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Marcind un moment de o deosebită însemnătate 
în dezvoltarea colaborării prietenești 
româno-austriece, ieri a început
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VIZITA DE STAT A PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU, 
ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU, ÎN AUSTRIA

La sosirea in capitala austriacă, 
oaspeții români întimpinați cu sentimente 

de aleasă stimă și prețuire

La Palatul Hofburg au început, 
marți, 9 iunie, convorbirile oficiale 
intre președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și președintele federal al 
Austriei, Rudolf Kirchschlăger.

La convorbiri participă :
Din partea română — tovarășa 

Elena Ceaușescu, tovarășii Nicolae 
Constantin. Ștefan Andrei, loan 
Avram, alte persoane oficiale ro
mâne.

Din partea austriacă — Bruno 
Kreisky, cancelarul federal, Wil

Dineu oficial în onoarea președintelui 
Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu

Marți seara, la dineul oficial oferit 
în onoarea șefului statului român, to
varășul Nicolae Ceaușescu, și a to
varășei Elena Ceaușescu de către 
președintele Rudolf Kirchschlăger și 
soția sa. doamna Herma Kirchschlă
ger, la Palatul Hofburg. președintele 
Republicii Socialiste România și pre

Toastul președintelui 
Rudolf Kirchschlăger

Stimate domnule președinte,
Stimată doamnă Ceaușescu,
Doamnelor și domnilor,

îmi face o deosebită bucurie de a vă ura, dumnea
voastră, Excelență, și Excelenței Voastre, doamnă Elena 
Ceaușescu. precum și suitei dumneavoastră, un bun 
sosit în Republica Austria. Această vizită corespunde 
bunelor tradiții ale frecventelor contacte la nivel 
înalt și ale schimburilor de idei ce au loc permanent 
între reprezentanți ai Republicii Austria și ai Republi
cii Socialiste România. Vizita dumneavoastră repre
zintă și o expresie a înaltei calități a relațiilor care în 
mod fericit există între statele și popoarele noastre.

Cu acest prilej, mă gîndesc cu plăcere și la vizita 
mea oficială în țara dumneavoastră, în anul 1978, și 
îmi aduc aminte cu recunoștință de marea ospitalitate 
manifestată față de mine și soția mea, precum și de 
discuțiile deosebit de utile și valoroase pe care le-am 
purtat atunci.

Prin poziția celor două țări la Dunăre și printr-o 
Istorie parcursă, in bună parte, împreună, Republica 
Austria și Republica Socialistă România sînt legate de 
secole între ele. Pe noi ne leagă însă și în prezent 
interesul comun în menținerea păcii și în continuarea 
procesului de destindere în Europa. Noi, amîndoi, pre
țuim suveranitatea și independența noastră ca un bun 
valoros al existenței de stat și știm că in lume nu exis
tă nici un focar de criză politică, economică sau mili
tară, care, într-un fel sau altul, să nu aibă consecințe 
asupra Europei și asupra țărilor noastre.
(Continuare in pag. a IlI-a)

începerea convorbirilor oficiale
libald Pahr, ministrul afacerilor ex
terne, Josef Staribacher, ministrul 
comerțului, meseriilor și industriei, 
alte persoane oficiale austriece.

Președintele Rudolf Kirchschlăger 
a salutat cu căldură vizita pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu și a 
tovarășei Elena Ceaușescu in Aus
tria, exprimîndu-și profunda satis
facție de a se întilni din nou cu 
șeful statului român și de a avea 
împreună un schimb de păreri cu 
privire la întărirea colaborării din
tre țările noastre, atit pe tărim bi

ședintele federal al Austriei s-au 
referit pe larg, în toasturile rostite, la 
aspecte ale relațiilor bilaterale și au 
prezentat punctul de vedere al țărilor 
lor in principalele probleme ale si
tuației internaționale.

La dineu, desfășurat în „Camera 
consilierilor intimi" a apartamentului 

lateral, cit și în sfera vieții inter
naționale.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit pentru ospitalitatea cu 
care a fost întîmpinat pe pămîntul 
austriac, subliniind că vede în a- 
ceasta o expresie a bunelor relații 
dintre țările și popoarele noastre. 
Șeful statului român și-a exprimat 
încrederea că dialogul pe care îl va 
purta cu președintele Austriei se va 
încheia cu rezultate rodnice, contri
buind la dezvoltarea și mai puter

„Maria Tereza", într-o atmosferă de 
caldă prietenie, au participat oficia
litățile române care îl însoțesc pe 
președintele Nicolae Ceaușescu în vi
zita de stat in Austria, personalități 
ale vieții politice, culturale și știin
țifice din această țară. 

Toastul președintelui 
Nicolae Ceausescu

Stimate domnule președinte,
Stimată doamnă Kirchschlăger,
Doamnelor și domnilor,

Doresc să exprim satisfacția noastră de a ne reîn- 
tîlni cu dumneavoastră, domnule președinte, pe pă
mîntul Austriei și, totodată, să mulțumesc cordial 
pentru primirea ce ne-ați rezervat-o, să vă adresez 
dumneavoastră și stimatei doamne Herma Kirch
schlăger, precum și tuturor personalităților austriece 
prezente aici, un salut călduros și cele mai bune urări.

Vizita noastră este o expresie a bunelor raporturi 
statornicite între România și Austria, a tradiționalei 
prietenii și colaborări dintre popoarele noastre, care 
sînt animate de cele mai vii sentimente de stimă și 
respect reciproc. Apreciem pozitiv faptul că, în spiri
tul înțelegerilor și al convorbirilor la nivel înalt, pur
tate atit la Viena, cît și la București, al acordurilor 
încheiate, între țările noastre se dezvoltă o largă co
laborare într-o serie de domenii de interes comun. 
Au sporit schimburile .comerciale cu peste 50 la sută 
în ultimii 5 ani, s-au înregistrat progrese pe tărîmul 
colaborării tehnico-științifice și culturale. Considerăm 
că există posibilități de a amplifica și diversifica co
laborarea și cooperarea româno-austriacă, atît pe plan 
bilateral, cît și pe terțe piețe — și sîntem convinși că, în 
cursul vizitei, vom putea găsi împreună noi căi și mij
loace pentru a pune în valoare aceste posibilități, în in
teresul popoarelor noastre, al destinderii și păcii în lume.

în țara noastră sînt bine cunoscute talentul și hăr
nicia poporului austriac, rezultatele deosebite ale

(Continuare în pag. a III-a)

nică , a prieteniei și colaborării ro
mâno-austriece.

Animați de această dorință de a 
conferi dimensiuni tot mai largi re
lațiilor dintre România și Austria, 
președinții Nicolae Ceaușescu și 
Rudolf Kirchschlăger au început 
convorbirile oficiale, care prilejuiesc 
o examinare a căilor și posibilități
lor de intensificare a colaborării 
dintre cele două țări, precum și a 
unui cerc larg de probleme ale si
tuației internaționale.

Cei doi președinți au relevat că 
raporturile româno-austriece s-au 
amplificat și adincit in ultimii ani, 
în spiritul orientărilor și înțelegerilor 
convenite cu prilejul vizitei prece
dente la nivel înalt. S-au evidențiat 
progresele înregistrate în promovarea 
colaborării pe plan politic, economic, 
tehnico-științific, cultural și in alte
(Continuare in pag. a II-a)

La dineul oficial de la Palatul Hofburg

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, a început, marți, 9 iunie, 
vizita de stat în Austria, la invita
ția președintelui federal, Rudolf 
Kirchschlăger, și a doamnei Herma 
Kirchschlăger.

Șeful statului român este însoțit 
de tovarășii Nicolae Constantin, Ște
fan Andrei, loan Avram, de alte per
soane oficiale.

Noua vizită a solilor poporului ro
mân în Austria se înscrie ca un mo
ment de o deosebită însemnătate în 
cronica legăturilor de prietenie și co
laborare româno-austriece, ca o con
tribuție de seamă Ia procesul destin
derii în Europa, la cauza păcii și co
laborării internaționale. Vizita pune 
în evidență dorința celor două țări și 
popoare de a amplifica raporturile 
tradiționale româno-austriece, de a 
deschide o nouă etapă, și mai fruc
tuoasă, a colaborării și cooperării bi
laterale în cele mai diferite domenii. 
Dezvoltarea continuă a relațiilor ro
mâno-austriece ilustrează și pe plan 
politic caracterul rodnic al conlucră
rii între țări cu sisteme social-politi- 
ce diferite. Se verifică, încă o dată, 
faptul că aceste deosebiri nu pot 
constitui obstacole atunci cînd există 
dorința sinceră de colaborare, cînd 
se iau în considerație interesele po
poarelor și ale păcii în lume. Este 
pentru a doua oară cînd Viena și, 
prin ea, Austria, salută prezenta șe
fului statului român. Este pentru a 
doua oară cind președintele Nicolae 
Ceaușescu, însoțit de tovarășa Elena 
Ceaușescu, aduce Austriei, poporului 
austriac mesajul de prietenie, de 
pace și înțelegere al României, al 
poporului român.

Aeroportul internațional din Viena, 
modernă aerogara a capitalei aus
triece, unde s-a desfășurat ceremo
nia oficială a sosirii distinșilor 
oaspeți români, era împodobit cu 
drapelele de stat ale celor două țări, 
care fluturau în adierea vîntului.

Este ora 11 (ora locală). După o 
oră și jumătate de zbor, survolînd te
ritoriul R.P. Ungare, aeronava pre
zidențială aterizează pe aeroportul 
Schwechat.

îndată ce tovarășul Nicolae 
Ceaușescu coboară pe scara avionu
lui, pășind pe pămîntul austriac, se 
trag în semn de salut 21 de salve de 

artilerie. Președintele Republicii So
cialiste Romania și tovarășa Elena 
Ceaușescu sînt salutați, la coborîrea 
din avion, de președintele federal al 
Austriei, Rudolf Kirchschlăger, și 
doamna Herma Kirchschlăger. Pre
ședintele federal înmînează tovarășei 
Elena Ceaușescu flori. Apoi, tovară
șul Nicolae Ceaușescu prezintă pre
ședintelui federal al Austriei și soției 
acestuia pe membrii suitei oficiale.

Președintele federal al Aus
triei prezintă tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu, precum și membrilor sui
tei oficiale române, pe membrii Gu
vernului federal și pe demnitarii 
austrieci prezenți la sosire.

Sînt prezentați apoi membrii Am
basadei României la Viena.

Comandantul companiei de onoa
re prezintă tovarășului Nicolae 
Ceaușescu raportul.

Fanfara intonează Imnul de Stat al 
Republicii Socialiste România și 
Imnul de Stat austriac.

în continuarea ceremoniei, fanfara 
intonează „Onorul la general". To
varășul Nicolae Ceaușescu, împreună 
cu președintele Rudolf Kirchschlă
ger trec în revistă compania de 
onoare.
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• Primirea șefilor 
misiunilor diplomatice

• întilnire la Palatul
i Hofburg

• Vizitd protocolară

De la aeroport, președinții Nicolae 
Ceaușescu și Rudolf Kirchschlăger 
se îndreaptă, într-o mașină escortată 
de motocicliști, spre hotel „Impe
rial" — reședința rezervată înalți- 
lor oaspeți români pe durata vizitei.

Numeroși locuitori ai Vienei aflați 
la această oră pe parcursul traseului 
străbătut și-au manifestat cu căl
dură bucuria de a primi ca oaspeți 
pe solii poporului român. în mani
festările lor spontane își găsește ex
presia satisfacția pentru această nouă 
vizită, care va marca o etapă supe
rioară în dezvoltarea bunelor relații 
de prietenie și colaborare dintre cela 
două popoare.

După sosirea Ia reședință, tovară
șul Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu sînt conduși de că
tre președintele federal, Rudolf 
Kirchschlăger, și doamna Herma 
Kirchschlăger spre apartamentul pre
zidențial. De la balcon, președintele 
federal prezintă inaltiloit oaspeți ro
mâni panorama arterei circulare a 
orașului — „Ringstrasse" („Strada 
inelului"). La scurt timp, in salonul 
apartamentului, președintele federal 
al Austriei și doamna Herma Kirch
schlăger își iau rămas bun de la 
înalții oaspeți români.
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VIZITA DE STAT A PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU,
Împreună cu tovarășa elena ceaușescu, în austria

Plecarea din Capitala Primirea șefilor misiunilor diplomatice

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu au părăsit, marți 9 iunie, 
Capitala, plecind intr-o vizită de stat 
în Austria, la invitația președintelui 
federal al Republicii Austria, dr. Ru
dolf Kirchschlăger, și a doamnei 
ilerma Kirchschlăger.

Vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu 
in Austria constituie o expresie a 
bunelor relații de prietenie și co
laborare dintre România și Austria, 
ea urmind să materializeze voința 
statelor noastre de a dezvolta și pro
mova raporturi de cooperare reci
proc avantajoase mai strinse, de a 
conlucra mai intens pe arena inter
națională pentru a-și aduce contri
buția la cauza păcii, destinderii, 
securității și înțelegerii in Europa și 
iȘtejlume. ' "■ “'
^Tovarășul. .Nifioiae- . Ceaușescu și 
țpvarășa ElenajCeaușeșcu eint inso- 

in această' — vizită de < tovarășii 
Nicolae Constantin, viceprim-minis- 
tru al guvernului, Ștefan Andrei, 
ministrul afacerilor externe, loan 
Avram, ministrul industriei construc
țiilor de mașini, Vasile Pungan, mi
nistru secretar de stat, consilier al 
președintelui Republicii, Constantin 
Mitea. consilier al președintelui Re
publicii, Ion Stanciu, adjunct al mi
nistrului comerțului exterior și coo
perării economice internaționale.

Ceremonia plecării a avut loc pe 
aeroportul Otopeni, unde erau arbo
rate drapelele partidului și statului, 
care incadrau portretul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

Pe aeroport, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu 
au fost salutați de tovarășii Ilie Ver- 
deț, Iosif Banc. Emil Bobu, Cornel 
Burtică, Lina Ciobanu, Ion Coman, 
Constantin Dăscălescu, Ion Dincă, 
Ludovic Fazekas, Cornelia Filipaș, 
Petre Lupu, Gheorghe Oprea, Gheor- 
ghe Pană, Ion Pățan, Dumitru Po

pescu, Gheorghe Rădulescu, Leonte 
Răutu, Aneta Spornici, Ștefan Voi- 
tec, Emilian Dobrescu, Petru Enache, 
Mihai Gere, Nicolae Giosan, Suzana 
Gâdea, Ion Ioniță, Ana Mureșan, Ele
na Nae, Constantin Olteanu, Cornel 
Onescu, Marin Rădoi, Ion Ursu, 
Richard Winter, Ilie Rădulescu.

Erau prezenți membri ai C.C. al 
P.C.R., ai Consiliului de Stat și gu
vernului, conducători de instituții 
centrale, organizații de masă și ob
ștești, reprezentanți ai vieții noastre 
științifice si culturale,' generali.

A fost de față Marius Calligaris, 
însărcinat cu afaceri ad-interim al 
Austriei la București.

Pe aeroport se aflau, de aseme
nea, numeroși oameni ai muncii din 
Capitglâ, care au făcut tovarășului 
Nicolâe Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu o caldă manifestare de 
dragoste și prețuire. Ei au scandat 

„Cu însuflețire „Ceaușescu — P.C.R.l." 

Tovarășului JÂNOS KÂDÂR
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar 

Tovarășului PÂL LOSONCZI
Președintele Consiliului Prezidențial al Republicii Populare Ungare

BUDAPESTA
Cu prilejul survolării teritoriului Republicii Populare Ungare, doresc 

să vă adresez dumneavoastră șl poporului ungar prieten un salut tovărășesc 
și cordiale urări de noi succese in dezvoltarea economico-socială a patriei, 
în activitatea de edificare a societății socialiste dezvoltate.

îmi exprim convingerea că bunele raporturi de prietenie și colaborare 
dintre țările și partidele noastre vor cunoaște o dezvoltare continuă, slujind 
interesele de progres ale celor două popoare, cauza generală a socialismului, 
a Înțelegerii și păcii in lume.

reafirmindu-șî adeziunea totală la 
politica internă și externă a parti
dului și statului nostru, la elaborarea 
și înfăptuirea căreia își aduce o con
tribuție hotăritoare secretarul gene
ral al partidului. Cei prezenți au ex
primat deplina satisfacție față de 
noua acțiune de politică externă în
treprinsă de șeful statului român, 
afirmîndu-și convingerea că aceasta 
va contribui la dezvoltarea și întă
rirea continuă . a relațiilor tradițio
nale de prietenie și colaborare româ- 
no-austriece, în interesul celor două 
țări și popoare, al Cauzei păcii și în
țelegerii internaționale.

