București, prilej cu care a luat cunoștință de potențialul tehnic și uman, de experiența de care dispune țara noastră în domeniul industriei extractive și al construcției de mașini. (Agerpres) 

tată de tovarășii Ion Coman, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., și Dumitru Turcuș, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R.Au fost prezenți Kwame Addae, ambasadorul Republicii Ghana ia București, și membri ai ambasadei.(Agerpres)

ționale a cooperativelor agricole de producție. Cu acest prilej au fost evocate bunele raporturi de prietenie și colaborare dintre cele două țări, care se dezvoltă pe multiple planuri, inclusiv în domeniul agriculturii, în spiritul convorbirilor și înțelegerilor convenite la nivel înalt, în timpul șederii în țara noastră, oaspeții au vizitat unități agricole de stat și cooperatiste din județele Constanța, Dîmbovița, Ialomița și Tulcea. (Agerpres)
teatre

• Teatrul Național (sala micâ): 
Examenul — 19 30
• Teatrul de operetă: My Fair 
Lady — 19,30
• Teatrul ..Lucia Sturdza Bu-
landra“ (sala Schitu Măgureanu): 
Hăceala — 19, (sala Grădina
Icoanei): Interviu — 19.30
• Teatrul Mic: Nu sint Turnul 
Eiffel — 19.30
• Teatrul Foarte Mic: Stop pe 
autostradă — 20
• Teatrul Glulcști (sala Majes
tic) : Povestea unei iubiri — 19.30
• Teatrul satirlc-muzlcal ,,C. Tă- 
nase" (sala Savoy): De la Cărăbuș 
la Savoy — 19.30
• Teatrul „Ion Vasilescu": Piatră 
la rinichi — 19 30
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română": La fintîna dorului — 
18.30
• Teatrul „Ion Creangă": Micul 
prinț — 17
• Circul București: „Circul urși
lor polari" — 19.30
• Teatrul .Țăndărică": Unde
zbori, Sperie-Ciori? — 17.

Sub deviza „Să producem mai mult, consumînd cît mai puțină energie!", în industria chimică șl în alte ramuri ale economiei R.D. Germane se desfășoară o amplă acțiune cu caracter permanent pentru găsirea a noi mijloace de raționalizare a consumului de energie. Colectivul Combinatului chimic „Buna" și-a propus, în acest sens, să reducă cu 10 la sută cheltuielile ce revin consumului de energie la 1 000 de mărci producție marfă. în- trucît instalațiile acestui combinat consumă tot atîta energie cît întreaga regiune Magdeburg, economisirea a 10 la sută din consumul respectiv ar fi suficientă pentru
R. S. CEHOSLOVACA: La „Skoda“ 

locomotive cu performanțe superioareNumărul locomotivelor electrice construite la întreprinderea „Skoda“ din Pilzen se apropie de 4 000. Tipul de locomotivă aflat în prezent în fabricație dezvoltă o viteză de 200 km pe oră. Concomitent, continuă eforturile pentru ridicarea parametrilor acestui produs. în secțiile întreprinderii se lucrează la prototipul locomotivelor 69/E, care pot funcționa cu curent continuu sau alternativ, echipate cU instalații electronice pentru reglare» motoarelor. Se apreciază că noile locomotive vor realiza, in viitorul cincinal, economii de 225 milioane kWh.
Plecarea secretarului general al Partidului 

liberal Democrat din JaponiaSecretarul general al Partidului Liberal Democrat din Japonia, Yoshio Sakurauchi, care a întreprins o vizită in țara noastră, la invitația Consiliului Național al Frontului Democrației și Unității Socialiste, a părăsit, vineri dupâ-amiază, Capitala.Pe aeroportul Otopeni, oaspetele a fost condus de Tamara Dobrin, președinte executiv al Consiliului Na
CronicaVineri după-amiază, la Casă centrală a armatei a avut loc o adunare festivă consacrată celei de-a 36-a aniversări a Zilei Armatei populare bulgare, Ia care au participat generali, ofițeri, maiștri militari și subofițeri din garnizoana București.Au fost prezenți Petăr Danailov, ambasadorul R.P. Bulgaria in țara noastră, și membri ai ambasadei.Adunarea a fost deschisă de general-locotenent Mircea Mocanu, care a rostit un cuvînt de salut. Despre semnificația evenimentului aniversat a vorbit colonel Zahari Hristarikov, atașat militar, aero și naval al R.P. Bulgaria la București.Participanții la festivitate au vizio-, nat apoi o fotoexpoziție înfățișînd aspecte din viața și activitatea militarilor Armatei populare bulgare și un film pus la dispoziție de ambasadă.Cu același prilej, atașatul militar al R.P. Bulgaria s-a întîlnit cu cadre militare din garnizoana Sibiu și cu elevi și cadre didactice de la Liceul militar .,Mihai Viteazul**.

La Muzeul colecțiilor de artă din Capitală a fost inaugurată vineri după-amiază Expoziția filatelică bilaterală româno-chineză, manifestare ce se înscrie în cadrul larg al relațiilor de prietenie și colaborare care leagă cele două țări și popoare. Expoziția prezintă mărci poștale emise de-a lungul celor 31 de ani ce au trecut de la proclamarea R. P. Chineze, precum șl o serie de piese da- tind din perioada anterioară acestui eveniment, mărci care, prin tematica lor, reflectă momente de seamă ale istoriei poporului chinez, tradițiile multimilenare ale culturii și artei sale. Un loc central ,ln, expoziție ocupă mărcile poștale din R. P. Chineză dedicate centenarului cuceririi independenței de stat a României și aniversării a 2050 de ani de la crearea primului stat dac centralizat și independent condus de Burebista. Mărcile poștale românești sînt consacrate, la rîndul lor, unor aspecte ale luptei poporului nostru pentru independență națională și socialism, ale dezvoltării științei, culturii și artei.La festivitatea de deschidere a expoziției au luat parte Constantin Danciu, președintele Asociației fila- teliștilor din țara noastră, Chen Shu- liang, ambasadorul Republicii Populare Chineze la București, și membri ai ambasadei, precum și un numeros public.
★Delegația Grupului de prietenie Franța — România, condusă de Loic Bouvard, deputat, vicepreședintele grupului, care se află în vizită în țara noastră, a fost, vineri, oaspete al județului Argeș. în cursul dimineții, membrii delegației au avut o întrevedere cu Ion Sîrbu, președintele Consiliului popular județean Argeș, care le-a înfățișat principalele coordonate ale dezvoltării economico-so- ciale actuale și de perspectivă a județului, precum și structura organizatorică și atribuțiile organelor locale ale puterii de stat.Oaspeții au vizitat apoi întreprinderea de autoturisme din Pitești și monumente ale arhitecturii medievale românești din orașul Curtea de Argeș.în onoarea oaspeților, președintele Consiliului popular județean Argeș a oferit un dineu.
★Vineri s-a încheiat la București Seminarul european al juriștilor sindicali, organizat de Federația Sindicală Mondială și Uniunea Generală a Sindicatelor din România. La lucrări au luat parte delegații sindicale din Bulgaria, Cehoslovacia, Cipru, Finlanda, Franța, R. D. Germană, Grecia, Italia, Polonia, Portugalia, România, Spania, Ungaria și U.R.S.S., precum și reprezentanți ai Federației Sindicale Mondiale, Asociației Internaționale a Juriștilor Democrați și Organizației Internaționale a Ziariștilor.în numele participanților, profesorul Marcel Piquemal, președintele Comisiei juridice a F.S.M., a exprimat, în încheierea lucrărilor, călduroase mulțumiri pentru găzduirea de către țara noastră a acestei reuniuni, care se înscrie ca o contribuție a României la promovarea unui climat de înțelegere și cooperare pe plan european. (Agerpres)

★Vineri după-amiază, tovarășul Nicu Ceaușescu, secretar al Comitetului Central al Uniunii Tineretului Comunist, a primit pe Seiichl Ota, vi- cedirector al Biroului pentru Tineret al Partidului Liberal Democrat din Japonia, membru al Camerei Reprezentanților a Dietei japoneze.în timpul întrevederii s-a făcut un schimb de informații cu privire la activitatea și preocupările celor două organizații de tineret, precum și in legătură cu rolul care revine tinerei generații din întreaga lume în lupta pentru pace, destindere și cooperare internațională.Au fost abordate, totodată, probleme ale dezvoltării legăturilor și contactelor între Uniunea Tineretului Comunist din România și Biroul pentru Tineret al Partidului Liberal Democrat din Japonia, a colaborării dintre cele două organizații de tineret, subliniindu-se aportul pe care acestea pot să-l aducă la mai buna cunoaștere reciprocă dintre România și Japonia, la promovarea relațiilor de prietenie și colaborare româno- japoneze.întrevederea s-a desfășurat Intr-o atmosferă cordială, prietenească.
★Ambasadorul Finlandei la București, Matti Hăkkănen, a oferit, vineri după-amiază, o recepție cu ocazia încheierii misiunii sale în țara noastră. Au participat Aurel Duma, ministru secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe, Constantin Oancea, adjunct al ministrului afacerilor externe, reprezentanți ai unor instituții centrale, oameni de artă și cultură, ziariști. Au luat parte, de asemenea, șefi de misiuni diplomatice acreditați la București, alți membri ai corpului diplomatic.
★La Piatra Neamț a fost deschisă, vineri, expoziția de fotografii intitulată „U.R.S.S., țara" turismului**.  Organizată in cadrul schimburilor culturale intre cele două țări vecine și prietene, expoziția înfățișează obiective ale patrimoniului turistic, realizări din anii construcției socialiste, monumente istorice și de artă din Uniunea Sovietică. 

alimentarea mal multor Întreprinderi importante. în prezent, specialiștii caută soluții tehnice pentru folosirea căldurii emanate de furnale, cuptoare de oțel, instalații chimice. Folosirea acestor resurse este echivalentă cu o treime din combustibilul necesar producerii u- nei cantități similare de energie electrică.O cale importantă de raționalizare a consumului este deschisă de progresul tehnico-științific. Un exemplu din domeniul microelectronicii : noul computer E C 2655 consumă cu 45 la sută mal puțină energie electrică decît predecesorul său.
Dealtfel, accelerarea progresului științific șl tehnic se află în prim- planul preocupărilor legate de dezvoltarea economiei. Eforturile sînt concentrate asupra soluționării prioritare a cîtorva probleme, îndeosebi din domeniul energeticii, electronicii Și informaticii. în ce privește energetica, se lucrează la rezolvarea unor probleme privind raționalizarea consumului de combustibil, care să permită economisirea In viitorul cincinal a 11 milioane tone de combustibil convențional.

țional al F.D.U.S., Aurel Duma, secretar al consiliului, de alte persoane oficiale.Au fost prezenți Yuzuru Murakami, ambasadorul Japoniei la București, și membri ai ambasadei.
★în cursul dimineții, oaspetele a vizitat obiective economice și sociai- culturale din Capitală.

zilei

• L6MANUL IN PRI
MEJDIE. Apele lacului Leman, cel mai mare lac din Europa occidentală, s-au degradat in asemenea măsură incît astăzi el arată ca „un bolnav atins de indigestie cronică, însoțită de tulburări respiratorii'* *,  se arată intr-un raport al „Asociației pentru salvarea Lemanului". Cantitățile de substanțe toxice deversate (mercur, fosfor, cloruri etc) crește continuu. Dacă în 1960 Lâmanul conținea circa 1 000 tone de fosfor, în prezent această cifră se ridică la 7 000 tone. Sporirea poluării are loc in ciuda construirii unei centuri relativ dense de stații de epurare (110 de-a lungul unui pe

rimetru de 167 km) șl exercită o influență negativă asupra pescuitului : cantitatea de pește pescuit a scăzut continuu, ajun- gind la numai 425 tone in 1979.
• ANIMALE DIN 