La scara avionului, un grup de 
pionieri au oferit buchete de flori to
varășului Nicolae Ceaușescu și tova
rășei Elena Ceaușescu.

La ora 10,25, aeronava prezidenția
lă a decolat, indreptîndu-se spre 
Viena.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele 

Republicii Socialiste România

Președintele Republicii Socialis
te România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și tovarășa Elena 
Ceaușescu au primit, marți după- 
amiază, în Sala de marmură a 
Palatului Hofburg, pe șefii misiu
nilor diplomatice acreditați la 
Viena, împreună cu soțiile.

La primire au fost de față to
varășii Nicolae Constantin, Ștefan 
Andrei, loan Avram, alte persoane 
oficiale române.

Au luat parte, de asemenea, 
înalte oficialități austriece.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu s-au 
întreținut într-o atmosferă cordia
lă cu cei prezenți, cu acest prilej 
fiind evocate cu deosebită satisfac
ție bunele raporturi existente între 
România și. țările respective, care 
cunosc de Ia un an la altul o con
tinuă dezvoltare, în interes bilate
ral, precum și conlucrarea lor pe 
pian internațional pentru soluțio
narea importantelor probleme cu 
care se confruntă omenirea.

Aducînd un călduros omagiu 
conducătorului României socialiste, 
șefii misiunilor diplomatice_au avut 
cuvinte de înaltă apreciere la adre
sa realizărilor poporului român în 
cele mai diferite domenii, au elo
giat activitatea președintelui 
Nicolae Ceaușescu consacrată idea
lurilor nobile de pace, prietenie și 
înțelegere între toate națiunile 
lumii. ,

(Urmare din pag. I) 
domenii. A fost reliefată hotărirea 
de a extinde, mai puternic, schimbu
rile economice reciproc avantajoase, 
de a dinamiza și diversifica coope
rarea dintre România și Austria, in
clusiv pe terțe piețe, de a valorifica 
cit mai eficient posibilitățile pe care 
Ie oferă in acest sens economiile 
celor două țări. S-a subliniat că este 
posibil ca in următorii 4—5 ani 
schimburile economice româno-aus- 
triece, inclusiv cooperarea in produc
ție, să fie dublate. In mod deosebit 
a fost evidențiată posibilitatea de a 
iniția colaborarea româno-austriacă 
in domeniul valorificării unor surse 
noi de energie, al transportului pe 
Dunăre—„Ș^înd in vedere perspec
tivele pe care le deschide in acest 

.sens construirea canalului Dunăre — 
Marea Neagră, precum și a canalu
lui Rin — Dunăre.

S-a subliniat, de asemenea, că este 
necesar să fie sporite contactele in 
sfera științei și culturii, a învăță-» 
mintului și in alte domenii, în ve
derea unei mai bune cunoașteri re
ciproce, a schimbului de valori spi
rituale. S-a apreciat că ridicarea 
continuă a nivelului colaborării ro- 
mâno-austriece este in interesul ță
rilor și popoarelor noastre, al bună
stării și prosperității lor, al cauzei 
cooperării și ințelegerii între națiuni.

In continuare, cei doi președinți 
s-au informat reciproc în legătură cu 
unele probleme și preocupări actuale 
privind dezvoltarea economică și so
cială a celor două țări. In acest con
text, președintele Nicolae Ceaușescu, 
subliniind realizările obținute in ul
timii ani de poporul român în dez
voltarea industriei,Jagriculturii. știin
ței și culturii, in ridicarea nivelului 
de trai, in perfecționarea conducerii 
democratice a societății, a prezentat

începerea convorbirilor oficiale
obiectivele și orientările dezvoltării 
României in perioada cincinalului 
1981—1985.

Președinții Nicolae Ceaușescu și 
Rudolf Kirchschlăger au făcut un 
schimb de păreri in legătură cu pro
blemele vieții internaționale, relevin- 
du-se preocuparea României și Aus
triei față de problemele complexe 
existente pe plan mondial, care 
creează pericole tot mai mari la a- 
dresa păcii și independenței popoa
relor. in acest cadru, președintele 
României a subliniat că în lume se 
accentuează criza economică. îndeo
sebi cea energetică, se mențin stări 
de încordare și conflict, au loc mani
festări gle pplițicii de forță. |

.nație și amestec in treburile, interne, I 
ca urmare' a țioliticii de reîmpărțire, ! 
cbri^Oli'dare' și chiar lărgire rt zonelor 
de influență ; se intensifică 'turșa ' 
înarmărilor, care cunoaște proporții 
uriașe, impovărind tot mai greu po
poarele și sporind pericolul unor noi 
războaie nimicitoare. In aceste con
diții, se impune, mai mult ca oricînd, 
o intensificare a eforturilor pentru a 
se pune capăt agravării vieții inter
naționale, pentru reluarea și consoli
darea cursului destinderii, pentru a- 
sigurarea dreptului fundamental al 
popoarelor la existență liberă, inde
pendență. la pace și viață. Totodată, 
a fost evidențiată necesitatea rezol
vării pe cale pașnică, prin tratative, 
a tuturor diferendelor dintre state, 
renunțindu-se la folosirea forței, la 
înfruntări militare. A fost exprimată 
îngrijorarea față de încordarea din 
Liban, precum și in legătură cu si
tuația gravă creată de atacul inad
misibil. cu totul nejustificat, al avia
ției israeliene asupra centralei ato- 
moelectrice din Irak. De asemenea, a 
fost subliniată necesitatea de a se 

spori eforturile în vederea ajungerii 
Ia instaurarea unei păci trainice și 
drepte in Orientul Mijlociu, un rol 
însemnat avind, in această privință, 
ținerea unei conferințe internaționale 
sub egida și cu participarea O.N.U., 
la care să participe toate părțile in
teresate, inclusiv O.E.P., ca reprezen
tant legitim al poporului palestinian.

în timpul convorbirilor, o atenție 
deosebită s-a acordat problemelor 
securității și cooperării în Europa. In 
acest cadru, a fost reliefată impor
tanța încheierii cu succes a reuniunii 
de la Madrid, astfel incit ea să des
chidă perspectiva înfăptuirii unitare 
a documentelor semnate Ia Helsinki, 
convocării unei conferințe consacra
re 'dezârfhării și întăririi Încrederii 
pe continent, să asigure continuarea 
p.rpceșului inițiat la Conferința de la 
Helsinki."S-a subliniat, de asemenea, 
că este necesar să se acționeze ferm 
pentru oprirea amplasării și dezvol
tării de noi rachete. în Europa — care 
creează grave pericole pentru exis
tența tuturor popoarelor continentu
lui, fie că sînt in est sau vest, la 
nord sau la sud — pentru trecerea 
la tratative în acest scop.

Cei doi șefi de stat au exprimat 
hotărirea României și Austriei de a

Dejun
Președintele Nicolae Ceaușescu și 

președintele federal, Rudolf Kirch
schlăger, tovarășa Elena Ceaușescu 
și doamna Herma Kirchschlăger 
s-au reintîlnit în cadrul unui dejun 
intim, oferit in cinstea înalților oas
peți români de președintele Austriei 
și soția sa.

Cei doi președinți au exprimat și 

contribui activ la reușita reuniunii 
de la Madrid, la instaurarea unui 
climat de înțelegere, securitate și 
cooperare în Europa.

în cadrul convorbirilor au fost a- 
bordate, de asemenea, probleme le
gate de oprirea cursei înarmărilor și 
trecerea la măsuri practice, eficiente, 
de dezarmare, în primul rind de 
dezarmare nucleară, de necesitatea 
de a se acționa pentru lichidarea sub
dezvoltării și instaurarea unei noi 
ordini economice internaționale.

Subliniind că România și Austria 
au colaborat pozitiv pe plan interna
țional in interesul păcii și destinde
rii, președinții Nicolae Ceaușescu și 
Rudolf . Kirchschlăger au reafirmat 
dorința celor două țări de a conlucra, 
ih continuare, tot mai strîns, pentru 
a-și aduce .contributia la cauza secu
rității, cooperării și respectului in
dependenței naționale, a păcii In Eu
ropa și in lume.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
invitat pe președintele federal al 
Austriei, Rudolf Kirchschlăger, să 
facă, împreună cu soția, o vizită în 
Republica Socialistă România.

Convorbirile se desfășoară într-o 
atmosferă de caldă prietenie, de În
țelegere și stimă reciprocă.

intim
cu acest prilej, în atmosfera prie
tenească in care s-a desfășurat de
junul, deplina satisfacție de a se 
reîntîlni pe pămîntul austriac, con
vingerea că actualul dialog româno- 
austriac la nivel înalt va deschide 
noi perspective dezvoltării relațiilor 
prietenești dintre țările noastre.

...După aproape două zile 
de muncă încordată, istovi
toare, defecțiunea apărută la 
o instalație din uzina de 
cupru de la I.M.M.N. Baia 
Mare este remediată ; re
luarea producției in timp 
record face ca sarcinile de 
plan să fie integral înde
plinite. Echipa de șoc care 
a intervenit a fost alcătui
tă din „voluntari" — Petre 
Opincaru, Gâza Gyalai, A. 
Prodan, Istvân Ludescher, 
I. Katler... Fapt normal, dar 
cit de bogat in semnificații!

Este aici o continuitate 
firească. De-a lungul veacu
rilor, pe meleagurile mara
mureșene, români, ma
ghiari, ucraineni, germani 
s-au avut bine între ei, cu 
toată vitregia vremurilor și 
greutățile pe care le-au 
avut de înfruntat. Aici, ca 
pe intreg cuprinsul țării, in 
anii cind legionarii, cuziștii. 
horthyștii se străduiau din 
răsputeri să inoculeze in 
conștiințe vrajba națională, 
comuniștii au luptat fără 
preget împotriva șovinis
mului. a naționalismului, 
pentru înfrățirea oamenilor 
in bătălia de eliberare so
cială și națională. Apoi, in 
anii noștri, au smuls din 
rădăcini buruiana otrăvită 
a naționalismului, cultivînd 
cu priceperea grădinarului 
destoinic florile alese ale 
frăției oamenilor care, deși 
vorbesc limbi diferite, se 
simt uniți în eforturile 
pentru înflorirea patriei 
comune.

Chipul întinerit al Mara
mureșului este pilduitor 
pentru forța vitală a pa
triotismului socialist izvorî- 
tă din conștiința destinului 
comun al tuturor fiilor a- 
cestui pămînt despre care 
aduc mărturie versurile lui 
Horvath Imre : „Mă-m- 
p'rejmuiți voi, valuri de 
căldură, ! ca pe un deal, ca 
pe o arătură / încinsă și

fierbinte încă seara. I A- 
cesta mi-e poporul, asta 
țara l tn sufletu-mi o văd 
in mii de fețe / ...Iubesc a- 
ceste plaiuri românești, / 
Cu soarele ce bate in fe
rești; / mi-s dragi și munți, 
și riuri, și cimpie. / Acest 
pămint mi-e prieten și 
mie".

Fiecare Întreprindere, co
operativă agricolă, labora
tor de cercetări din Baia 
Mare pină la Sighetu Mar- 
mației sau Tg. Lăpuș se a-

tă odată cu crearea colec
tivului de muncă și educa
ție comunistă din secția 
oxizi-laminate ca ani în 
care s-au format ca oa
meni, ca meseriași de nă
dejde. au devenit membri 
de partid, au înțeles ce în
seamnă frăția, spiritul mun
citoresc, întrajutorarea, i-au 
ajutat și pe cei din noile 
contingente s-o înțeleagă. 
Și s-o dovedească prin 
fapte ce au situat colectivul 
secției pe primul loc in a-

șef de brigadă în industria 
forestieră, primul cîștigător 
al trofeului „Bradul argin
tiu", muncitorii fruntași 
Eugen Schrek, Ignat Fortu- 
ber, președintele de coo
perativă agricolă Incze 
Emeric și brigadierul zoo
tehnist Gavril Horje, direc
tori și ingineri șefi ai unor 
mari unități industriale ca 
Nicolae Dicu. Arânyosi Io
sif. Eugen Wilk, Szilagy A- 
lexandru. poeții Gh. Chivu, 
Iuri Pavliș și Puzstai Jânos,

Rodnice împliniri 
maramureșene

firmă ca un creuzet în care 
călirea revoluționară, fu
ziunea sufletească a unor 
oameni de naționalități di
ferite determină potențarea 
energiilor creatoare ale co
lectivului. Roadele muncii 
înfrățite te intîmpină pre
tutindeni...

La exploatarea minieră 
Cavnic. distinsă pentru a 
doua oară cu „Ordinul 
Muncii" clasa I, în urma si
tuării pe primul loc pe țară 
in întrecerea socialistă, bri
găzile fruntașe conduse de 
Ioan Cupcea II, deținător 
al trofeului „Diamant de 
Maramureș", Szăbo Iuliu, 
Ștefan Kalmar sînt alcătui
te din mineri de diferite 
naționalități.

I-am cunoscut la între
prinderea metalurgică de 
metale neferoase pe tinerii 
muncitori Ionel Boer și 
Vizer Ludovik ; ne-au vor
bit despre perioada incepu-

ceastă întreprindere care a 
dobîndit pentru a doua oară 
primul loc pe țară in între
cerea socialistă.

In minele din zona nor
dică a țării auzi cuvinte 
elogioase referitoare la co
lectivul de creație tehnico- 
științifică de la Exploatarea 
minieră Herja, alcătuit din 
inginerii Liviu Pop. Erich 
Hiitter și șefii de echipă 
Keresztes Ludvic, Gh. 
Prunduș, care au realizat o 
invenție, brevetată, in urma 
aplicării căreia o brigadă de 
numai 9 mineri, deci de trei 
ori mai puțini decît înainte, 
a izbutit să extragă lunar 
1 700 tone minereu, depă
șind cu 50 la sută producția 
medie zilnică pe schimb.

La adunările omagiale 
consacrate aniversării parti
dului am intilnit pe mulți 
dintre oamenii de vază de 
pe meleagurile maramure
șene : Gavrilă Andreica,

artiștii plastici Balia Iosif, 
Nicolae Apostol, Madârassi 
Edith, Walter Frederik, 
„dregători" din fruntea o- 
rașelor și satelor ca prima
rii Gheorghe Roman, Be- 
nedek luliana, Petru Du- 
ciuc.

Conștiința apartenenței la 
același pămînt natal răzba
te in versurile lui Vasile 
Velneciuc din cenaclul 
.iNord" din Baia Mare : „In 
pădurea mea / sînt un mes
teacăn roșu / poemul aces
ta / despre pădure / și 
despre mesteacăn / îl scriu 
pentru lauda țării, f Acum 
totul este înalt / cu rosturi 
adinei / Și fiindcă pasărea 
mea I s-a prefăcut in lu
mină / poemul acesta il 
scriu din laudă / și pentru 
lauda țării".

Aceeași conștiință a unor 
destine înfrățite și-a pus 
amprenta asupra desfășu
rării fazei județene a Festi

valului „Cîntarea Româ
niei". La Casa de cultură a 
sindicatelor din Baia Mare, 
Teatrul popular din Tg. 
Lăpuș, Casa de cultură din 
Cavnic și căminul cultural 
din Arduzef am asistat la 
spectacole în limbile româ
nă și ale altor naționalități. 
Alături de formațiile artis
tice de amatori care au pre
zentat spectacole în limba 
română, alte 90 își desfă
șoară activitatea în limbile 
maghiară, ucraineană, ger
mană. Dintre numeroșii 
laureați ai fazei județene 
i-am ascultat pe talenta- 
ții soliști Ion Chioreanu, 
Fiilop Ecaterina, Alice 
Zborovschi, Ana Hossu, Ba
lazs Cornel. Nicuță Ivan- 
ciuc. Specialiști reputați au 
avut cuvinte de laudă pri
vind inovațiile prezentate 
în cadrul concursului de 
creație tehnică și științifică 
de masă de inventatorii și 
inovatorii Andrei Crișan. 
Jach Goldstein, Laday Io
sif, Karacsony Stefan, Ale
xandru Schneider.

Pe panourile cu portrete 
ale fruntașilor întrecerii so
cialiste; în abataje, exploa
tări forestiere, brigăzi ale 
cooperativelor agricole. în 
colective de cercetare știin
țifică, școli, formații artis
tice, echipe sportive și în 
munca patriotică pentru în
frumusețarea localităților 
găsești oameni care, rostind 
în limbi diferite patrie si 
partid, își consacră toate 
forțele „apropierii" viitoru
lui comunist spre care ne 
călăuzește partidul în pra
gul celui de-al șaptelea de
ceniu de existență. Unita
tea lor frățească de-a lun
gul și de-a latul țării este 
chezășia înfăptuirii cuteză
toarelor țeluri înscrise în 
Programul partidului.

Tudor OLARU 
Gheorghe SUSA

Realizări de prestigiu 
ale oamenilor muncii din industrie

BACĂU : Producție fizică peste prevederi
Oamenii muncii din industria ju

dețului Bacău au realizat, de la în
ceputul anului și pină acum, o pro- 
ducție-marl'ă suplimentară în valoare 
de 260 milioane lei. Aceasta se con
cretizează in 120 000 tone produse 
petroliere, 1 500 tone cauciuc poliizo- 
prenic, 1 850 tone polistiren, 49 000 mp 
țesături, aproape 700 000 mp placaje 
și plăci fibrolemnoase și alte pro
duse solicitate de beneficiarii interni

și externi. Aproape întreaga produc
ție suplimentară a fost obținută pe 
seamă creșterii productivității mun
cii, in condițiile reducerii consumu
rilor specifice de materii prime și 
materiale și a costurilor de producție 
planificate. Cele mai bune rezultate 
au fost obținute de petrochimiștii din 
Borzești, minerii din Comănești, pe
troliștii din Moinești, metalurgiștii 
din Bacău și textiliștii din Buhuși. 
((Gh. Baltă).

PITEȘTI : Unitate modernă pentru piese auto
Bolțuri de ordinul milioanelor pen

tru „Dacia", „ARO“ și „Oltcit", pen
tru camioane și tractoare, pentru în
tregul parc național auto, cit și pen
tru livrări la export — iată produ
sele ce se realizează acum la prima 
capacitate de producție dată de curînd 
în funcțiune la tînăra întreprindere 
de bolțuri și supape din orașul Topo- 
loveni. Mare parte din utilajele 
ei au fost transferate de la între-

prinderea de autoturisme din Pitești, 
ca principală beneficiară a reperelor 
respective, și completate cu altele' — 
mașini-agregat, mașini de frezat com
plexe, de rectificat specializate, in
stalații de tratament termic, de ni- 
trurare ionică — realizate în țară. 
Noua capacitate de producție a fost 
pusă în funcțiune cu șase luni mai 
devreme față de termenul stabilit. 
(Gh. Cirstea).

ORADEA : O noutate în construcții : betonul vacuumat
Un colectiv de specialiști de la 

Trustul de construcții industriale 
Oradea a elaborat o nouă metodă 
de turnare a betonului prin va- 
cuumare. Metoda, deosebit de efi
cientă, se aplică pentru prima dată 
în țară. Ea constă în reducerea ra-

pidă a conținutului de apă din beto
nul turnat pe plan orizontal (pavaje, 
planșee etc.) și prezintă multiple 
avantaje : sporirea rezistenței beto
nului, creșterea productivității mun
cii, reducerea consumului de ciment. 
(Al. Peti).

BRĂILA : Al 36-lea cargou
Un nou succes al harnicilor nava- 

liști brăileni : ei au lansat un cargou 
de 4 500 tdw. Este al 36-lea cargou 
de 4 500 tdw construit la Șantierul

naval din Brăila și primul dintr-o 
nouă serie destinată exportului. Con
comitent, a plecat în probe de mare 
cargoul „Sucidava", de aceeași capa
citate. (Corneliu Ifrim).

MIRȘA : Un nou tip 

de treiler
Colectivul întreprinderii mecanice 

Mirșa raportează «*m  nou și impor
tant succes : realizarea in premieră 
a unui nou tip de treller-gigant, cu 
18 osii de rulare și cu toate roțile 
direcțlonate, destinat transporturilor 
de utilaje și agregate în greutate 
de 120 tone. Noul produs a fost 
proiectat de întreprinderea mecani
că Mirșa, in colaborare cu Institutul 
de cercetări și proiectări pentru uti
laj petrolier și minier Ploiești, și 
conceput in construcție modulată, 
prin combinarea osiilor, șasiurilor, 
a elementelor hidraulice și pneu
matice. putîndu-se obține și treile- 
re pentru sarcini utile de pină la 
500 tone. (N. Brujăn).

CRAIOVA ; Instalație 
electrică de topit oțel

Acționînd insistent în direcția 
asimilării in fabricație a unor pro
duse cu parametri tehnico-funețio- 
nali cit mai ridicați, oamenii mun
cii de la cunoscuta întreprindere 
craioveană „Electroputere" au fina
lizat lucrările de construcție a in
stalației electrice de topit oțel, la 
realizarea căreia au colaborat spe
cialiști din patru institute de cerce
tări, între care și cei de la Centrul 
de cercetare științifică și inginerie 
tehnologică din localitate. Noua in
stalație este destinată echipării 
oțelăriei electrice de la întreprin
derea „1 Mai" din Ploiești. In pre
zent, pe fluxurile de fabricație se 
mai află în diverse faze construc
tive două asemenea instalații, care 
vor fi livrate altor unități din țară. 
(N, Petblescu).
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VIZITA DE STAT A PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU, 
ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU, ÎN AUSTRIA

Moment de la întîlnirea din Palatul Hofburg

Toastul președintelui
Rudolf Kirchschlager

Toastul președintelui 
Nicolae Ceausescu

(Urmare din pag. I)
, In sfîrșit, noi arrundoi sîntem 
conștienti de faptul că, pentru a 
aduce realmente o contribuție con
structivă la o lume mai bună că
tre care năzuim, trebuie să fie 
realizate, înainte de toate, de noi 
înșine, în propriul nostru dome
niu și astfel și în relațiile bilate
rale cu celelalte state, toate ace
le principii care sînt cuprinse în 
Carta Națiunilor Unite sau în do
cumentul de la Helsinki.

Călăuzindu-ne de acest spirit, noi 
am edificat, într-un mod cu totul 
semnificativ, relațiile dintre statele 
noastre, mai ales în cursul ultime
lor două decenii. Există numeroase 
acorduri care reglementează rela
țiile noastre. Sînt multe contacte la 
diferite niveluri și mulți turiști aus
trieci vizitează, în fiecare an, fără 
viză, frumoasa dumneavoastră țară. 
Astfel, raporturile dintre țările 
noastre reprezintă într-adevăr un 
bun exemplu, în sensul că și state 
cu orînduiri sociale diferite pot des
fășura o intensă colaborare multi
laterală, plină de succes și într-un 
spirit de sinceritate reciprocă.

Aceasta se referă, în special, și 
Ia relațiile economice. Creșterea 
continuă a schimburilor de mărfuri 
este o dovadă a faptului că eco
nomiile naționale ale celor două 
state sînt în situația de a se com- 
plementa și că diviziunea interna
țională a muncii dintre noi s-a con
sacrat. O dezvoltare și mai intensă 
a cooperării dintre diferite între
prinderi din cele două state și o 
mai puternică colaborare pe terțe 
piețe ar putea să contribuie, în
tr-un mod efectiv, la lărgirea con
tinuă a relațiilor economice din
tre țările noastre.

Moștenirea culturală, parțial co
mună, parțial diferită, pe care 
noi o ocrotim și o dezvoltăm, oferă 
o bază fructuoasă și schimburilor 
culturale dintre statele și popoarele 
noastre. Mă bucură faptul că, în 
aceste săptămini, o mare expoziție 
reprezentativă dacică ne va trans
mite nouă multe mesaje prețioase 
despre trecutul îndepărtat al po
porului dumneavoastră și că Aus
tria va.prezenta în România, încă 
în acest an. o expoziție reprezen
tativă a unui artist austriac mo
dern cu o mare reputație în lume. 
Sînt convins că noi sîntem în situa
ția ca, în viitor, nu numai să con
tinuăm aceste schimburi culturale, 
ci și să le lărgim și probabil ele 
vor putea să fie încă îmbogățite, 
intr-o măsură și mai mare ca pină

Întîlnire la Palatul 
Hofburg

Ora 17. Președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu sosesc la Palatul 
Hofburg. In întîihpinare, în „Ca®era 
trandafirilor", au venit președintele 
federal al Austriei, Rudolf Kirch
schlager, și soția sa, doamna Herma 
Kirchschlager. Trecind împreună 
prin „Sala oglinzilor" și „Cabinetul 
de miniaturi", înalții oaspeți și 
gazdele se opresc in salonul „Maria 
Tereza". Aici, la rugămintea fotore

acum, prin contacte ale personali
tăților vieții spirituale și intelec
tuale din ambele noastre state. ■

Excelență, noi, austriecii, inter
pretăm neutralitatea noastră per
manentă ca un serviciu adus comu
nității internaționale, în vederea 
menținerii păcii și întăririi colabo
rării, ceea ce ne aduce și nouă 
roade prețioase. Noi vedem însă 
în neutralitatea noastră și un mij
loc prin care concepțiile noastre de 
umanitate față de ceilalți oameni 
nu numai că sînt exprimate în ra
porturile externe, ci și aplicate în 
mod practic. Din această poziție 
fundamentală rezultă atitudinea 
noastră angajantă pentru traduce
rea în viață a tuturor hotărîrilor 
Conferinței de la Helsinki, fără nici 
o excepție ; tot din această poziție 
fundamentală rezultă și eforturile 
noastre ca la întîlnirea de la Ma
drid să se ajungă la hotărîri con
crete în toate domeniile Actului fi
nal de la Helsinki.

Din istoria parcursă, în bună 
parte, împreună și din raporturi 
umane ce au rezultat din aceasta, 
ca și din legăturile turistice și din 
împrejurările internaționale gene
rale se nasc în mod obiectiv și 
probleme interumane și umanita
re. Sînt convins că, în spiritul re
lațiilor bune sau prietenești dintre 
statele noastre, în condițiile respec
tării reciproce a suveranității, este 
posibil să se ajungă și în aceste 
probleme la soluții satisfăcătoare 
din punct de vedere uman.

Vizita dumneavoastră în Aus
tria, Excelență, va reprezenta — 
sînt sigur încă de pe acum — o 
nouă verigă in șirul prețioaselor 
contacte personale pe plan politic, 
care formează deja o tradiție între 
țările noastre. Aceasta constituie 
însă cu siguranță și expresia voin
ței noastre comune de a milita pen
tru o evoluție pașnică în Europa și 
în lume și de a aduce o contri
buție concretă ' în această direcție, 
prin desfășurarea unei colaborări 
de bună vecinătate în spațiul du
nărean.

Ridic paharul în sănătatea Ex
celenței Sale domnul președinte al 
Republicii Socialiste România ;

în sănătatea Excelenței Sale 
doamna Elena Ceaușescu,;

Pentru un viitor fericit al po
porului român și

Pentru creșterea și înflorirea 
continuă a relațiilor de prietenie 
austriaco-române, într-o Europă a 
securității și păcii ! (Aplauze).

porterilor și operatorilor de televizi
une, cei doi șefi de stat, tovarășa 
Elena Ceaușescu și doamna Herma 
Kirchschlager se fotografiază îm
preună.

Președintele federal al Austriei și 
soția sa invită pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu în cabinetul de lucru pre
zidențial, unde are loc o scurtă con
vorbire, desfășurată în aceeași am
bianță de cordialitate și stimă reci
procă ce caracterizează dialogul la 
nivel înalt româno-austriac.

(Urmare din pag, I)
muncii sale, contribuția de seamă 
pe care a adus-o și o aduce la cau
za progresului și civilizației. Sîntem 
bucuroși că vizita ne va prilejui cu
noașterea nemijlocită , a unor as
pecte ale dezvoltării sale actuale. 
La rîndul său, poporul român des
fășoară o ințensă activitate con
structivă consacrată progresului e- 
conomic și social al țării, dezvoltă
rii și modernizării forțelor de pro
ducție, promovării susținute a cu
ceririlor științei și culturii moder
ne, perfecționării conducerii demo
cratice a statului socialist, partici
pării maselor populare la întreaga 
viață publică, ridicării gradului ge
neral de civilizație al societății.

Deși*  ău prîiiduiri social-politice 
diferite, , România și Austria,, ca 
țări europene .situate în zona ba
zinului dunărean, au multe in
terese comune. Ele sînt deopotrivă 
interesate să conlucreze activ pen
tru a înainta tot mai rapid pe ca
lea propășirii economice și so
ciale, cît și pentru ca în Europa și 
în lume să fie promovată.o politică 
de pace și independență, de .cola
borare și destindere.

Situația internațională este, în 
zilele noastre, deosebit de com
plexă și contradictorie. Putem 
spune că pe arena mondială se în
fruntă două tendințe diametral 
opuse : pe de o parte, crește lupta 
popoarelor pentru afirmarea lor 
liberă și independentă, pentru co
laborare egală în drepturi — iar 
pe de altă parte, continuă vechea 
politică de dominație și forță, de 
amestec în treburile altor state, 
de consolidare și împărțire a zo
nelor de influență, care duce la 
încordare și sporește primejdiile 
la adresa securității tuturor na
țiunilor, a păcii în întreaga lume. 
Acționînd unite și conlucrînd tot 
mai strîns, popoarele, forțele 
înaintate de pretutindeni pot de
termina oprirea agravării situa
ției internaționale, reluarea și con
tinuarea fermă a politicii de des
tindere. de independență și pace. 
Hotărîtor este, după convingerea 
noâsțră, ca în relațiile dintre toate 
statele, să se respecte cu strictețe 
principiile ; deplinei egalități, in
dependenței și suveranității na
ționale, neamestecului în treburile 
interne și avantajului reciproc, ale 
nerecurgerii la forță și la ame
nințarea cu forța — singurele în 
măsură să chezășuiască dezvol
tarea normală a vieții interna
ționale.

în acest spirit acționează Româ
nia, aducîndu-și contribuția la so
luționarea constructivă a marilor 
probleme ce confruntă omenirea. 
Dezvoltăni larg colaborarea cu ță
rile socialiste, cu țările în curs de 
dezvoltare, promovăm, în spiritul 
coexistenței pașnice, relații cu 
țările capitaliste dezvoltate, cu 
toate statele lumii, fără deosebire 
de orînduire socială.

Milităm ferm pentru instaurarea 
în Europa; a unei atmosfere noi, 
de securitate și colaborare, pen
tru succesul reuniunii de la Ma
drid, pentru o înțelegere privind 
convocarea unei conferințe consa
crate întăririi încrederii și dezar
mării pe continent, pentru conti
nuitatea procesului de colaborare 
și securitate inițiat la Conferința 
de la Helsinki. Se impune să se 
acționeze cu toată energia pentru 
oprirea amplasării și desfășurării 
de noi rachete nucleare pe conti
nent și pentru trecerea cît mai 
curînd la negocieri concrete în a- 
ceșt sens. Este necesar să se facă 
totul pentru o Europă unită, în 

care, pe deasupra oricăror deo
sebiri de orînduire socială, să se 
dezvolte o largă colaborare, ba
zată pe deplină egalitate și respect 
reciproc, pe dreptul fiecărui po
por de a se dezvolta liber și in
dependent, așa cum dorește, la a- 
dăpost de orice agresiune sau in
gerință în treburile sale interne.

Problema cea mai arzătoare /a 
zilelor noastre este oprirea cursei 
înarmărilor — care a atins pro
porții fără precedent, împovărînd 
tot mai greu toate popoarele — 
trecerea la măsuri reale de dezar
mare, și în primul rînd de dezar
mare nucleară. Trebuie spus un 
NU hotărit înarmărilor, făcut 
totul pentru ca minunatele cu
ceriri ale geniului uman să fie puse 
exclusiv. în slujba păcii și progre
sului. pentru apărarea dreptului 
fundamental al oamenilor — drep
tul la pace, la existentă liberă 1

Sîntem profund îngrijorați de 
încordarea și conflictele care con
tinuă să existe în diferite regiuni 
ale lumii. Este . imperios necesar 
să se renunțe definitiv la acțiuni 
militare și acte de forță — care 
aduc mari daune și suferințe po
poarelor — \si să se asigure solu
ționarea tuturor problemelor din
tre state numai și numai pe cale 
pașnică, prin tratative. în acest 
spirit, se impune să se acționeze 
pentru încetarea oricăror acțiuni 
militare în Liban, pentru respec
tarea strictă a suveranității și in
tegrității acestei țări. Este în in
teresul tuturor forțelor libaneze 
care doresc libertatea și indepen
dența țării, indiferent de convinge
rile lor politice și religioase, să pună 
capăt luptelor dintre ele, să se u- 
nească pentru a asigura existența 
liberă și independentă a Libanu
lui. Apreciem, de asemenea, că 
trebuie intensificate eforturile 
pentru realizarea unei păci glo
bale, trainice și juste în Orientul 
Mijlociu. Pe calea tratativelor și a 
bunei înțelegeri trebuie soluțio
nate toate problemele și conflic
tele existente astăzi în diferite zone 
ale lumii și care afectează grav 
interesele păcii și destinderii.

Milităm pentru lichidarea stării 
de subdezvoltare în care se mai 
află o mare parte a popoarelor lu
mii și. care exercită o influență 
profund negativă asupra dezvoltă
rii social-politice mondiale, pentru 
instaurarea unei noi ordini econo
mice internaționale.