HORMONI CONSER
VAȚI. Cercetători de la Academia de științe a U.R.S.S. au propus o metodă originală pentru protejarea speciilor rare sau în curs de dispariție. Ei au elaborat o schemă de refacere a animalelor din hormoni conservați. După cum se știe, celulele răcite se păstrează ani îndelungați și pot fi folosite chiar și atunci cind animalul nu mai este de mult în viață. Această

metodă, care se aplică de mult în zootehnie, este in prezent experimentată pentru înmulțirea animalelor sălbatice în grădinile zoologice din U.R.S.S.
• NOI INIȚIATIVE 

ALE UNESCO. în dorința de a-și spori aportul la protejarea patrimoniului culturii universale, UNESCO a alocat o nouă sumă, de 1 506 000 dolari. Printre cele 12 obiective avute în vedere se află : restaurarea unor renumite construcții arhitectonice în Haiti, publicarea unui catalog al artizanatului din zona Asiei și Oceaniei, protejarea culturilor tradiționale din regiunea „drumului mătăsii" din

Pakistan, turnarea unui film despre muzica marocană, punerea la punct a unui instrument electronic permițînd redarea, deopotrivă, a liniilor melodice ale muzicii orientale și occidentale.
• PARCUL DE OR

DINATOARE AL JAPO
NIEI. După cum reiese din datele pe 1979 publicate de Asociația pentru dezvoltarea informaticii din Japonia, numărul ordinatoarelor instalate în această țară pînă la sflrșitul lunii Iu

nie 1979 a fost de 50 273. Creșterea marcată față de anul precedent a fost de 19,9 la sută.
• PULSAJII SOLARE, în urmă cu patru ani, savanții au afirmat că Soarele pulsează ca „inima unui om“. Un colectiv de cercetători din S.U.A. a reușit, recent, să înregistreze cu precizie acest fenomen. Timp de cinci zile, la stațiunea americană Amundsen-Scott din Antarctica au fost efectuate măsurători duble care au confirmat frecvența pulsului solar la un interval de 160 de minute. După opinia specialiștilor, contracția

minimală regulată a Soarelui este, probabil, provocată de o undă a presiunii interioare.
• DUPĂ ÎNCHEIE

REA JOCURILOR OLIM
PICE de la Moscova s-a hotă- rît ca toate Instalațiile utilizate cu prilejul acestei mari manifestări sportive să fie puse la dispoziția populației. Ele vor fi utilizate de către copiii de școală, de către cluburile sportive ale întreprinderilor, ca și de către sportivi individuali. Unele dintre instalații își vor extinde posibilitățile de utilizare. Astfel, stadionul „Olimpiiskl**  va servi ca patinoar gigant în timpul iernii și ca stadion de fotbal, odată cu venirea primăverii.

• IN AJUTORUL PIS
CICULTURII. în localitatea Szarvas (R.P. Ungară) a fost amenajată o crescătorie de pești prin punerea în aplicare a unui sistem de recirculare a apei, e- laborat de cercetători ae la institutul de specialitate. Noutatea constă în faptul că apa circulă la o temperatură constantă în- tr-un circuit închis, putînd fi utilizată în toate perioadele a- nului. în consecință, unitățile piscicole nu mai sînt dependente de existența rîurilor și pî- raielor, fiind suficientă și o fîn- tînă cu apă îndestulătoare. Se pot obține astfel anual 150—200 kg pește pe metru cub de apă, de zece ori mai mult decît în amenajările piscicole obișnuite.

• CU 65 DE ANI IN- 
TIRZIERE. Nu micâ a fost surpriza italienilor cînd au aflat că autoritățile au început să a- corde locuințe cetățenilor rămași fără adăpost, în urma cutremurului de pămînt care a distrus orașul Avezzano și satele din împrejurimile acestuia. Mirarea este stirnită de intervalul care s-a scurs de la producerea seismului : beneficiarii noilor locuințe sînt sinistrații unui cutremur produs la 13 ianuarie 1915. A fost nevoie de 65 de ani pen- trii a reglementa situația ivită în urma acestui teribil seism, soldat cu 13 000 victime și mari distrugeri materiale.



Pe agenda sesiunii Adunării Generale a O.N.U.

Probleme majore ale lumii contemporane
NAȚIUNILE UNITE 19. — Trimisul Agerpres, Ilie Șerbănescu, trans

mite : Întrunită in ședință plenară. Adunarea Generală a O.N.U. a adop
tat ordinea de zi a actualei sesiuni. De asemenea, au fost aprobate re
comandările Biroului Adunării Generale privind repartizarea proble
melor de pe agenda celor șapte comitete principale și au fost adoptate 
decizii in legătură cu calendarul lucrărilor sesiunii, dezbaterile generale 
urmind să înceapă la 22 septembrie și să se termine la 10 octombrie. 
Ședința de închidere a sesiunii a fost programată la 16 decembrie.Printre cele 120 de puncte de pe ordinea de zi figurează, la loc de frunte, stingerea focarelor de conflict din diferite zone ale lumii, reglementarea pe cale pașnică a diferendelor dintre state — punct de stringent interes, îndeosebi în situația internațională actuală, adus încă de Ia trecuta sesiune in atenția O.N.U., pe baza unei valoroase inițiative românești. în acest domeniu, este relevată utilitatea unor instrumente cu caracter angajant, care să statueze principiul soluționării oricăror litigii dintre state pe cale politică, prin tratative, precum și normele de natură să facă efectivă aplicarea în viață a acestui principiu. Pe agenda sesiunii sînt înscrise, totodată, o serie de puncte legate de problematica vastă și deosebit de acută a opririi cursei înarmărilor și înfăp
Conferința Uniunii Interparlamentare