Soluționarea justă și durabilă a 
tuturor acestor mari și complexe 
probleme ale epocii noastre im
pune participarea activă la viața 
internațională, în condiții de ega
litate. a tuturor statelor, și în
deosebi a țărilor mici și mijlocii, 
a țărilor în curs de dezvoltare și 
țărilor nealiniate.

Sînt convins, domnule pre
ședinte, că, la fel ca și pînă acum, 
țările noastre vor coopera fruc
tuos, pe arena mondială, în slujba 
nobilelor idealuri ale popoarelor, 
de libertate și independență, de 
securitate și pace.

Cu aceste gînduri și încredințat 
că vizita pe care o facem în țara 
dumneavoastră va marca un nou 
moment important în dezvoltarea 
relațiilor româno-austriece, vă in
vit să toastăm :

în sănătatea dumneavoastră, 
domnule președinte federal al Re
publicii Austria, în sănătatea 
doamnei Herma Kirchschlager !

Pentru progresul și prosperita
tea poporului austriac !

Pentru prietenia și colaborarea 
dintre țările și popoarele noastre !

Pentru pace și colaborare în Eu
ropa și în lume ! (Aplauze).

In timpul ceremoniei de pe oeroportul internoționol din Viena

Flori, însemne ale stimei, ale înaltei prețuiri

Vizită protocolară
Președintele Republicii Socialiste 

România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și tovarășa Elena 
Ceaușescu au făcut, marți la prînz, 
o vizită protocolară președintelui fe
deral al Austriei, Rudolf Kirch

schlager, și doamnei Herma Kirch
schlager, la reședința acestora, la 
Hohe Warte.

întrevederea a decurs într-o am
bianță de caldă prietenie și stimă 
reciprocă, caracteristică relațiilor

strînse, tradiționale româno-austrie
ce, cărora actuala întîlnire la nivel 
înalt le deschide noi și largi perspec
tive în folosul și spre binele ambelor 
țări și popoare, al cauzei păcii, secu
rității și cooperării în Europa și în 
întreaga lume.
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Sînt pregătite sistemele de irigații pentru 
a funcționa la întreaga capacitate?

Pe
de pe ogoare

în acest an, in sisteme mari și modeme vor fi iri
gate 1 906 511 hectare. Din această suprafață, 1 824 847 
hectare sint amenajări vechi, iar diferența — 81664 
hectare — reprezintă amenajări noi, care au termen de 
punere in funcțiune in această lună. Toate acestea 
constituie o bază puternică pentru asigurarea produc
țiilor stabilite in acest prim an al cincinalului actual. 
Realizarea acestui obiectiv presupune insă indeplini- 
rea a două condiții esențiale: pe terenurile amenajate 
să se aplice tehnologii specifice culturilor irigate și.

apoi, toate sistemele să fie în perfectă stare de func
țiune atunci cînd plantele au nevoie de apă.

Se poate aprecia că acum, după prima decadă a lu
nii iunie, a sosit un asemenea moment. Dealtfel, 206 700 
hectare au fost planificate să fie irigate in săptămina 
6—12 iunie, urmind ca din săptămina următoare această 
suprafață să fie dublată. Cum stau lucrurile intr-un sis
tem nou. Ialomița — Călmățui, care la această dată tre
buia să fie pus in funcțiune ?

Din datele furnizate de Mi
nisterul Agriculturii rezultă că, 
pină in dimineața zilei de 9 iu
nie, prima prașilă, la porumb 
mai rămăsese de efectuat in 
unitățile agricole cooperatiste pe 
467 000 hectare. Rămase in urmă 
sint cooperativele agricole din 
județele Neamț, Botoșani, Hu
nedoara, Sibiu, Mureș, Brașov, 
Suceava, in care prima prașilă 
manuală s-a executat doar in 
proporție de 50 la sută.

LA CARIERA TISMANA II

!DIVERS
I Fiul, ca și tafăl

I

I

I

I

târle a Birgăului, 
Bistrița-Năsăud,

i

i

i

Potrivit prevederilor planului de 
stat, unitățile agricole din județul 
Ialomița vor trebui să irige culturile 
pe 105 900 hectare. Din această su
prafață numai 70 000 hectare se află 
in sisteme vechi. Diferența — 35 900 

. hectare — sint amenajări noi, din 
care 23 948 hectare în sistemul Ialomi
ța — Călmățui, iar 11 940 hectare în 
sistemul Terasa Bordușani, amena
jări ce trebuie puse în funcțiune în 
această lună pentru irigarea cultu
rilor. în sistemul Ialomița — Călmă
țui, datorită caniculei din ultimele 
zile, deși culturile de pe mari su
prafețe au mare nevoie de apă, 
perspectiva irigării lor este incertă. 
Să derulăm cîteva din cauzele care 
au dus la această situație.

Pentru preîntîmpinarea neajunsuri
lor din anii precedenți, care au pro
vocat reeșalonarea de mai multe ori 
a termenelor de punere în funcțiune 
a unor capacități in sistemul Ialomița 
— Călmățui, comitetul județean de 
partid a luat o serie de măsuri care 
să asigure intrarea în exploatare la 
termen a suprafețelor stabilite pen
tru acest an. Analizînd stadiul lucră
rilor la fața locului, secretariatul 
comitetului județean de partid a sta
bilit sarcini pentru constructor — 
șantierul Grivița al T.C.I.F. Bucu
rești, și pentru beneficiar — I.E.L.I.F. 
Slobozia, incit cel tîrziu la 4 iunie să 
înceapă probele și irigarea culturilor.

La termenul scadent — construc
torul, beneficiarul și reprezentanții 
unităților agricole s-au aflat din nou 
față în față. însă fără nici un folos. 
Probele nu au început și. desigur, 
nici irigarea culturilor. Mai grav, 
discuțiile au lăsat impresia unei 
totale lipse de colaborare între fac
torii răspunzători. „Noi ne-am ținut 
de cuvînt — susținea Cristian Valica,

șeful șantierului Grivița. Remedierile 
au fost executate, dar nu putem 
începe probele deoarece nu avem apă 
pe canale. Or, aceasta este sarcina 
beneficiarului". La rîndul lui, benefi
ciarul, prin directorul I.E.L.I.F. Slo
bozia, Gheorghe Popescu, a aruncat 
răspunderea în județul vecin, la 
I.E.L.I.F. Brăila : „Deși am avut 
înțelegere scrisă și comandă, fermă, 
I.E.L.I.F. Brăila nu ne-a dat apă — 
justifica el. La punctul de intrare a 
apei în județul Ialomița trebuie mon
tată o vană automată de reglare a 
debitului. Aceasta nu a fost montată. 
De aceea canalul a fost închis cu 
batardouri. Noi le-am scos să vină 
apa. dar noaptea, cei de la Brăila 
le-au pus la loc". Am redat aceste 
„explicații" pentru a ilustra modul 
iresponsabil în care înțeleg să colabo
reze două întreprinderi subordonate 
aceleiași direcții a exploatării lucră
rilor de îmbunătățiri funciare. Și mai 
greu de înțeles este faptul că direc
torul I.E.L.I.F. Brăila, Ionel Ștefan, 
consideră „inerente" asemenea neîn
țelegeri.

în aceste condiții se pune întreba
rea : pentru ce v-ați deplasat, to
varăși, la fața locului — să aruncați 
vina unul pe altul sau să găsiți îm
preună soluții practice pentru a vă 
respecta propriile obligații 7

Este limpede că acestor probleme 
trebuie să 
operativă, 
tare din 
irigăm in 
întrebării
apei — ne spune directorul I.A.S. 
Ograda, Melenti Tuduce. Pe această 
suprafață am aplicat o tehnologie 
specifică culturilor irigate. Față de 
culturile neirigate, densitatea plante
lor este mai mare cu 15—20 la sută

Ii se găsească o rezolvare 
De ce 7 „Peste 5 000 hec- 
suprafața prevăzută s-o 
acest an sînt sub semnul 
în ce privește aducțiunea

și s-au administrat cu 60 la sută 
mai multe îngrășăminte chimice. 
Deci orice zi de intîrziere in apli
carea udărilor poate compromite o 
muncă făcută cu cheltuieli mari și 
cu mult consum de energie. Este 
timpul ca toți factorii implicați să 
conlucreze strins pentru a asigura 
•pa, de care culturile au neapărată 
nevoie". In același mod ne-au vorbit 
și președinții consiliilor agroindus
triale Grivița și Scinteia. care de
monstrează că unitățile agricole din 
sistemul Ialomița-Căimățui s-au 
străduit și au aplicat pe terenurile 
ce trebuie irigate în acest an o teh
nologie specifică acestui regim de 
cultură. De aceea — conchid ei — 
constructorul și beneficiarul trebuie 
să-și privească obligațiile cu toată 
răspunderea, să rezolve in cel mai 
scurt timp problemele de care de
pinde asigurarea apei pe suprafe
țele prevăzute.

în aceeași ordine de idei, supu
nem atenției forurilor în drept și 
alte două aspecte ce trebuie solu
ționate cit mai urgent. în județul 
Ialomița, necesarul de energie elec
trică și de motorină pentru irigarea 
culturilor pe suprafețele planificate 
în luna iunie a fost asigurat in pro
porție de numai 40 și, respectiv, 55 
la sută. Or, diminuarea sub norme
le în vigoare a resurselor energeti
ce pentru asigurarea apei poate avea 
repercusiuni asupra producțiilor sta
bilite. Acum, ca și în perioada ur
mătoare, cînd culturile se dezvoltă 
intens, este imperios necesar ca sis
temele de irigații să funcționeze ire
proșabil, la întreaga capacitate.

BACĂU. Pînă luni, cele 63 618 hec
tare cultivate cu porumb au fost pră
șite mecanic în proporție de 97 la 
sută, iar manual — 76 la sută. Pra- 
șila a doua la sfecla de zahăr — 
în proporție de 83 la sută. (Gh. Baltă)

CĂLĂRAȘI. Prima prașilă la po
rumb, sfeclă de zahăr și floarea-soa- 
relui s-a încheiat sau se află în sta
diu final. în multe unități agricole 
s-a trecut la praștia a doua. Există 
însă și excepții. Lucrările de între
ținere sint rămase în urmă în uni
tățile din consiliul agroindustrial Ro- 
seți. Oare conducerea acestui consiliu 
a uitat să întoarcă filele calendaru
lui sau merge prea rar pe cîmp 7 
(Rodica Simionescu).

CONSTANȚA. în unitățile agricole 
din județul Constanța, cea de-a doua 
prașilă mecanică s-a executat, pînă 
în dimineața zilei de 9 iunie, pe 24 
la sută din suprafață, iar cea ma
nuală — pe 15 la sută. Dacă aceste 
lucrări sînt mai avansate la sfecla 
de zahăr și cea furajeră, la porumb 
și floarea-soarelui prășitul bate pasul 
pe loc. (G. Mihăescu).

Prașila 
efectuată 
la 

iar 
?>,

a 
la 
de

na
sfecla 
cea 
respectiv, 
Consiliile

Aurel PAPADIUC
Mihai V1ȘO1U 
corespondentul „Scinteii

BISTRIȚA-NĂSĂUD.
doua mecanică a fost 
porumb pe 40 la sută, 
zahăr pe 65 la sută, 
nuală — pe 20 la sută
55 Ia sută din suprafețe, 
agroindustriale Odorhei, Lechința și 
Bistrița se situează peste media ju
dețului. iar consiliile Beclean și Chio- 
chiș au recuperat restanțele. Consi
liile Orheiu Bistriței, Nimigea și 
Teaca, unde există restanțe la prășit, 
consideră că încă n-a trecut destul 
timp pentru a le urma exemplul 7 
(Gb. Crișan).

Aproape unul de altul
și totuși se cunosc puțin

"v" ■?.

Argumente pentru un schimb de experiență între președinții
consiliilor oamenilor muncii din municipiul Cluj-Napoca

întreprinderile „Someșul" și „Uni
rea" se numără printre marile uni
tăți industriale din municipiul Cluj- 
Napoca. Situate la distanță relativ 
mică una de alta, ele pot fi socotite 
vecine. Amindouă au. de ademenea, 
ca secretari ai comitetelor de partid 
oameni cu experiență — 
pe tovarășii Rozalia Gabor 
vian Cicoș. Și unul și altul 
din anul 1978 și președinți 
liilor oamenilor muncii din între
prinderile respective. în ce măsură 
cei doi secretari de partid cunosc și 
experiența pe care a dobîndit-o fie
care în exercitarea învestiturii de 
președinte al consiliului oamenilor 
muncii 7 „Nu“-ul pe care l-a rostit 
și unul și altul la întrebarea adresa
tă ne-a determinat să inițiem un 
dialog intre ei — un dialog care n-a 
avut loc în mod direct, ci prin inter
mediul răspunsurilor primite la în
trebările pe care le-am adresat fie
căruia.

— O importanță deosebită pentru 
activitatea consiliului, personal a 
președintelui, o are modul de plani
ficare a muncii. Cum procedați — 
i-am întrebat pe cei doi președinți 
— in realizarea acestei cerințe de 
prim ordin a muncii dv.?

ROZALIA GABOR : „Chiar de la 
Începutul anului, sub îndrumarea co
mitetului de partid se întocmește un 
gratie coordonator în care sint cen
tralizate principalele probleme ce 
urmează a fi examinate de comitetul 
de partid, consiliul oamenilor mun
cii, comitetul sindicatului și comite
tul U.T.C. Acest mod de planificare 
ne-a permis și ne permite ca tema
tica anuală a consiliului oamenilor 
muncii să fie îndreptată spre proble
mele majore ale autoconducerii mun
citorești și autogestiunii economice, 
ca acestea să fie efectiv de compe
tența consiliului, ca ordinea de zi să 
fie eliberată de lucruri minore sau 
de altele care ar putea fi soluționate 
mai eficient in alt cadru. Graficul 
de care am vorbit are insă caracter 
orientativ, nu ne propunem aplica
rea lui cu ochii închiși. Cind apar 
probleme care nu puteau fi prevăzu
te din timp, cînd apar sarcini noi și 
realitatea ne aduce în față cerințe 
ce necesită o soluționare fără intir- 
ziere manifestăm suplețe și mobili
tate, aducem corecturile de rigoare 
graficului. Pe baza acestuia reușim 
să imbinăm permanent cerințele 
tivității de perspectivă cu cele 
muncii curente".

OCTAVIAN CICOȘ : „înaintea 
tocmirii planului trimestrial, eu, 
președinte al consiliului oamenilor 
muncii, mă consult cu tovarășul di
rector, cu șeful serviciului plan, cu 
președintele comitetului sindicatului 
și cu secretarul comitetului U.T.C. 
Pe baza acestor discuții,, schițăm un 
plan tematic trimestrial, pe care il 
supunem aprobării consiliului. Oda
tă cu planul consiliului sînt discutate 
și aprobate și planurile 
probleme".

Ca mod de elaborare, 
sită la „Unirea" pare să 
plă. Numai că acest fel 
re" a tematicii de lucru, prin simnle 
consultări restrinse, nu are totdeau-

respectiv 
și Octa- 
sint încă 
ai consi-

ac- 
ale

în
că

comisiilor pe

metoda folo- 
fie mal sim- 
de „intocmi-

na efecte pozitive. De pildă, între te
mele aflate în cursul anului trecut pe 
ordinea de zi a consiliului și cele 
aflate pe ordinea de zi a comitetului 
de partid, a comitetului sindicatului 
și comitetului U.T.C. există, in pro
porție de peste 30 la sută, nu numai 
asemănare, ci chiar o repetare a lor. 
Ceea ce înseamnă paralelisme, su
prapuneri cu consecințele ce decurg 
din ele.

— Cum urmăriți personal, ca pre
ședinte, aducerea la îndeplinire a 
hotăririlor adoptate in ședințele con
siliului oamenilor muncii ?

gOZALIA GABOR : „Am stabilit 
un colectiv, îndrumat de mine, care 
se ocupă atît de elaborarea și defi
nitivarea hotăririlor, cit și de func
ționarea în bune condiții a sistemu
lui informațional prin care se urmă
rește traducerea lor în viață. Rezul
tatul 7 Cunoaștem la orice oră din zi 
și noapte atit conținutul hotăririlor, 
cît și membrii consiliului sau alte ca
dre care au responsabilități pentru 
aducerea lor la îndeplinire. Autocon
trolul consiliului asupra modului în 
care se îndeplinesc hotărîrile adopta
te este, firește, absolut necesar. Dar 
în calitate de secretar de partid, îm
pletesc permanent acest autocontrol cu 
controlul pe care îi exercită comitetul 
de partid asupra activității desfășu
rate, în acest sens, atît de biroul exe
cutiv al consiliului, cit și de director 
și celelalte cadre de conducere ; a- 
eeștia sînt solicitați să raporteze pe
riodic, în ședințe ale biroului sau în 
plenare ale comitetului asupra în
deplinirii sarcinilor ce le revin ca 
membri ai consiliului".