Intervenția reprezentantului românBERLIN 19 (Agerpres). — Dezbaterile generale în plenul celei de-a 67-a Conferințe a Uniunii Interparlamentare continuă cu examinarea aspectelor juridice și umanitare privind problema refugiaților.în intervenția sa, deputatul Constantin Teodorescu a subliniat consecințele nefaste ale îndelungatei dominații coloniale și imperialiste, ale conflictelor armate, ale actelor de intervenție militară care au dat noi proporții acestui fenomen, adu- cînd grave prejudicii morale și materiale milioanelor de refugiați. Soluționarea justă, în spirit umanitar, a multiplelor aspecte ale acestei probleme reclamă lichidarea cauzelor care au determinat-o, în primul rind respectarea strictă a principiilor neamestecului în treburile interne ale altor state, a dreptului popoarelor de a-și hotărî singure soarta, potrivit propriilor lor aspirații. Reprezentan
„Poporul namibian va continua lupta 

pentru eliberarea țării sale!46
Un interviu al președintelui S.W.A.P.O., Sam NujomaBELGRAD 18 (Agerpres). — Intr-un interviu acordat agenției Ta- niug, Sam Nujoma, președintele Organizației Poporului din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.), a arătat că S.W.A.P.O. este favorabilă unei soluționări politice a problemei Namibiei, pe baza rezoluției Consiliului de Securitate al O.N.U. Dar, a arătat el, această rezoluție n-a fost niciodată pusă in practică din cauza condițiilor inacceptabile formulate de Republica Sitd-Africană. în aceste împrejurări, S.W.A.P.O., cu deplinul sprijin al poporului namibian, este hotărită să 

tuirii dezarmării, printre care cele care urmează unor anterioare inițiative ale țării noastre, precum înghețarea și reducerea bugetelor militare sau consecințele econoinico-sociale ale cursei înarmărilor.între celelalte probleme înscrise pe ordinea de zi figurează pe plan central și cele ale instaurării noii ordini economice internaționale, transferat^ de sesiunea specială. Actuala sesiune ordinară are astfel sarcina de a adopta strategia internațională pentru cel de-al III-lea Deceniu al dezvoltării și de a conveni, prin consensul tuturor țărilor, asupra lansării negocierilor globale în cadrul cărora să se stabilească măsuri concrete în direcția soluționării echitabile a gravelor probleme ce confruntă economia mondială.

tul român a evidențiat necesitatea dezbaterii constructive a acestei probleme, care să nu fie folosită în nici un fel ca pretext pentru promovarea unor acțiuni de amestec în treburile interne ale altor țări, ci, dimpotrivă, să contribuie la promovarea înțelegerii și cooperării între state, la îmbunătățirea in ansamblu a climatului politic internațional.Șeful delegației țării noastre, Stan Soare, președintele Grupului român din Uniunea Interparlamentară, s-a întîlnit cu Herbert Fechner, președintele conferinței, președintele Grupului parlamentar din R.D. Germană. De asemenea, președintele grupului român din U.I. a avut Întrevederi cu senatorul Rafael Caldera (Venezuela), președintele Uniunii Interparlamentare, și cu Pio Carlo Terenzio (Italia), secretarul general al uniunii, fiind abordate cu acest prilej probleme aflate pe ordinea de zi a dezbaterilor.

continue lupta armată pentru eliberarea Namibiei.în prezent, după ce Angola, Mo- zambicul și Zimbabwe și-au dobin- dit independența, condițiile generale ale luptei împotriva colonialismului și rasismului in sudul Africii s-au îmbunătățit, iar moralul de luptă al na- mibienilor este extrem de ridicat, a spus președintele „S.'W.A.ț,,O.„,aFătînd că forțele de eliberare controlează o parte considerabilă a teritoriului țării, în zonele eliberate se formează embrionul unui nou stat, și un număr crescînd de namibieni se alătură S.W.A.P.O. și forțelor sale armate, a precizat el.

MOSCOVA

Convorbiri economice româno-sovieticeMOSCOVA 19 (Agerpres). — Trimisul Agferpres I. Dumitrașcu transmite : în cadrul vizitei pe care o face în Uniunea Sovietică, Ion Pățan, viceprim-ministru al guvernului, ministrul aprovizionării teh- nico-materiale și controlului gospodăririi fondurilor fixe, a avut, vineri, o întrevedere cu N. V. Martinov, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al Uniunii Sovietice, președintele Comitetului de stat pentru aprovizionarea tehnico-materială. Au fost discutate probleme privind creșterea în continuare a schimburilor reciproce între cele două ministere,
Ambasadorul României în Elveția 
și-a prezentat scrisorile de acreditareBERNA 19 (Agerpres). —Președintele Confederației Elvețiene, Geor- ges-Andre Chevallaz, l-a primit pe Mircea Malița, care și-a prezentat scrisorile de acreditare în calitate de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Socialiste România in Confederația Elvețiană.Din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, a fost transmis, cu acest prilej, președintelui Georges- Andre Chevallaz un salut cordial, împreună cu cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, precum și urări de prosperitate pentru poporul elvețian. Mulțumind pentru mesaj, președintele Confederației El

AGENȚIILE DE PRESA 
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PRIMUL CONGRES MONDIAL DE COMERȚ EXTERIOR. La inițiativa 
Federației latino-americane și din Caraibi, a Asociațiilor exportatoare și 
a Camerei exportatorilor din Argentina, la Buenos Aires au fost inau
gurate lucrările, primului Congres mondial de comerț exterior, la care 
participă și o delegație a țării noastre. In zilele desfășurării congresului 
va fi deschisă o amplă expoziție economică internațională, în cadrul 
căreia țara noastră este prezentă cu mașini-unelte.ÎNTREVEDERI CHINO-ITALIE- NE. Hua Guofeng, președintele C.C. al P.C. Chinez, a avut, vineri, o întrevedere cu președintele Italiei, Sandro Pertini, care face o vizită în R.P. Chineză, informează agenția China Nouă. Cu acest prilej s-a apreciat că vizita președintelui Italiei și convorbirile care au loc cu acest prilej vor contribui la dezvoltarea unor tot mai bune relații între cele două țări și popoare.DEZVOLTAREA COOPERĂRII ECONOMICE ÎNTRE ROMANIA ȘI BANGLADESH. România urmează să livreze R.P. Bangladesh echipament și asistență tehnică pentru copstruirea unei noi filaturi ' de bumbac de 25 000 fuse, in baza unui / contract semnat de întreprinderile specializate din cele două țări. Noua filatură, a treia unitate de acest gen 

precum și dezvoltarea colaborării tehnico-științifice în perioada 1981— 1985.în aceeași zi, Ion Morăga, vicepreședinte al Comitetului de Stat al Planificării, a fost primit de K. F. Katușev, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, președintele părții sovietice în Comisia interguvernamentală româno-sovietică de colaborare economică și tehnico-științifică. Au fost abordate aspecte legate de dezvoltarea și diversificarea cooperării pe plan economic dintre România și Uniunea Sovietică.

vețiene a transmis președintelui României, Nicolae Ceaușescu, un mesaj de prietenie, precum și urările sale cele mai bune de fericire personală și de bunăstare pentru poporul român.în cuvîntul său, președintele Chevallaz a apreciat rolul activ al președintelui Nicolae Ceaușescu în soluționarea problemelor acute ale vieții internaționale.Au fost relevate evoluția ascendentă a raporturilor de colaborare dintre România și Elveția, precum și dorința ambelor țări de a dezvolta și intensifica cooperarea pe multiple planuri, în interesul ambelor popoare, al cauzei păcii și securității in Europa și in întreaga lume.

pe care România o livrează R.P. Bangladesh, urmează să fie construită la Naokhali, într-o zonă în curs de dezvoltare din sudul țării.SITUAȚIA DIN TURCIA. Cu prilejul depunerii jurămîntului de către membrii Consiliului Național al Securității, generalul Kenan Evren, președintele consiliului, a declarat că „va acționa pentru elaborarea unei noi constituții, bazată pe principiile unei republici democratice și
LANSAREA NAVEI COSMICE „SOIUZ-38" CU ECHIPAJ MIXT 

SOV1ETO-CUBANEZMOSCOVA 19 — Trimisul Agerpres, I. Dumitrașcu, transmite: La 18 septembrie, ora 22,11, in Uniunea Sovietică a fost lansată nava cosmică „Soiuz-38". Ea este pilotată de cosmonautul sovietic Turi Romanenko și de Arnaldo Tamayo Mendez, din Cuba.

Deschiderea Tirgului 
comercial international1 

de la Teheran
Pavilionul României, 

vizitat de președintele BanisadrTEHERAN 19 (Agerpres). — în prezența președintelui Republicii Islamice Iran, Abolhassan Banisadr, a membrilor guvernului și a altor oficialități iraniene, s-a deschis vineri Tîrgul comercial internațional de la Teheran.După cuvintul inaugural, președintele Abolhassan Banisadr a vizitat pavilioanele țărilor participante.La pavilionul României, el a fost întimpinat de ambasadorul țări noastre la Teheran, Nicolae Ștefan, care a salutat prezența înaltului oaspete și a prezentat exponatele românești — produse ale industriei construcțiilor de mașini, siderurgice, chimice, materialelor de construcții, electrotehnice, electrocasnice, ușoare, alimentare.Președintele Iranului a exprimat mulțumiri pentru participarea României la ediția din acest an — a Vil-a — a Tirgului internațional de la Teheran, pentru bunele relații economice dintre cele două state și a dat o înaltă apreciere exponatelor prezentate.
laice" — transmite agenția France Presse. Consiliul Suprem Militar, , întrunit joi noaptea în ședință extraordinară, sub președinția generalu- I lui Evren, a procedat la o „evaluare generală a situației", după preluarea puterii de către militari, se arată intr-un comunicat al Statului Major General. >ÎNTÎLNIRE LA NIVEL ÎNALT I FRANCO-BRITANICA. Vineri au început la Paris convorbirile dintre președintele francez, Valery Giscard | d'Estaing, și premierul britanic, Margaret Thatcher. Cu acest prilej I au fost abordate o serie de probleme ale situației internaționale.LA MINISTERUL AFACERILOR I EXTERNE AL R.D.G. au fost re- I luate, vineri, convorbirile dintre delegațiile Guvernului R. D. Germane I și Guvernului R. F. Germania in problemele exploatării potasiului in zona de graniță dintre cele două I țâri, informează agenția A.D.N. | Aceste convorbiri vor fi continuate, în curînd, Ia Bonn — precizează I agenția citată.

, Programul de zbor prevede cuplarea navei „Soiuz-38“ cu complexul orbital '„Saliut-6" — ,.Soiuz-37“ (și realizarea unor cercetări și experiențe împreună cu cosmonauții | Leonid Popov și Valeri Riumin, aflați in spațiu pe orbită circumte- ' restră de la 9 aprilie.