La „Unirea", cînd am solicitat o a- 
semenea situație președintelui consi
liului acesta a trebuit să-1 roage — 
pentru a o întocmi — pe șeful ser
viciului plan, pe secretarul consiliu
lui. Pentru ca, în cele din urmă, să 
afle că aici nu se ține o astfel de 
evidență 1 Or, legea prevede obliga
tivitatea președintelui de a informa 
consiliul oamenilor muncii — la în
ceputul fiecărei ședințe — asupra 
realizării hotărîrii adoptate în ulti
ma ședință. în această unitate orga
nul de conducere colectivă nu cu
noaște insă modul in care sînt tra
duse în viață propriile hotărîri. Fap
tul că în ultimii doi ani colectivul de 
la „Unirea" se luptă din răsputeri — 
și nu cu rezultatele așteptate — 
pentru redresarea activității sale eco
nomice nu poate fi „izolat" de acest 
stil de lucru al consiliului oameni
lor muncii. Dar nici de cel a! comi
tetului de partid. Acesta, deși și-a 
planificat să facă o analiză a modu
lul în care consiliul oamenilor mun
cii aduce la îndeplinire hotărîrile 
proprii, propunerile făcute în cadru] 
ședințelor sale, a amînat-o de la un 
trimestru la altul pînă... a uitat de 
ea. Or, o astfel de analiză ar fi dat 
comuniștilor posibilitatea să exami
neze atît stilul de muncă al secreta
rului de partid, in calitate de pre
ședinte al consiliului, cît și al celor
lalți membri de partid cu muncă de 
răspundere în consiliu.

...Spațiul nu ne-a permis, firește, 
să abordăm întreaga problematică

ra. care se confruntă zilnic cele două 
consilii, președinții acestora. Rîndu- 
rile de față se constituie în cîteva 
argumente care pledează pentru nece
sitatea unui schimb de experiență 
permanent între președinții consilii
lor oamenilor muncii — care să fie 
realizat prin cele mai diverse moda
lități, de la schimbul reciproc de in
formare pînă la un „colocviu perma
nent al președinților". Pentru că, 
așa cum s-a văzut, Ia un asemenea 
schimb de experiență și idei ar fi 
multe de învățat și de perfecționat.

Constantin PRIESCU

Consfătuire pe teme 
de învățămînt

Marți, 9 iunie, la Focșani s-au des
fășurat • lucrările consfătuirii și 
Schimbului d<*  experiență cu tema 
„Căi și modalități de intensificare a 
procesului de integrare a învățămîn- 
tului cu producția, cercetarea și 
practica social-politică în învățămîn- 
tul primar, gimnazial și liceal". Au 
luat parte activiști de partid și ai 

' _ ■ • _ •■ șj cadre
didactice din județele Bacău, Boto- 

~ ’ . . Iași,
Neamț, Suceava, Vaslui și Vrancea, 
precum și reprezentanți ai unor mi
nistere economice. Participanții au 
dezbătut probleme privind profilul și 
structura rețelei școlare și măsura in 
care acestea răspund cerințelor eco- 
nomico-sociale actuale și de perspec
tivă ale județelor, dotarea ateliere- 
lor-școală și desfășurarea practicii 
elevilor, modul in care întreprinde
rile își îndeplinesc atribuțiile privind 
asigurarea condițiilor necesare in
struirii elevilor. De asemenea, au fost 
dezbătute aspecte privind participa
rea cadrelor didactice și a elevilor la 
activitatea de cercetare științifică, 
eficiența acțiunilor de orientare șco
lară și profesională, formarea gîndi- 
rii economice a elevilor, necesitatea 
creșterii și amplificării caracterului 
aplicativ al învățămîntului. (Dan 
Drăgulescu).

U.T.C., inspectori școlari
șani, Brăila, Buzău. Galați,

Prin mai bună organizare,
restantele la extracția

» 5

de lignit pot fi recuperate
Zi frumoasă de început de vară, zi 

bună de lucru. Aici, la cariera Tis- 
mana II, unitate nouă, dată în ex
ploatare la începutul acestui an, zgo
motul benzilor transportoare a de
venit semnul ușor perceptibil al 
muncii și luptei minerilor pentru a 
da țării cărbune mai mult și de bună 
calitate. în jurul celor două excava
toare și al liniilor magistrale din pe
rimetrul carierei s-a așternut însă 
deodată o liniște deplină pentru că. 
la acea oră din acea zi bună de lu
cru, ele nu funcționau. Directorul 
întreprinderii miniere Rovinari suie 
pe creasta de excavare a complexului 
1 400.

— Ce se-ntîmplă, de ce nu vine căr
bune de la Tismana II 7 — întreabă.

— S-a oprit motorul de acționare a 
podului de taluz, răspunde șeful sec
torului, inginerul

„Acum unde să 
găsesc alt motor 7 
— se întreba di
rectorul cu pro
bleme de mecani
zare al întreprin
derii, inginerul 
Gabriel Miertes- 
cu. Și dacă-1 gă
sesc, cu ce să-1 transport, mai repe
de, de unde oameni 7 E vorba de 
un motor complex, greu de trei tone". 
După căutări insistente a fost procu
rat și montat alt motor electric. Tre
cuseră însă peste șase ore bune de 
lucru. Se pierduse timp prețios, care 
însemna un minus important de pro
ducție.

Am redat această secvență pentru 
că ea ilustrează felul in care se mun
cește uneori în carierele din bazinul 
carbonifer el ‘ Gorjului. arătîhd^și' 
cauzeld că.re au condus la acumula
reaunor iriarf rămîneri în urmii la .. T„- _ ____ „ ____
producția ‘de cărbune. După ctnCi pajului excavatorului 470 de a lu- 
luni, la cariera Tismana II, care tre
buia să contribuie substanțial la spo
rirea producției de cărbune, se înre
gistrează o restanță de 400 000 tone 
lignit.

— Neîncadrarea carierei în ritmul 
de excavare prevăzut, ne spune to
varășul Alexandru Ciungulescu, di
rectorul tehnic al întreprinderii mi
niere Rovinari. se datorează faptului 
că am montat cele două linii tehno
logice și am trecut la decopertare 
înainte de a fi organizat și efectuat 
lucrările de asecare. în aceste condi
ții, indeosebi în perioada de iarnă, 
funcționarea utilajelor pe treptele de 
excavare s-a desfășurat greoi, cu în
treruperi. Nereușind să excavăm 
cantitatea de steril planificată, nu am 
putut să furnizăm decît cantități mici 
de lignit.

Această explicație, precum și si
tuații ca aceea întîlnită în carieră în 
ziua cînd ne aflam aici pun în evi
dență insuficienta preocupare a con
ducerii întreprinderii și a specialiști
lor din sector pentru organizarea te
meinică a producției 
arată că de multe ori se 
soluții de provizorat, care

Lazăr Popescu.

Corespondență 
din bazinul carbonifer 

al Gorjului

o rezolvare eficientă, de perspectivă 
a problemelor tehnice pe care le ri
dică extracția cărbunelui in carierele 
de suprafață. Ni s-a vorbit aici, ca 
și în alte cariere, despre anumite 
defecțiuni la excavatoare, la covoa
rele de cauciuc. „La noi sînt frecven
te întreruperile de producție datorate 
defecțiunilor electrice" — ne spune 
șeful sectorului. Dar dacă pînă acum 
apariția acestor defecțiuni era pusă 
pe seama condițiilor naturale nefa
vorabile. ele nu încetează nici cînd 
vremea s-a îndreptat. După mine, 
este timpul să se exercite un control 
mai riguros. întregul personal mun
citor al carierei să facă dovada unei 
responsabilități depline pentru îm
bunătățirea exploatării și întreținerii 
utilajelor, a liniilor transportoare.

Dealtfel, în pofida deficiențelor în- 
tîlnite și a restanțelor acumulate, la 

cariera Tismana II 
începe să se con
tureze un reviri
ment : tinărul co
lectiv de aici pro
bează, prin rezul
tatele dobindite in 
ultima perioadă, 
că poate să atingă 

ritmuri superioare atît la extracția 
de cărbune, cit și la excavarea 
sterilului. în acest sens, directo
rul întreprinderii miniere Rovi
nari, ing. Gh. Borcean, ne spune :

— De cîtva timp, îmbunătățind 
funcționarea utilajelor conducătoare, 
am creat pe treapta de exploatare a 
excavatorului 1 400 o rezervă de pes
te 150 000 tone lignit, ceea ce permi
te să se lucreze continuu pe cărbune 
aproape o lună de zile, cu un randa
ment? superior sarcinilor zilnice sta- 
tțilțte. în acest fel asigurăm autono
mia liniei de steril și condiții eclii-
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și a muncii, 
recurge la 
nu asigură

era din plin la decopertarea sterilu
lui pentru a pune in valoare o nouă 
rezervă de cărbune. Beneficiind și 
de aportul „Acțiunii 7 000", vom exe
cuta o serie de lucrări restante : 
drumuri de acces de-a lungul benzi
lor transportoare și la capetele de 
acționare, rețeaua de canale pentru 
evacuarea apei, vom efectua rlpări 
(mutări de benzi) în avans. Totodată, 
avem 
cheia 
ile și 
putea 
mana __ ___ __ _____

începutul lunii iunie este de bun 
augur : minerii de Ia cariera Tisma
na II și-au depășit sarcinile la ex
tracția de cărbune. Este insă necesar 
ca intregul colectiv de aici, specia
liștii care coordonează activitatea in 
carieră să acționeze mai operativ 
pentru recuperarea rămînerilor în 
urmă la unele lucrări, pentru pregă
tirea cadrului tehnico-organizatoric 
necesar în vederea dublării capacită
ții de producție pînă în anul viitor.

Ion TEODOR 
Dumitru PRUNA

asigurate condiții pentru a in
ia termenele prevăzute revizi- 
reparațiile. în felul acesta vom 
livra zilnic de la cariera Tis- 
II peste 3 000 tone de lignit.
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CRONICĂ TEATRALĂ

Un spectacol emoționant pe scena Teatrului Mic

„NIȘTE ȚĂRANI
Prin „Niște țărani", Dinu Săraru 

aduce in literatura română, intr-o 
amplă și cuprinzătoare frescă, o a- 
nume zonă geografică și, prin ea, un 
nou și deosebit topus cultural și 
spiritual — al unei vetre românești 
cu rădăcini străvechi. Calitatea cea 
mai înaltă a cărții ține, așa cum s-a 
remarcat, de viziunea scriitorului: o 
viziune puternică, originală, polemi
că în raport cu unele tratări sche
matice și edulcorante — ceea ce și 
face să putem vorbi de „o carte de 
conștiință". O carte a unor mari și 
tulburătoare adevăruri.

Personalitatea viziunii de 
bim este dată de unghiul 
se face, în „Niște țărani", 
unei comunități rurale intr-un mo
ment important al devenirilor so
ciale și politice din ultimele decenii: 
momentul de început al cooperativi
zării agriculturii. Dinu Săraru arată în 
romanul său cum a fost primită aceas
tă transformare de inima, de sufletul 
și, de fapt, de mentalitatea (cu rădă
cini ancestrale în ideea de proprieta
te privată) adine sădită în oamenii 
dintr-un sat oltenesc de munte, ro
manul relevînd — odată cu felul în 
care țăranii știu să se apere de vio
lența cu care unii înțeleg să aplice 
o idee — drumul dificil și sinuos al 
înțelegerii și asimilării ei. Preface
rile revoluționare prin care a trecut 
satul românesc, restructurarea din 
temelii a unei clase cu o îndelun
gată istorie de muncă și luptă, saltul 
spre un viitor care a insem at 
eradicarea sărăciei și suferinței se
culare constituie substanța socială a 
cărții. Autenticitatea lumii evocate 
în paginile ei l-a atras pe 
Daneliuc, căruia îi datorăm filmul 
„Vînătoarea de vulpi", iar 
iată, Teatrul Mic ne invită la pre
miera unui „scenariu 
șapte anotimpuri", 
regia spectacolului) 
zoianu.

Definind, inspirat 
„Niște țărani"

care vor- 
din care 
portretul

Mircea
acum,

dramatic în 
rea'i’at (ca și 

de Cătălina Bu-
șl cu plasticitate, 

drept „Livada cu

vișini" a satului românesc. Cătălina 
Buzoianu urmărește să refacă cit mai 
pregnant și sugestiv „microcosmosul 
existențial uman, social și politic", 
„coliziunea dintre lumea in agonie" 
și „seismele violentelor prefaceri" 
înnoitoare. O face cu o remarcabilă 
adecvare de 
tiparele lumii 
imagini (ca și in „Maestrul și Mar
gareta") bogate, ample, minuțios e- 
laborate, pregnante vizual, sugerind 
— odată cu intîmplările — relații de 
forță, raporturi psihologice, con
stante morale, esențe și disimulări 
(plastica umană fiind întregită și în
cadrată de decorul lui Mihai Mă- 
descu).

O face prin scene de pregnantă 
naturalețe, oralitate și pâsionalitate 
a replicii, prin apelul repetat la 
eposul și melosul popular (muzica: 
Dorin Liviu Zaharia) — sursă și su
gestie a unei vechi stări de sufe
rință, a unei atmosfere de neîntre
rupt dramatism, a unei eterne anu
lări a durerii violente prin spe
ranță, printr-o irepresibilă încredere 
în mai bine. O face prin scene de 
zguduitor realism și altele de un 
grotesc împins pînă la 
morabile în acest sens 
inițială și cea finală, 
țuică, despre geanta 
secvența parastasului, panorama pro
cesului cu dosarele lui absurde și cu 
cearta caragialeană a 
femei ș.a.

Urmărim o succesiune 
tablouri, nu o dată

stilistică teatrală la 
la care se referă, prin

violentelor prefaceri'

Scenă din spectacolul „Niște țărani

satului la răscrucea 
parcurs și bătătorit 
altul la care obligă
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Pe frumoasa 
din județul 
care se desfășoară pe nu mai 
puțin de 30 de kilometri, intil- 
nești sute și sute de case mîn- 
dre și arătoase, ca un autentic 
șirag de lucrări de artă. Intre 
acestea se află și casa cu nr. 40 
din Mișlocenii Birgăului, a tim- 
plarului Flore Monda. Că a fost 
ridicată in întregime de gospo
dar nu e o noutate, pentru că 
prin partea locului lemnul se 
pare că nu mai are secrete pen
tru meșteri. Dar casa lui e o 
adevărată bijuterie. Sau, cum 
spunea cineva, este o expozi
ție de sculptură.

Și încă ceva: cioplitul lemnu
lui s-a transmis și se transmi
te aici din tată-n fiu. Chiar bă
iatul lui Flore Monda, la nu
mai 15 ani ai săi, a devenit 
sculptor in lemn. Tatăl spune cu 
mindrie: „Pină acum mă cre
deam cineva, că nu eram întrecut 
de oricine. Acum, băiatul mă 
întrece și sint cel mai fertcit“.

Arheologică
Gruiu este o comună din Sec

torul agricol Ilfov, in apropierea 
Capitalei. O comună frumoa
să, cu oameni vrednici și gospo
dari. Dar și cu o istorie care 
pierde in negura... istoriei, 
atestă obiectele descoperite 
teritoriul său, in special de 
levi și de profesorii acestora, 
frunte cu directoarea școlii ge
nerale nr. 1, Despina Mincu- 
Georgescu. Mărturiile arheolo
gice au fost reunite intr-un mic 
dar reprezentativ muzeu al șco
lii. Sint mărturii încă din neoli
tic, intre care topoare din pia
tră, unelte din epoca bronzului 
și a fierului, virfuri de săgeți 
și altele, pină la monede de pe 
vremea romanilor.

Pe apa Sîmbetei
Inventar inopinat la magazia 

centrală a Fabricii de napolita
ne din Brăila. Se găsesc plusuri 
substanțiale de esențe de lămiie, 
vanilie, rom...

Intre cei care se simțeau cu 
musca pe căciulă era și Geor- 
geta Imbra, care cit ai 
esență de rom a decis: 
plusurile găsite să fie 
aruncate

Șl uite-așa s-au dus . 
Sîmbetei zeci de litri de esență 
de rom. După care, in fața 
legii, n-a mai avut încotro și a 
trebuit să ajungă la... esența 
faptei.

Oameni buni, 
dar...

Nu tntimplător, pentru obți
nerea permisului de conducere 
auto este necesară și o testare 
psihologică. Cercetările de la noi 
și din alte țări au dovedit că 
există oameni foarte bine pre
gătiți și capabili în profesiile 
lor, dar care nu au aptitudini 
și de conducători auto.

I s-a spus — și i s-a demon
strat — acest lucru și Aureliei 
Ftorea din Slobozia. Dar ea a 
insistat și s-a prezentat încă de 
două ori la testarea psihologică 
dar tot nu i s-a dat 
favorabil.

Intr-o frumoasă noapte 
iunie, fără să aibă permis 
conducere, Aurelia Florea 
urcat la volanul mașinii persona
le. Pe marginea drumului sta
ționa regulamentar un autoca
mion, care era și semnalizat 
Dar autoturismul condus de ea 
s-a izbit violent de autocamionul 
respectiv. „Șoferița" și ceilalți 
doi pasageri ai autoturismului 
au ajuns la spital.

Micii detectivi
Ion Hurtupan ne relatează pă

țania unui speculant din orașul 
Oțelu ~ ........
Ovidiu. 
prețuri 
foane, 
mărfuri 
să. Dibuit de organele de ordi
ne, acesta a încercat să ascundă 
mărfurile avute la domiciliu pe 
la alți cetățeni, intre care și la 
un vecin de pe aceeași 
scară din bloc. Aflind despre 
matrapazlicurile lui M. O., cei 
doi copii ai vecinului unde își 
ascunsese o parte din marfă, au 
făcut-o pe... detectivii. Găsind 
ascunsă o sacoșă cu astfel de 
mărfuri, copiii au luat-o și au 
dus-o imediat la miliție.

O piesă importantă la dosarul 
speculantului.

Se-ntimplă, uneori, ca și co
piii să dea lecții unor oameni 
virstă.

Ultima cursa

se
O 

pe 
e- 
in

zice... 
„Toate 

imediat

pe apa.

aviz

de 
de 

s-a

Roșu, pe nume Mihai 
Acest M. O. vindea la 
de speculă radiocaseto- 
țigări străine și alte 
de proveniență dubioa

in
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absurd. Me- 
sint scenele 
discuția la 

lui Budurea,

celor două
dinamică de 
contrastante 

(pendulînd între recrearea în pre
zent a faptelor și evocarea unor in- 
tîmplări mai vechi prin repetate 
flash backuri; intre nararea unor 
situații tipice, obiective și colective 
și transfigurarea unor obsesii, aspi
rații, visuri și coșmaruri concluden
te; între tragic și comic), într-un 
ritm din ce în ce mai accelerat, pină 
sub presiunea „timpului ce nu mai 
îngăduie". Spectacolul configurează 
astfel o frescă și alcătuiește o tulbu-

rătoare epopee a 
dintre un drum 
de veacuri și un 
progresul istoriei, noul destin al sa
tului românesc.

Contribuția actorilor la această 
realizare rămîne în ultimă instanță 
hotărîtoare. Ei dau viață și relief 
scenelor colective, creează un fundal 
viu, pitoresc și patetic — atît de ne
cesar evoluției protagoniștilor. Ei 
aduc girul suprem al autenticității 
și deplinei naturaleți, al profunzi
mii trăirii, stăpînesc un ton drama
tic cind patetic, cînd sobru, cînd sfî- 
șietor, în egală măsură cu inflexiu
nile ironice ori umoristice — momen
tele comice amenințind chiar pe a- 
locuri să prevalze asupra dominantei 
grave. Regăsim în Mitică Popescu, 
în ardoarea, umorul ori patetismul 
lui, pe strălucitul interpret de film al 
lui Năiță Lucean. Ne întărim exce
lenta impresie pe care ne-au făcut-o 
și pînă acum Dinu Manolache, in
terpretul chinuitului Petru cel Scurt, 
cu orgoliile și speranțele lui mereu 
infirmate și Gheorghe Visu, intr-un 
rol mai mult gest (Turbatul. Identi
ficăm cu uimire în spatele a doi 
ochi aprigi, vigilenți și dominatori, 
printre țipete și interjecții, o nouă 
față a talentului și artei compozi
ției ale Valeriei Seciu. Aplaudăm mo-

noloagele lui Carmen Galin și urmă
rim într-o tăcere, ce e tot semnul 
prețuirii, sugestia subtilei solidari
tăți cu țăranii și a dramei interioare 
pe care Ștefan Iordache i-o conferă 
lui Dumitru Dumitru, activistul de 
partid ieșit din rîndul țărănimii, cu 
o imensă înțelegere a dramelor și 
aspirațiilor ei.

Ceea ce o mai preocupă pe Cătăli
na Buzoianu este dezvăluirea și po
tențarea teatrală a unei perspective 
de adincime maximă: accentuarea 
sugestiilor existențiale și filozofice, 
dramatice și tragice: sublinierea ana
logiilor arhetipale, o mai puternică 
proiectare în mit, în imaginarul in
dividual și colectiv — dimensiuni 
apte să aducă în spectacol inflexiuni 
poematice și sugestia structurii, a stă
rilor și forței de șoc a unui mister 
țărănesc. Desigur, in această di
recție se pot face și unele obiecții 
care privesc mai ales lungimea unor 
secvențe, nefuncțio-ialitatea altora ; 
dincolo de atare observații, senzația 
lăsată de spectacol este aceea a unei 
opere scenice complexe, mature, e- 
moționante. Un spectacol cu evidente 
trăsături de artă monumentală, ce 
poate însemna începutul unui drum 
ce se cere continuat.
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O autobasculantă circula 
zig-zag pe un drum din județul 
Brașov, punind in real pericol 
siguranța circulației. Cițiva con
ducători auto au reușit să-l 
oprească pe cel de la volanul 
autobasculantei, dar acesta n-a 
vrut cu nici un chip să coboare 
din cabină. Degeaba au forțat ei 
ușile acesteia. De teamă să nu 
plece iar la drum și să pro
voace vreun accident, cei din jur 
au dezumflat pneurile autobas
culantei. Nici cind a fost dus la 
spital, pentru a i se recolta pro
bele biologice, cel de la volanul 
autobasculantei n-a vrut să se 
supună, deși mirosea a băutură 
de la o poștă. Cu numai, cîteva 
luni înainte ispășise o condam
nare tot pentru conducere auto 
sub influența alcoolului.

Se numește Traian Prosciuc și 
conducea o autobasculantă a 
Oficiului județean de gospodări
re a apelor, instituția se ocupă 
de 
ve< 
in

■ cape, dar șoferul ei. cum se 
■ere, avea cu totul altă opțiune 
materie de... lichide.

Natalia STANCU
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IRubncă realizată de 
Petre POPA 
și corespondenții „Scinteii j
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Marți s-au desfășurat la București 
lucrările plenarei Consiliului Națio
nal al Femeilor.

Au luat parte membre ale Consi
liului Național al Femeilor, pre
ședinte ale comitetelor județene ale 
femeilor, precum și reprezentanți ai 
unor ministere și ai altor instituții 
centrale.

Lucrările plenarei au fost conduse 
de tovarășa Ana Mureșan, membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., președinta 
Consiliului Național al Femeilor.

In cadrul plenarei a fost dezbătut 
modul in care au fost aplicate Hotă- 
rirea Plenarei C.C. al P.C.R. din iu
nie 1973 privind creșterea rolului fe
meii in viața economică și socială a 
țării și Programul de măsuri pentru 
pregătirea profesională și încadra
rea în muncă a femeilor cores
punzător cerințelor economiei na
ționale. Participantele au subli
niat importanța indicațiilor date 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al partidului, pri
vind creșterea rolului și a contribu
ției femeilor în ansamblul procesu
lui construcției socialiste la nivelul 
capacităților reale și al ponderii pe 
care o au in totalul populației țării, 
în luările de cuvint au fost relevate 
rezultatele bune obținute pe linia 
atragerii în activitatea productivă a 
unui număr cit mai mare de femei. 
A fost analizat modul in care s-a ac
ționat pentru calificarea și perfecțio
narea pregătirii profesionale, ca șl 
pentru îmbunătățirea permanentă a 
condițiilor de muncă și viață, pentru 
soluționarea problemelor sociale cu 
care se confruntă femeile și pentru 
creșterea gradului de cuorindere a 
copiilor în creșe și grădinițe.

-a subliniat că paralel cu spori- 
■**,  a ponderii femeilor în activitatea 
economico-socială a fost intensificată 
și preocuparea pentru diversificarea 
formelor de atragere a femeilor la 
viața politică și obștească, pentru 
promovarea acestora in funcții de 
conducere pe linie de partid și de 
stat, in organizațiile de masă și ob
ștești.

a Oficiul de expoziții al C.C.E.S. Sala 
Teatrului Foarte Mic : Expoziția
„Teatrul românesc azi — ipostaze ale 
vocației politice" ; holul universității 
cultural-ștllnțifice: Eduardo Vasquez, 
sculptură (Ecuador); holul Muzeului 
de artă al Republicii Socialiste Româ
nia : Expoziția de pictură In cinstea 
Z.lei internaționale pentru apărarea 
copilului; sala Arghezi : Expoziția de 
grafică — „Artiști contemporani 
ferrarezi- (Italia); holul sălii mari a 
Teatrului Național : Expoziție foto- 
documentară „Delta Padului" (Italia); 
holul sălii mici a Teatrului Național: 
Expoziție fotodocumentară „Fresce 
din Palatul Schifanoia" (Italia) : sala 
de expoziții a Institutului de arhitec
tură : Expoziție fotodocumentară 
„Orașul Ferrara — Istorie și actuali
tate (Italia) ; sala Dalles : Al 13-lea 
Salon internațional de artă fotogra
fică.
• Muzeul colecțiilor de artă : Expo
ziția municipală a artiștilor plastici 
amatori.
• Galeria „Căminul artei" (parter) : 
Șerban Crețoiu, pictură; (etaj) : Va
sile Brătulescu, pictură.
• Galeria Simeza ; Constantin Dipșe, 
pictură.
• Galeria Orizont (parter) : Dumitru 
Paștlnă, pictură; (Atelier 35) : Expo
ziția „Starea proiectivă a desenului".
• Galeria Eforie : Pândele Dorină, 
pictură.
a Galeria „Cenaclu" — Hanul cu tel: 
Ana Gollcl, grafică.
• Galeria municipiului București : 
Cik Damadian, grafică,
• Galeria Galateea : Ion Minoiu, pic
tură și ceramică.
• Galeria „Artlnd" : „Porțelan artis- 
tic-82*.

Evidențiind rezultatele bune, ca și 
unele neajunsuri inregistrate în ac
tivitatea lor. participantele la plenară 
au analizat, intr-un spirit critic și 
autocritic, munca desfășurată de co
mitetele și comisiile de femei în ve
derea îndeplinirii exemplare a sarci
nilor economico-sociale, pe anul 
1981, pe întregul cincinal.

—COTIDIAN.
Relatări ale reporterilor 

și corespondenților „Scînteii“
■ Navaliștii din Galați anunță 

lansarea vasului maritim „Grădiș
tea" de 7 500 tdw. Nava a trecut 
cu bine „botezul" apelor- Dunării, 
fiind superior saturată, ceea ce va 
pfermite scurtarea timpului d,e Sta
ționare la danele de armare.

■ Pe cea mai tinără platformă 
industrială a județului Vaslui, la 
Negrești, a fost pusă in funcțiune 
ultima capacitate de la filatura de 
bumbac, care asigură condiții pen
tru o producție anuală de 4 000 
one de fire. Tînărul colectiv de aici 

s-a angajat să atingă parametrii 
proiectați cu trei luni de zile înain
te de termenul planificat.

■ La Combinatul petrochimic Te- 
leajen din Ploiești s-a dat în folo
sință o cantină-restaurant modernă. 
Ea este dotată cu mobilier și uti
laje moderne, iar meniurile, la pre
țuri convenabile, sint consistente și 
gustoase.

■ După ce elevii de la Școala 
generală din comuna Plosca, jude
țul Teleorman, au plantat in acest 
an 200 000 butași de răchită (din 
care vor fi meșterite obiecte pe cit 
de frumoase pe atit de utile), a- 
cum se află intr-o adevărată în
trecere pentru culegerea de plan
te medicinale, în special mușețel. 
Încă o acțiune frumoasă și... să
nătoasă I

■ Venind in intîmpinarea dolean
țelor posesorilor de autoturisme, e- 
dilii municipiului Slatina au ame
najat locuri de parcare corespun
zătoare. Unii automobiliști insă în
cearcă să transforme aceste locuri 
de parcare în... proprietate perso
nală. Le îngrădesc cu tot felul de 
țăruși, cu lanțuri, cu sîrmă... O men
talitate care trebuie ea însăși... în
grădită, înlăturată.

tv
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16,00 Fotbal : politehnica Timișoara — 
Dinamo București. Transmisiune 
directă de la Timișoara. în pauză: 
Tragerea Pronoexpres

17.50 Teleșcoală
18,10 Imagini lusitane — reportaj
18,30 Spectacol de poezie șl muzică
18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19,25 Actualitatea economică. Seceriș 

’81. Asigurarea mijloacelor de 
transport

A fost dezbătut și aprobat, tot
odată, Planul de măsuri privind apli
carea hotărîrilor Congresului al 
XII-lea al P.C.R., referitor la creș
terea in continuare a participării 
femeilor in activitatea productivă, 
politică și socială.

Intr-o atmosferă de puternic entu
ziasm, participantele la plenară 
au adresat o telegramă Comite
tului Central al Partidului Co
munist Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, in care se spune, printre 
altele :

Plenara Consiliului Național al Fe
meilor, dind glas gîndurilor și senti
mentelor tuturor femeilor din patria 
noastră — românce, maghiare, ger
mane și de alte naționalități —, ex
primă profunda recunoștință și cele 
mai vii mulțumiri pentru preocu
parea consecventă și politica uma
nistă, al cărei inițiator sînteți 
dumneavoastră, mult stimate tova
rășe secretar general, de afirmare a 
femeii in toate domeniile și nivelu
rile de activitate ale societății, pen
tru îmbunătățirea necontenită a con
dițiilor lor de muncă și viață. Folo
sim acest prilej, se spune în conti
nuare in telegramă, pentru a da ex
presie sentimentelor de fierbinte 
dragoste, profund respect și aleasă 
prețuire pe care femeile de pe întreg 
cuprinsul patriei le nutresc față de 
mult iubita și stimata tovarășă 
Elena Ceaușescu, pentru preocuparea 
și grija statornică pe care le mani
festă față de afirmarea femeilor în 
societate, pentru căldura cu care ve
ghează copilăria fericită a tinerelor 
vlăstare ale țării.

Manifestindu-și deplina adeziune 
la politica internă și externă a parti
dului și statului, îndeplinind cu 
abnegație hotăririle Congresului al 
XII-lea al Partidului Comunist 
Român, urmînd neabătut indicațiile 
și îndemnurile dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe secretar general, ale 
tovarășei Elena Ceaușescu, mișcarea 
de femei din țara noastră se anga
jează cu toată hotărîrea ca, sub con
ducerea organelor și organizațiilor 
de partid, să ridice pe un plan cali
tativ superior întreaga sa activitate, 
pentru antrenarea, cu rezultate mai 
rodnice, a maselor de femei de la 
orașe și sate la îndeplinirea exem
plară a planului pe anul 1981, pentru 
creșterea contribuției lor la întreaga 
viață a societății.

(Agerpres)

■ Constructorii din județul Alba 
au predat „la cheie" alte 300 noi 
apartamente în municipiul Alba lu- 
lia și în orașele Cugir, Aiud, Sebeș 
'și Ocna Mureș. Și in acest an, con
structorii de aici vor să fie la... înăl
țime I

■ Două noi tipuri de betoniere 
au intrat în producția de serie la 
întreprinderea „Nicolina" din lași : 
una cu motor electric și alta cu mo
tor termic. Ambele utilaje de mare 
randament sint destinate șantierelor 
și întreprinderilor de materiale de 
construcții.

■ La un concurs internațional de 
desene ale copiilor, care a avut loc 
in Finlanda, reprezentanții orașului 
Giurgiu au obținut mai multe pre
mii și mențiuni. La categoria 5-10 
ani, micuții desenatori Bogdan Ma
tei, Cornaciu Cătălin și Teodorescu 
Gabriela au obținut, fiecare, cile 
o medalie de aur. O mențiune spe
cială se cuvine profesoarei lor, Sil
via Grosu Jelescu, care-i inițiază cu 
dragoste in lumea feerică a culo
rilor.

■ Control inopinat efectuat la 
unii consumatori de energie elec
trică din județul Olt : Gheorghe 
Rădulescu din Schitu Greci, Con
stantin Vasile din Optași, Ion Mir- 
dici din Vădăstrița, Marin Pleșa din 
Baldovinești. De consumat energie 
electrică consumau, dar de plătit nu 
plăteau. Amenzile usturătoare i-au 
„curentat" la buzunare.