0 nouă hotărîre arbitrară a autorităților 
de la Seul

Administratorul legii marțiale a confirmat sentința de condamnare 
la moarte pronunțată impotriva liderului opoziției sud-coreene, 

Kim Dae JungSEUL 19 (Agerpres). — Sfidînd protestul exprimat de popoarele din întreaga lume, administratorul legii marțiale din Coreea de sud, generalul Lee Hui Sung, a confirmat sentința de condamnare la moarte pronunțată de tribunalul militar din Seul împotriva liderului opoziției, Kim Dae Jung, cunoscută personalitate democratică, adversar al regimului de dictatură militară din această țară. Abuzînd de dreptul pe care i-I conferă codul penal în vigoare in Coreea de sud, generalul Lee Hui Sung a „aprobat", de asemenea, pedepsele grele hotărîte de același tribunal impotriva celor 23 de coacuzați în proces. De fapt, așa cum remarcă agențiile internaționale de presă, șeful legii marțiale nu a făcut altceva decit să continue farsa judiciară pusă la cale de autoritățile militare de Ia Seul, care a avut de la bun început menirea să lichideze fizic pe cei mai
In legătură cu relațiile dintre Irak și IranBAGDAD 19 (Agerpres). — Luînd cuvintul in cadrul unei reuniuni extraordinare a Adunării Naționale, președintele Irakului, Saddam Hussein. a anunțat abrogarea acordului irakiano-iranian privind stabilirea frontierelor dintre cele două țări „ca urmare a încălcării continue a prevederilor acestuia de către partea iraniană" — informează agenția irakiană de știri I.N.A.

★Semnat la 6 martie 1975, la Alger, acordul irakiano-iranian reglementa contenciosul frontalier dintre Irak și Iran, îndeosebi navigația pe canalul Shatt El Arab, format la confluența fluviilor Tigru și Eufrat, și, prin trei
BEIRUT

Vii proteste impotriva atacului forțelor israeliene
în sudulBEIRUT 19 (Agerpres). — Premierul libanez, Selim Al Hoss, a condamnat vehement atacul aerianc- naval comis de forțele militare israeliene în noaptea de 17 spre 18 septembrie impotriva orașului Tyr, din sudul Libanului. Aceste acte de agresiune suit o. sfidare la apelul 

în dezbaterea reuniunii de urgență a F. Â. O.

SITUAȚIA ALIMENTARĂ DIN UNELE ȚĂRI AFRICANE
• 150 de milioane de oameni din 26 țâri africane șuieră de 
subnutriție • Una din cauze — rînduielile economice inter

naționale nedrepte

prestigioși militanți pentru libertăți democratice și să decapiteze astfel ampla mișcare antidictatorială. să intimideze masele populare sud-coreene.Sentința urmează să devină aplicabilă după aprobarea ei și de către Chun Du Hwan, „președintele" recent învestit in funcție, șeful regimului respectiv de la Seul.
★Conducerea poliției din Seul a transmis tuturor comisariatelor din a- cest oraș „directive extraordinare speciale", prin care este ordonată „a- restarea anticipată" a persoanelor considerate „vinovate" din punctul de vedere al autorităților sud-coreene — relatează agenția AIC.T.C. Cu alte cuvinte, sub masca unor operațiuni polițienești „preventive", regimul dictatorial sud-coreean intenționează să-și intensifice acțiunile represive împotriva populației.

protocoale adiționale, definitiva frontierele terestre și navale ale celor două state.TEHERAN 19 (Agerpres). — Postul de radio Teheran a difuzat un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe in care Iranul critică^.hyunța- rea unilaterală de către Ir. ^cordului de la Alger privind â eTea frontierelor dintre cele doi'v» . A — informează agenția France Pres.p.*Agențiile internaționale de presă au semnalat, în ultima vreme, nenumărate ciocniri la frontiera dintre cele două țări, soldate cu morți și răniți de ambele părți, cu distrugeri de tancuri și avioane.

LibanuluiConsiliului vest-european care s-a pronunțat pentru apărarea vestigiilor istorice din sudul Libanului, ce constituie un patrimoniu cultural universal — a arătat premierul libanez.Ultimul atac a fost condamnat și de purtătorul de cuvint al Frontului Popular pentru Eliberarea Palestinei (F.P.E.P.).

-------- (WN ACTIJALITATEAP()LITI€A)----------

r fg : Campania electorală 
în faza finalăPrin mari mitinguri și adunări populare, partidele politice vest-ger- mane au marcat, zilele acestea, începutul fazei decisive a campaniei electorale în pregătirea scrutinului din 5 octombrie, care va desemna noua componentă a Bundestagului. Competiția între cele două mari partide — social-democrat (P.S.D.) și creștin-democrat (U.C.D. cu ramura sa bavareză U.C.S.) — se anunță strinsă, fiecare grupare mo- bilizîndu-și toate forțele, mijloacele materiale și... argumentele spre a capta adeziunea cetățenilor.După cum se știe, evoluția politică intervenită in Republica Federală Germania în perioada ultimilor 15 ani a produs anumite deplasări in rindul opiniei publice in sensul că cele două mari partide — U.C.D./U.C.S. și P.S.D. — s-au aflat, după scrutinele electorale, plasate numeric pe poziții foarte apropiate, social-democrații avan- sind însă de la 29,2 Ia sută din sufragii in 1949 la 42.7 la sută in 1969 și 45,9 la sută în 1972, cind au obținut cei mai bun rezultat din perioada postbelică. Ca o consecință a acestei deplasări, U.C.D./U.C.S. au pierdut monopolul puterii și in 1969 s-a format guvernul de coaliție dintre social-democrați și liberali, alianță pe care cei doi parteneri in cabinetul de la Bonn o consideră de dorit și după 5 octombrie, dacă rezultatele scrutinului parlamentar le vor fi din nou favorabile.Ga și alte state industrializate din Occident, și Republica Federală Germania a fost și este confruntată cu o serie de dificultăți economice, deși proporțiile șomajului și inflației au fost comparativ mai reduse față de alte țări occidentale. Cum e și firesc, candidații la postul de cancelar — Helmut Schmidt din partea P.S.D., și Franz Josef Strauss, propus de U.C.D./U.C.S. — se arată preocupați de persistența acestor fenomene negative și avansează soluții de remediere. Zilele trecute, la mitingul electoral organizat de P.S.D. la Dortmund, cancelarul Helmut Schmidt a apreciat soluționarea problemei șomajului drept țelul politic cel mai important al partidului său. O comisie de studii a elaborat strategia pentru perioada următoare in acest domeniu, avînd ca obiectiv de a evita șomajul de masă. (La ora actuală, numărul celor fără slujbe este de aproximativ un milion). Studiul preconizează alocații substanțiale din partea statului pentru favorizarea investițiilor publice și particulare spre a se obține o accelerare a ritmului de creștere. în acest context se înscrie și preocuparea menținerii competitivității produselor vest-germane pe piețele mondiale, unde se face 

puternic resimțită concurența altor parteneri comerciali, mai ales a firmelor japoneze. Or. măsurile de raționalizare aplicate în unele întreprinderi, dificultățile de desfacere in altele, fluctuațiile capitalurilor străine investite în R.F.G. se constituie în factori nu.de absorbție, ci de stimulare a șomajului.Intrucit intre programele partidelor guvernamentale și de opoziție nu apar deosebiri de principii, duelurile verbale la mitipgurile și adunările electorale nu se încrucișează îndeosebi pe aceste teme. Evident, opoziția a întocmit o listă de „lipsuri" în politica partidelor guvernamentale pe care promite să le evite. Dar, cum remarcă săptămânalul . „Die Zeit", „peste 90 la sută din legile votate în Bundestag au fost adoptate în unanimitate de partidele reprezentate in parlament".Problemele de politică externă ocupă, la rindul lor, un loc important în campania electorală. Reprezentanții P.S.D. și P.L.D. au apreciat că interesele R.F.G. cer oprirea cursului spre înrăutățirea situației internaționale, continuarea dialogului, evitarea unor regrese in relațiile dintre state. În opinia cancelarului Helmut Schmidt, „ar fi foar
te folositor păcii, dacă in următorii 
ani s-ar renunța să se disloce noi 
rachete nucleare cu rază medie de 
acțiune în Europa și s-ar trece cit 
mai curind la negocieri asupra li
mitării acestor arme". „Războiul a 
pornit din Germania — a subliniat recent cancelarul — țara noastră 
este și în prezent marcată de con
secințele războiului. Iată de ce este 
de datoria noastră nu numai să do
rim pacea, ci și să contribuim la 
realizarea ei". Pe aceeași poziție se situează și președintele P.L.D., Hans-Dietrich Genscher, care a arătat, in intervențiile sale recente, necesitatea continuării politicii de destindere : „Caracteristica esen
țială a acesteia trebuie să fie voin
ța comună de a exclude amenința
rea sau folosirea forței ca metodă 
de rezolvare a conflictelor și de a 
căuta in comun mijloacele de a în
depărta cauzele tensiunilor".Deși U.C.D. și U.C.S. contestă unele demersuri și acțiuni concrete in domeniul politicii externe ale guvernului, opoziția lor este mai mult formală. Ele pornesc in opțiunile exprimate de la aceleași premise : legăturile p.F.G. cu comunitatea vest-europeană, cu alianța atlantică, fără să nege oportunitatea extinderii relațiilor de colaborare cu celelalte state din Europa, inclusiv cu țările socialiste, necesitatea destinderii.

„Pentru opoziție — scrie «Die 

Zeit» — nu este suficient să fie 
pace și destindere numai în Eu
ropa; ea ar prefera ca acestea să 
fie globale. Sintem de acord, dar 
trebuie să neglijăm destinderea pe 
continentul nostru pentru că ea. nu 
a fost stabilită in alte regiuni ale 
globului ? Nu — conchide săptămi- nalul din Hamburg. — ea trebuie 
cultivată și nu negată".Observatorii constată că problemele de politică externă ar putea să influențeze în bună măsură opțiunile alegătorilor încă nedeciși la

spania: Sensul remanierii 
guvernamentale„Un echilibru al tendințelor politice ce au dat naștere partidului guvernamental Uniunea Centrului Democratic și întărirea echipei economice a cabinetului premierului Suarez, care pare hotărit să atace problemele șomajului și recesiunii economice" — astfel caracterizează agenția France Presse noul guvern spaniol, al cincilea în patru ani, care joi a obținut votul de incredere din partea parlamentului.Actuala remaniere înseamnă înlocuirea a opt titulari de ministere (din 22) și a vicepremierului însărcinat cu problemele economice, dar mai ales revenirea unor cunoscute personalități politice care deținuseră portofolii importante in unul sau altul din primele trei cabinete prezidate de Adolfo Suarez. Este vorba de lideri ai diverselor formațiuni politice cuprinse în Uniunea Centrului Democratic, pe care, cum scriu comentatorii, premierul spaniol a socotit că este mai bine să-i integreze in guvern decit să-i lase în situația de observatori destul de critici pentru a amenința U.C.D. cu scindarea.Inspirat deopotrivă de rațiuni de echilibru politic și de necesitatea unei creșteri a eficienței departamentelor economice, remanierea este insoțltă de un pact parlamentar încheiat de premierul Suarez cu partidul catalan „Convergența Democratică", ai cărui reprezentanți in Congresul Deputaților, alături de cei ai U.C.D., urmează să asigure guvernului majoritatea absolută în parlament, pe care a pierdut-o cu prilejul votării moțiunii de cenzură prezentate in luna mai de Partidul Socialist Muncitoresc. Așadar, problema stabilității, tot mai prezentă în ultima vreme, se află pe punctul de a-și găsi o formulă de rezolvare, cel puțin în actuala configurație a eșichierului politic. Premierul Suarez speră să poată menține noua echipă guvernamentală pînă la alegerile parlamentare din 1983, dar o seamă de observatori se întreabă dacă o asemenea longevitate ar fi posibilă în condiții economico- sociale pe cit de complexe, pe atît 

ora actuală asupra votului lor din 5 octombrie. Dar necunoscuta principală a alegerilor parlamentare o constituie faptul că pentru prima oară electoratul este format în proporție de mai mult de jumătate din cetățeni născuți după înfrîngerea nazismului. Observatorii politici consideră că această „schimbare de 
generații" (A.F/P.) va aduce un element nou in configurația finală a scrutinului.