■ La Stațiunea de cercetare și 
producție pomicolă din Baia Mare 
a început o amplă acțiune de în
mulțire și introducere în producție 
a unor soiuri valoroase de afin de 
cultură. Pină în prezent, în județ 
au fost plantate 10 hectare cu afin 
de mare productivitate.

19,45 Proprietari, producători, benefi
ciari — reportaj

20,10 Telecinemateca. Ciclul „Ecrani
zări după opere literare-. „Bătrl- 
nul meu tată-. Premieră pe țară. 
Producție a studiourilor americane

21.55 Mic concert de seară
22,20 Telejurnal

PROGRAMUL 2

19.00 Telejurnal
19,25 Almanah pionieresc
19.30 Muzică populară — „Clnt de dra

gul țării mele"
20,15 Buletinul rutier al Capitalei
20.30 Interpret! români — laureațl ai 

concursurilor internaționale
21,05 Din țările socialiste
21.30 Muzică ușoară
21,50 Teleenciclopedia (reluare)
22,20 Telejurnal

Intîlnirea membrilor echipajului cosmic româno-sovietic 
cu locuitori ai municipiului Brașov

Marți, în cea de-a doua zi a vizi
tei in municipiul Brașov, cosmonauții 
Dumitru Prunariu și Leonid Popov, 
împreună cu colegul lor Dumitru 
Dediu, s-au întîlnit, la Casa armatei 
din localitate, cu oameni ai muncii, 
foști colegi de școală și tovarăși de 
muncă ai primului cosmonaut român, 
ofițeri și militari din garnizoană.

Au fost prezenți Aleksei Leonov, 
locțiitor al comandantului Centrului 
de pregătire a cosmonauților. Vladen 
S. Veresciatin, vicepreședinte al Con
siliului „Intercosmos", membri ai 
Ambasadei Uniunii Sovietice la 
București.

In cuvintul lor, Andrei Sorcoiu, 
secretar al’ Comitetului județean 
Brașov al P.C.R., și muncitorul Con
stantin Drăgoi. fost tovarăș de mun
că al lui Prunariu, au subliniat că 
zborul comun româno-sovietic este 
rodul relațiilor de prietenie și cola
borare multilaterală dintre România

Primirea cosmonauților la Consiliul Național 
pentru Știință și Tehnologie

Marți după-amiază, tovarășul Ion 
Ursu, prim-vicepreședinte al Consi
liului Național pentru Știință și 
Tehnologie, a primit pe cei doi cos- 
monauți din echipajul mixt româno- 
sovietic, căpitanul Dumitru S. Pru
nariu, cosmonaut-cercetător, pilot 
inginer de aviație, și colonelul Leo
nid Ivanovici Popov, pilot cosmo
naut, comandantul navei „Soiuz-40“, 
pe maiorul Dumitru T. Dediu, pilot 
inginer de aviație, cosmonaut în 
echipajul de rezervă, precum și pe 
general-maior Aleksei Leonov, loc
țiitor al comandantului Centrului de 
pregătire a cosmonauților, și Vladen 
S. Veresciatin, vicepreședinte al Con
siliului „Intercosmos".

La primire au luat parte Va- 
leriu Ceoceonică, vicepreședinte al 
C.N.Ș.T., general-locotenent Gheor
ghe Zărnescu, comandantul aviației 
militare, Constantin Teodorescu, pre
ședintele Comisiei Române pentru 
Activități Spațiale, specialiști și cer
cetători.

Au fost prezenți reprezentanți ai 
Ambasadei U.R.S.S. Ia București.

Cu acest prilej, cosmonauții au ru
gat să se transmită tovarășei 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, prim viceprim-ministru 
al guvernului, președintele Consiliu
lui Național pentru Știință și Teh-

Recepție oferită de
Ambasadorul Uniunii Sovietice Ia 

București, V. I. Drozdenko, a oferit, 
marți seara, o recepție in onoarea e- 
chipajului cosmic comun româno- 
sovietic. care a încheiat cu succes 
misiunea la bordul Complexului or
bital „Saliut 6“ — „Soiuz".

Au luat parte cosmonauții Dumi
tru Prunariu și Leonid Popov, pre
cum și Dumitru Dediu din echipa
jul de rezervă al navei.

Au participat general-maior Con
stantin Olteanu, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., ministrul apărării națio
nale. Ion Ursu, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., prim-vicepreședinte al 
C.N.Ș.T., Cornel Onescu, membru su
pleant al Comitetului Poliție Execu
tiv al C.C. al P.C.R., președintele 
Consiliului Central al U.G.S.R.. pre
ședintele Consiliului General al 
A.R.L.U.S., general-colonel Vasile 
Milea. prim-adjunct al ministrului a- 
părării naționale și șef al Marelui

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

FOTBAL: Azi, meciurile celei de-a XXXI-a etape
Campionatul diviziei A la fotbal 

continuă astăzi cu desfășurarea me
ciurilor celei de-a XXXI-a etape. In 
Capitală sint programate două 
jocuri care se vor disputa pe stadioa
ne diferite : Steaua — Jiul Petro
șani (stadionul Steaua) și Sportul 
studențesc — F.C.M. Galați (Stadio
nul Sportul studențesc — fost Poli
tehnica). Iată meciurile din țară : 
Universitatea Craiova — S.C. Bacău ; 
A.S.A. — Progresul Vulcan ; Corvi-

AUTOMOBILISM

„Raliul Dunării-Dacia" înaintea startului
Joi, 11 iunie, ora 19.01 — la Deva, 

din fața Casei de cultură, se dă star
tul in cea de-a XVI-a ediție a „Ra
liului Dunării-Dacia“. In vederea 
mult așteptatului moment, organiza
torii și automobiliștil sportivi (peste 
100 de echipaje din 9 țări) fac ulti
mele pregătiri. Concurenții se află 
de cîteva zile pe traseu pentru re
cunoașterea și stabilirea celor mai 
adecvate modalități de trecere a 
punctelor dificile și. totodată, pentru 
încercarea mașinilor.

Specialiștii apreciază că apropiatul 
concurs internațional — una din eta
pele importante ale campionatului 
european F.I.A. — va constitui un 
sever examen de pilotaj automobi
listic. Pentru parcurgerea traseului 
fără (sau cu cit mai puține !) pena
lizări contează nu numai curajul și 
indemînarea piloților, ci și capacita
tea acestora de a adapta stilul de 
conducere la puterea și rezistența 
mașinii, în raport cu profilul și sta
rea drumului. Probele speciale mai 
ales — in număr de 36. reprezentînd 
32 la sută (331.8 km) din lungimea 
totală a traseului (1 052,4 km) — vor 
evidenția pe cei mai buni. Intre 
aceste adevărate pietre de încercare, 
notăm : Căprioara (3,8 km — asfalt). 

și U.R.S.S., relații ce au cunoscut 
noi dimensiuni in urma Intîlnirilor 
și convorbirilor dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Leonid Ilici 
Brejnev.

Au luat, apoi, cuvintul colonel, 
pilot-cosmonaut Leonid Popov și că
pitan inginer-pilot de aviație Dumi
tru Prunariu, care au mulțumit pen
tru primirea cordială și cuvintele 
calde rostite la adresa lor și au îm
părtășit unele impresii din spațiul 
cosmic.

★
Tot marți, tovarășul Gheorghe Du- 

mitrache, prim-secretar al Comitetu
lui județean Brașov al P.C.R., pre
ședintele Consiliului popular jude
țean, a primit pe cosmonauții români 
și sovietic, precum și pe membrii 
delegației sovietice.

In cinstea oaspeților. Comitetul 
județean Brașov al P.C.R. a oferit 
o masă.

nologie, eminentă personalitate a 
științei naționale și internaționale, 
întreaga lor gratitudine pentru con
tribuția adusă la dezvoltarea cerce
tării românești, pentru condițiile 
create activității de cercetare și in
gineriei tehnologice, pentru sprijinul 
deosebit acordat dezvoltării coope
rării tehnico-științifice româno-so- 
vietice, programului comun de cer
cetări spațiale pe care ei l-au dus 
la îndeplinire.

Mulțumind pentru cuvintele de 
Înaltă stimă și apreciere, prim-vice- 
președintele C.N.Ș.T. a transmis, în 
numele conducerii C.N.Ș.T,, felici
tări pentru succesele obținute de 
echipajul româno-sovietic, de specia
liștii români și sovietici, care și-au 
unit priceperea și eforturile pentru 
îndeplinirea cu succes a programu
lui de colaborare tehnico-științifică 
intre țările noastre in acest dome
niu. Au fost apreciate, de asemenea, 
rezultatele bune ale experimentelor 
chimico-fizice și medico-biologice 
efectuate pe stația „Saliut 6“ — „So
iuz", subliniindu-se originalitatea, 
gradul înalt de miniaturizare, con
sumul redus de energie și fiabilita
tea ridicată a aparaturii destinate 
acestor cercetări.

(Agerpres)

ambasadorul U.R.S.S.
Stat Major, Eugen Florescu și Du
mitru Turcuș, adjuncți de șef de 
secție la C.C, al P.C.R., Constantin 
Oancea, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, general-colonel Ma
rin Nicolescu, adjunct al ministrului 
apărării naționale, Magdalena Fili- 
paș, prim-adjunct al ministrului in
dustriei ușoare, general-locotenent 
Gheorghe Zărnescu, comandantul a- 
viației militare, Constantin Teodores
cu, președintele Comisiei române 
pentru activități spațiale, generali și 
ofițeri, alte persoane oficiale, ziariști.

Au fost prezenți general-maior 
Aleksei Leonov, locțiitor al coman
dantului Centrului de pregătire a 
cosmonauților, Vladen S. Verescia
tin, vicepreședinte al Consiliului 
„Intercosmos".

Au fost de față, de asemenea, șefi 
ai unor misiuni diplomatice din ță
rile socialiste acreditați în țara noas
tră, participante la programul „Inter
cosmos".

(Agerpres)

nul — F.C. Baia Mare; Politehnica Ti
mișoara—Dinamo (meci televizat, care 
va începe la ora 16) ; Politehnica Iași 
— Chimia, F.C. Argeș — F.C. Olt ; 
F.C.M. Brașov — Universitatea Cluj- 
Napoca. Cu excepția jocului Politeh
nica Timișoara — Dinamo, toate ce
lelalte întîlniri vor începe la ora 18. 
Posturile noastre de radio vor trans
mite pe programul 1 aspecte de la 
toate partidele.

Deva (9,2 km — asfalt și macadam), 
Almașu Mare (9.2 km — macadam). 
Izvorul Ampoiului (9,1 km — asfalt). 
Blăjeni (18,3 km — macadam), Ve- 
țel (11.9 km — macadam). Popești 
(9 km — macadam și asfalt) etc. în 
programul detaliat al raliului, tipărit 
și apărut la Deva, sint făcute reco
mandări pentru accesul și conduita 
publicului spectator, precizîndu-se 
exact orele de desfășurare a probelor 
speciale, ca șl faptul că, prin locurile 
respective, concurenții vor trece de 
două-trei sau mai multe ori.

Automobiliștii români concurează, 
ca de obicei, pe mașini „Dacia 1300“; 
ambiția lor este aceea de a ocupa 
locuri fruntașe nu numai la clasă, ci 
și in clasamentele generale — indivi
dual, pe echipe, pe mărci. Tentati
vă dificilă, dar cu atit mai valoroasă 
dacă va reuși, cu cit la apropiatul 
raliu vor fi prezenți automobiliști 
experimentați și mașini purtind 
mărci ca Renault 5 Alpine, Porsche- 
Carrera. Ford Escort, Fiat 131, Abarth, 
Lada, Opel Ascona, Skoda 130 RS. 
Polonez 2000 etc.

Succes tricolorilor l Succes tuturor 
concurenților !

I. DUM1TR1U

Cronica zilei Declarația Agerpres în legătură
La Institutul central de fizică din 

București s-au deschis, marți, lu
crările Conferinței internaționale pe 
tema : „Fizica nucleară și atomică 
cu ioni grei", care se desfășoară sub 
egida Societății Europene de Fizică, 
Consiliului Național pentru Știință 
și Tehnologie, Comitetului de Stat 
pentru Energie Nucleară și Comite
tului național român de fizică.

Conferința, care reunește specia
liști in domeniul fizicii nucleare și 
atomice din majoritatea țărilor eu
ropene, precum și din Statele Unite 
ale Americii, dezbate cele mai noi 
descoperiri din domeniul fizicii nu
cleare la energii înalte, proprietăți 
ale materiei nucleare în condiții ex
treme, noi mecanisme de reacții cu 
ioni grei și fenomene noi în fizica 
atomică rezultate din interacția io
nilor grei.

In ședința inaugurală au luat cu
vintul acad. prof. Ion Ursu, prim- 
vicepreședinte al C.N.Ș.T., profesor 
Verena Meyer, președintele Diviziei 
de fizică nucleară a Societății Eu
ropene de Fizică, și prof. dr. Marin 
Ivașcu, președintele conferinței.

*
La 9 iunie au început la Bucu

rești lucrările celei de-a doua se
siuni a Mesei rotunde româno-bri- 
tanice.

Lucrările au fost deschise de 
George Macovescu, președintele 
Uniunii scriitorilor din Republica 
Socialistă România, vicepreședinte 
al Centrului național pentru promo
varea prieteniei și colaborării cu 
alte popoare, copreședinte al Mesei 
rotunde. Vorbitorul a evidențiat im
portanța acestei reuniuni, în con
textul acțiunilor hotărîte la cel mai 
inalt nivel, cu prilejul vizitei de stat 
efectuate în Anglia de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România, împreu
nă cu tovarășa Elena Ceaușescu, in 
anul 1978, pentru extinderea și apro
fundarea raporturilor romând-bri- 
tanice pe multiple planuri, în folosul 
celor două popoare, al promovării 
păcii, securității, independenței și 
cooperării in Europa și în lume. 
George Macovescu a adresat, de 
asemenea, participanților un salut 
din partea ministrului afacerilor ex
terne al României, Ștefan Andrei.

Din partea delegației britanice a 
vorbit lordul Walston, copreședinte 
al Mesei rotunde. El a subliniat în
semnătatea dialogului româno-bri- 
tanic la nivel înalt, care a deschis 
ample perspective relațiilor dintre 
cele două țări. Actuala sesiune a 
Mesei rotunde româno-britanice — 
a arătat el — va contribui la o mai 
bună cunoaștere și înțelegere re
ciprocă, la identificarea acelor do
menii in care se poate dezvolta 
cooperarea pe multiple planuri din
tre Marea Britanie și România, la 
conlucrarea dintre cele două țări pe 
arena internațională.

Au fost prezenți Paul Holmer, 
ambasadorul Marii Britanii la Bucu
rești, și Vasile Gliga, ambasadorul 
României la Londra.

★
Delegația grupului sirian din Uniu

nea Interparlamentară, condusă de 
dr. Fouad Dibb, președintele grupu
lui, președintele Comisiei constituțio
nale și legislative a Consiliului Po
porului din Republica Arabă Siria
nă, a efectuat luni și marți o vizi
tă în județul Argeș. Membrii dele
gației au avut o întrevedere cu Ion 
Sirbu, președintele Comitetului Exe
cutiv al Consiliului popular jude
țean, în cadrul căreia au fost in
formați despre reSlizările obținute în 
această zonă a țării pe plan eco
nomic și social-cultural, precum și 
despre structura organizatorică și a- 
tribuțiile organelor locale ale puterii 
de stat. Parlamentarii sirieni au vi
zitat, de asemenea, întreprinderi și 
instituții din județ.

în onoarea oaspeților, președinte
le consiliului popular județean a ofe
rit un dineu.

★
începind de marți, la cinemato

graful „Studio" din Capitală se des
fășoară „Săptămîna filmului italian", 
manifestare organizată in cadrul „Zi
lelor culturii ferrareze". Spectacolul 
inaugural a programat filmul artistic 
„Grădina familiei Finzi Contini", in 
regia lui Vittorio de Sica. Pe afișul 
manifestării se mai află înscrise 
lung-metrajele artistice „Lungul 
drum fără pulbere", „Strigătul", „Ul
timul post de control", „Moara de pe 
fluviul Pad" și „Obsesia", realizări 
de frunte ale cinematografiei ita
liene.

La spectacolul de gală au luat par
te Aurel Duca, vicepreședinte al Con
siliului Culturii și Educației Socialis
te, reprezentanți ai Ministerului Afa
cerilor Externe, (I.R.R.C.S.). Asocia
ției cineaștilor, aiți oameni de artă 
și cultură, un numeros public.