Petre STANCESCU

de susceptibile de a determina mutații în raportul de forțe pe pian intern.Înainte de toate, Spania este confruntată cu problemele crizei economice, în mare parte reflex al acelei furtuni mai generale care afectează de mai mulți ani țările occidentale și nu numai pe ele. Inflația și șomajul se numără printre cele mai grave din Europa. Cifrele oficiale arată că circa 11 la sută din forța de muncă șomează, cu perspective ca procentul să crească, chiar fără a lua in seamă previzibilă reîntoarcere în țară a unei părți din cei 700 000 de emigranți spanioli, alungați de condițiile tot mai vitrege din alte părți. Rata inflației depășește 17 la sută, cu tendințe evidente de sporire. În același timp, țara este confruntată tot mai mult cu terorismul. Dacă organizația separatistă bască E.T.A. se află în fruntea bilanțului funest al violenței — care a făcut peste 60 de victime în acest an — la fel de virulente se dovedesc diversele grupări teroriste de extremă dreaptă : 15 asasinate și 40 de răniri. In ansamblu, numărul victimelor de pe urma atentatelor teroriste s-a triplat față de anul trecut. Arborind obiective diferite, extremiștii vizează de fapt destabilizarea regimului democratic, care, cu toate inconsecvențele sale, inerente unei perioade de tranziție, marchează un salt enorm in evoluția vieții politice față de perioada franchistă. Tocmai înțelegerea pericolului pe care îl prezintă extremismul pentru .ordinea democratică face ca opinia publică spaniolă să răspundă la atentatele teroriste prin ample manifestații de protest, iar partidele opoziției de stingă să-și afirme sprijinul față de planul guvernamental de combatere a violenței.Pentru soluționarea greutăților economice, ca și pentru eradicarea violenței armate, premierul Suarez ă apreciat ca necesară „o intensă colaborare din partea tuturor, un efort colectiv de responsabilitate".
V. OROS

Nu I - amplasării 
de rachete nuclearePARIS 19 (Agerpres). — Un număr de 18 organizații politice și sociale din Franța au botărit să desfășoare, la 26 octombrie, la Kaiserslautern, în R.F.G., o demonstrație de protest față de amplasarea de noi rachete strategice americane in Europa occidentală, informează agenția France Presse. Printre semnatarele comunicatului ce anun(ă această acțiune se află Partidul Comunist Francez, Confederația Generală a Muncii, asociații ale foștilor combatanți sau membri ai rezistenței, ale foștilor deportați, Mișcarea Păcii și Asociația Juriștilor Democrați.

CONTRASTE TRAGICE
Foamete... ...și distrugerea de alimente

„Pe parcursul a citorva minute, in aceeași seară, pe 
ecranul televizorului dumneavoastră ați văzut ugandezi 
murind de foame și întreprinderi agricole distrugind car
tofi și pepeni pentru a menține prețurile ridicate. Te
ribilă imagine a unei anomalii insuportabile !". Ast
fel descrie ziarul „L'Humanite" realitățile tragice ale 
lumii de azi în care decalajele dintre cei bogați și cei 
săraci, dintre țările industrializate și cele în curs de 
dezvoltare devin tot mai flagrante, condamnînd mili
oane de oameni la o viață de mizerie. In timp ce

țărilor din prima categorie, care numără un sfert din 
populația globului, le revine 70 la sută din producția 
mondială de cereale, zone vaste ale planetei se zbat 
in ghearele celor mai crunte lipsuri ; un miliard de 
ființe umane suferă de foame. In fiecare an, din cauza 
subnutriției mor 50 de milioane de oameni, din care 
17 milioane sînt copii. Ziarul citat își însoțește relatarea 
cu aceste imagini deosebit de sugestive pentru tragis
mul situației prezentate.

ROMA 19 (Agerpres). — La sediul din Roma al Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (F.A.O.) s-au deschis vineri lucrările unei reuniuni de urgență, cu participarea a 31 de țări donatoare de produse alimentare, pentru examinarea situației dramatice din unele țări africane lovite de foamete. Catastrofele naturale care au afectat considerabil recoltele reprezintă, desigur, o importanță cauză a penurie! de alimente, dar nu poate fi eludat, în același timp, faptul că eforturile depuse de statele respective pentru combaterea fenomenului subdezvoltării sînt puternic minate de actualele rinduieli economice internaționale, injuste și inechitabile. Directorul general al F.A.O., Edouard Saouma. a lansat în cuvîntul inaugural un apel presant pentru acțiuni imediate in vederea combaterii foametei și malnutriției. 26 de țări africane sub-sahariene — în total 150 milioane de persoane — sînt confruntate cu o situație de carență ali

mentară anormală, a subliniat vorbitorul.El a precizat că este nevoie de suplimentarea imediată a ajutorului alimentar cu circa 550 000 tone cereale pentru a acoperi necesarul de urgență al acestor state, F.A.O. estimînd însă că pentru 1980—1981 vor trebui circa 2,4 milioane tone cereale. Or, promisiunile de ajutor sînt pină in prezent de 500 000 tone, „esențialul problemei rămînind in continuare a fi rezolvat", a spus Edouard Saouma.Situația alimentară din Africa reprezintă „un fenomen prof) -^<jcare ce?e o soluționare pe tțr> ’âung" — a arătat directorul -jefal al F.A.O., subliniind insă ci, x,Țproble- mele fundamentale ale .agriculturii africane pot și trebuie să fie rezolvate". „Popoarele Africii nu doresc să depindă din ce in ce mai mult de generozitatea internațională", guvernele acestor state fiind pe deplin conștiente de gravitatea situației, dar este necesar să fie sprijinite, pentru depășirea problemelor subdezvoltării cu care sint confruntate.
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