Au fost prezenți Ernesto Mario Bo- 
lasco ambasadorul Italiei la București, 
și membri ai ambasadei, precum și 
șefi de misiuni diplomatice acreditați 
in țara noastră, alți membri ai cor
pului diplomatic.

Cu același prilej. în cadrul unei 
intîlniri a regizorului italian Flores- 
tano Vancini cu cineaști români, care 
a avut Ioc la Asociația cineaștilor din 
Capitală, a fost proiectat filmul artis
tic „L’Emilia" din seria „L’Italia 
vista dai cielo" de Folco QuilicL

, ★
In Capitală a avut loc marți o ma

nifestare culturală organizată de In
stitutul român pentru relațiile cul
turale cu străinătatea cu ocazia Zi
lei naționale a Republicii Portugheze. 
A împărtășit impresii de călătorie 
Cristian Popișteanu, redactor-șef al 
revistei „Magazin istoric", după care 
au fost prezentate filme documenta
re portugheze. Au participat membri 
ai conducerii I.R.R.C.S.. reprezentanți 
ai Ministerului Afacerilor Externe, 
oameni de cultură și artă, un nu
meros public.

Au fost de față Sârgio Sacadura 
Cabrai, ambasadorul Republicii Por
tugheze la București, și membri ai 
ambasadei.

(Agerpres)

cu atacul israelian 
nucleare

Agenția română de presă — Ager
pres — este împuternicită de Gu
vernul Republicii Socialiste România 
să declare următoarele :

Opinia publică din România a luat 
cunoștință cu profundă îngrijorare și 
indignare de atacul aerian întreprins 
de aviația militară a statului Israel 
asupra teritoriului Republicii Irak, 
bombardînd instalațiile nucleare din 
apropierea capitalei țării, orașul 
Bagdad.

Guvernul român, opinia publică din 
țara noastră condamnă cu toată fer
mitatea acest atac agresiv al Israelu
lui îndreptat Împotriva Irakului, 
care nu are nici o justificare și re
prezintă o încălcare gravă a norme
lor elementare ale raporturilor dintre 
state, a principiilor sacre ale inde
pendenței și suveranității naționale, 
neintervenției în treburile interne, 
integrității teritoriale, nerecurgerii 
la forță sau la amenințarea cu forța. 
Totodată, acțiunea militară israeliană 
creează un precedent deoseb t de 
periculos în viața internațională, și 
aceasta tocmai într-o perioadă cind 
aceasta prezintă o mare complexi
tate, cind încordarea s-a accentuat 
in mod deosebit, iar popoarele lumii 
depun mari eforturi pentru reluarea 
și continuarea destinderii, a politicii 
de pace și cooperare, în interesul 
dezvoltării lor libere, la adăpost de 
orice agresiune sau intervenție din 
exterior.

Guvernul român consideră că acest 
act inadmisibil de agresiune aeriană 
adaugă noi elemente de tensiune in
tr-o regiune a lumii în care situația 
este deosebit de încordată, fiind de 
natură să creeze noi obstacole în 
realizarea unei reglementări globale, 
juste și durabile a conflictului din 
Orientul Mijlociu, sporind astfel pe
ricolul pentru pace în această re
giune, cu grave repercusiuni asupra 
păcii și securității mondiale.

Este un adevăr incontestabil, de 
valabilitate universală, că indepen
dența și suveranitatea nici unui stat 
nu se pot asigura prin acțiuni mili
tare, prin atacuri armate împotriva 
altor state libere ; recurgerea la forță 
atrage după sine in mod inevitabil 
folosirea forței cu repercusiuni grave

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 11, 

12 și 13 iunie. In țară s Vreme caldă 
îndeosebi la începutul Intervalului. 
Cerul va ti variabil. Vor cădea averse 
Izolate de ploaie îndeosebi in zonele de 
deal șl de munte. Vlnt moderat. Tem-

teatre
19.

• Teatrul Național (sala mică) : Fi-
lumena Marturano — 19,30, (sala Ate
lier) : Așteptlndu-1 pe Godot — ’
■ Filarmonica „George Enescu" (la 
Muzeul de artă al Republicii Socialis
te România) : Concertul quartetului 
vocal „Orteu“ — 18.
• Teatrul de operetă : Silvia — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra“ 
(sala Schitu Măgureanu) : Menajeria 
de sticlă — 19,30, (sala Grădina Icoa
nei) : Infidelitate conjugală — 19,30.
• Teatrul Mic : Nu sint Turnul Eiffel
— 19,30.
• Teatrul Foarte Mic : Necunoscuta 
și funcționarul — 20.
• Teatrul „Nottara“ (sala studio) : 
Sentimente și naftalină — 10.
■ Teatrul Giulești (sala Majestic) : 
Nu ne naștem toți la aceeași virată
— 19,30
• Teatrul „Constantin Tănase" (sala 
Victoria) : Belmondo al II-lea — 19,30. 
a Teatrul „Ion Vasllescu" : Dar 
e nimic serios — 19,30.
a Teatrul „ion Creangă" : Albă 
zăpada și cei 7 pitici — 17.
a Circul București : Mondo-circ
19,30.

nu
ca

cinema
a Fiul munților : GRIVIȚA — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, FLOREASCA
— 9; 11; 13; 15,30; 17,45; 20.
a Lungul drum fără pulbere („Zilele 
filmului italian") : STUDIO — 10,
12,30; Î5; 17,30; 20.
a Probleme personale : FEROVIAR
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, FLA
MURA — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20. 
a Punga cu libelule : DACIA — 0;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, MUNCA - 
16; 18; 20.
a Clinele electronic î SALA MARE 
A PALATULUI — 17,30; 20, SALA 
MICA A PALATULUI — 16,30; 19.
a Dragostea mea călătoare : DRU
MUL SĂRII — 16; 18; 20.
a Croaziera t COTROCENI — 15;
17,30; 20.
a Pruncul, petrolul și ardelenii : PA
CEA — 15; 17,15; 19,30.
a Ancheta : VIITORUL — 15,30; 17,30;
19.30.
a Detașamentul „Concordia : COS
MOS — 15; 17,30; 19,45.
a Apus la amiază : CENTRAL — 9.30; 
11,30; 13,30; 15,30; 17,30; 19,30.
a Patrula cosmică in acțiune : SCA
LA - 9,30; 11,30; 13,30; 15,45; 17,45;
19,45, CULTURAL — 9; 11,15; 13.30;
15,45; 18; 20,15.
a Serpico : PATRIA — 8; 11,30; 14;
16,45; 19,30, BUCUREȘTI — 8,30; 11,15; 
14; 16,45; 19,15, MODERN - 8,45;
11.30. ; 14,15; 17; 19,45, la grădină - 21 
a Un iepure pentru avocat : VICTO
RIA — 9,30; 11,30; 13,30; 16; 18; 20.
a Secretul casetofonulul : LUCEA
FĂRUL - 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18;
20,15, la grădină — 21,15, CAPITOL — 
8,45; 11; 13,15; 15,30; 18; 20,15, FAVO
RIT — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.15.
a Filiera I și Filiera II : PALATUL 
SPORTURILOR ȘI CULTURII — fB.
a Rețeaua „S“ : TIMPURI NOI — 
9,30; 11,30; 13,30; 15,30; 17,30; 19,30.
a Kramer contra Kramer t EFORIE
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
a Trăind In libertate — 9,15; 11;

asupra instalațiilor 
din Irak
pentru popoarele respective, pentru 
pacea și securitatea generală. Cu atit 
mai mult în Orientul Mijlociu, unde 
există o situație extrem de pericu
loasă, problemele litigioase trebuie 
soluționate nu prin atacuri armate, 
ci pe cale politică, printr-o regle
mentare globală care să ducă in pri
mul rind la rezolvarea problemei pa
lestiniene, prin respectarea drepturi
lor inalienabile ale acestui popor, 
inclusiv crearea unui stat palestinian 
propriu.

Pornind de la convingerea că, așa 
cum sublinia recent tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii So
cialiste România, „după părerea noas
tră, nu există conflict — în nici o 
parte a lumii — care să justifice 
recurgerea la arme", România socia
listă se pronunță statornic pentru re
glementarea tuturor problemelor din
tre state numai și numai pe cale 
pașnică, prin tratative, inclusiv a 
problemelor conflictuale din Orientul 
Mijlociu, aceasta constituind singura 
cale viabilă de natură să asigure pa
cea și liniștea tuturor statelor și po
poarelor din această zonă atit de fră- 
mintată a lumii, pacea și liniștea po
porului israelian însuși. Este impe
rios necesar să se înțeleagă cu toată 
claritatea că nimeni, sud nici un mo
tiv și în nici o împrejurare, nu-și 
poate permite să încalce suveranita
tea și independența altui stat, inte
gritatea sa teritorială, câ nu poate 
fi justificată în nici un fel apărarea 
propriei securități prin nerespectarea 
flagrantă a securității altor state.

Prin actul agresiv întreprins împo
triva Irakului, guvernul israelian 
și-a asumat o grea răspundere In 
fața propriului popor, a opiniei pu
blice mondiale. Interesele popoare
lor, inclusiv ale poporului israelian, 
impun ca Israelul să pună capăt ori
căror asemenea acte, să dea dovadă 
de luciditate și rațiune, acționind nu 
în direcția agravării situației din 
Orientul Mijlociu, ci pentru instau
rarea unui climat favorabil realizării 
unei reglementări globale, care să 
asigure conviețuirea pașnică a po
poarelor din această parte a lumii, 
securitatea mondială.

peraturlle minime vor fi cuprinse intre 
10 și 20 de grade, cele maxime între 
20 și 30 de grade, local mai ridicate. 
Izolat condiții de grindină. In Bucu
rești : Vreme caldă îndeosebi la în
ceputul Intervalului. Cerul va fi varia
bil. favorabil ploii de scurtă durată. 
Vint moderat. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între 14 și 17 grade, cele 
maxime între 27 și 30 de grade. (Mar
gareta Struțu, meteorolog de serviciu).

12,45; 14,30; 16,15, Camera cu fereastra 
spre mare — 18; 20 : DOINA.
a Dumas In Caucaz : POPULAR — 
15,30; 17,30; 19,30.
a Strada Petrovka 38 : GIULEȘTI — 
9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20.
a Aii Baba și cei 40 de hoți : FLA- 
CARA — 15; 18; 20,30. la grădină -
21,15.
a campionul : EXCELSIOR — 8,45;
11,30; 14: 17; 19,45, TOMS — 8,45;
11,30; 14,15; 17; 19.45, la grădină - 11. 
a * *»n*artaut  tM Tixtraterbștfii : BU- 
ZEȘTi - jiț 13J 15; 17; 19, la grădină

’ -*• 21. Ț ■
a Avarul : LIRA — 15,30; 17,45; 20, la 
grădină — 21.
a Superman : FERENTARI — 15,30; 
19, VOLGA — 9; 12; 16; 19.
a Shabana : MELODIA — 9; 12; 16; 
19, GLORIA — 9; 12; 16; 19.
a Talismanul toreadorului : AURO
RA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, la 
grădină — 21.
a Strada Hanovra : MIORIȚA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
a Îmi sare țandăra : ARTA — B; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, la grădină 
— 21.
a Omul și fiara : PROGRESUL — 
16; 19.
a Colombo la Londra : GRADINA 
FESTIVAL — 21,15.
a Pierdut și regăsit : GRADINA MIO
RIȚA — 21.
a Par șl Impar : GRADINA TITAN 
— 21.

, a Marfă furată : GRADINA PARC 
HOTEL — 21.

expoziții

• CONDUCTOR DE... 
SOARE. Conductorul de lu
mină creat de cercetători din 
Kiev este capabil să transfe
re lumina naturală a Soarelui în 
stațiile subterane ale metroului, 
în depozite subterane și în sub
soluri Princioiul de funcționa
re a unei asemenea instalații nu 
este complicat. Cantate de o o- 
glindă concavă instalată ne aco
perișul clădirii resoective. raze
le solare sint diriiate sore un 
dispozitiv de concent^a-e a lor 
care mărește de c’teva ori den
sitatea fluxului luminos. Fasci
culul de lumină ajunge în încă
perile unde este nevoie de el 
prin intermediul unor conducte 
care au in interior o peliculă 
cu luciu de oglindă. La Kiev se 
și află in construcție o serie de

obiective la care vor fi utiliza
te astfel de instalații, iar spe
cialiștii lucrează la crearea 
unui captator de raze care să 
se rotească automat după Soare.

© PROCEDEU DE 
FASONARE A PULBERI
LOR METALICE. ° nouă 
metodă a sneciaiiștilor ame
ricani de fasonare a pulbe
rilor metalice a permis obține
rea unor rezultate importante la 
fabricarea unui motor de rache
tă cu combustibil lichid, redu- 
cîndu-se la jumătate costul ma- 
teria’ului prin eliminarea ope
rațiilor de prelucrare finală a 
pieselor metalice. Piesele sint 
executate printr-un procedeu 
in care pulberile metalice sint 
amestecate cu un material simi

lar maselor plastice și apoi sint 
fasonate prin injectare la tem
peraturi șl presiuni ridicate. 
Prin această metodă de injecta
re a materialului în formă s-au 
putut obține piese cu configu
rația internă complexă.

• CAMERA DE CHIH
LIMBAR VA FI RECON
STITUITĂ. Renumita Cameră 
de chihlimbar din Palatul Eca- 
terinei din orașul Pușkino de 
lingă Leningrad, jefuită de hi- 
tleriști in anii celui de-al doilea 
război mondial, va fi reconsti
tuită. O foarte mică parte a 
acestei excepționale opere de 
artă aplicată a secolului al 
XVIII-lea a fost găsită in anul 
1946, în apropiere de Kalinin
grad, dar cea mai mare parte

a ei a dispărut fără urmă. Cău
tările asidue, care au durat 
multi ani, n-au dat nici un re
zultat Lucrările de reconsti
tuire a camerei au început la 
Leningrad. Specialiștii primesc 
chihlimbarul necesar de Ia ca
rierele din regiunea Kalinin
grad.

• MISTERUL LINI
ILOR DIN DEȘERTUL 
NAZCA. Liniile trasate cu o 
exactitate geometrică, pe mari 
distanțe, pe platoul deșertic 
Nazca, din Peru, au stîrnit cu

riozitatea oamenilor de știință, 
care emiseseră cîteva ipoteze in 
sensul că ar fi un calendar as
tronomic primitiv sau chiar că 
ar fi făcut parte dintr-un sis
tem de semnalizare menit să 
faciliteze aterizarea unor astro
nave sosite de pe alte planete. 
Savantul ungur Zoltan Zeikă a- 
firmă că sistemul de linii și fi
guri de animale de pe platoul 
Nazca reprezintă’ o hartă primi
tivă a regiunii din jurul lacu
lui Titicaca, la scara de 1 :16. 
Astfel, una dintre linii indică 
axa peninsulei ce pătrunde in 
lac ; cele 37 de vestigii de for
tărețe din jurul lacului cores

pund cu nodurile liniilor. Siste
mul de la Nazca nu era însă 
altceva decît un teren de exer
ciții pentru localnicii însărci
nați să dea alarma, cu ajutorul 
unor semnale luminoase, în caz 
de pericol.

• MAI PUȚINI FU
MĂTORI I Campania împo
triva fumatului desfășurată în 
S.U.A. a început să dea rezultate, 
mal ales în rîndul femeilor. 
Pentru prima oară în ultimii 15 
ani procentul femeilor fumă
toare a scăzut sub 30 la sută, 
mai precis la 28,9 Ia sută, față 
de 30.4 la sută în urmă cu doi 
ani. La bărbați, procentul s-a 
diminuat de la 37,4 la 36,7 la 
sută în același interval de timp.

• CREȘTEREA IN
TENSIVĂ Â PEȘTILOR. 
In Ungaria se acționează în 
direcția utilizării unor me
tode de creștere intensivă a 
peștilor. Una din metode permi
te realizarea unei producții de 
500 de kilograme de păstrăvi pe 
metru cub de apă pe an. Ast
fel, la o gospodărie agricolă de 
stat din Veszprem, în șase re
zervoare de 180 metri cubi fie
care. pe an se obțin aproximativ 
100 000 kilograme de păstrăvi.

• „TELEGRAFUL DE 
FOC“ AL BIZANȚULUI. 
Cronicile bizantine menționează 
că, la inceputul veacului al IX-

lea, sub domnia împăratului 
Teofil, a funcționat o linie de 
telecomunicații vizuale care 
străbatea întreaga peninsulă a 
Asiei Mici, de la orașul Lulon 
pină la ConstantinopoL Semna
lizările se făceau cu ajutorul 
unor focuri aprinse pe înălțimi. 
Momentul cind erau anrinse 
focurile avea o semnificație 
precisă. De exemplu, dacă se 
aprindeau la o anumită oră, 
semnalul comunica : ..se apro
pie dușmanul", dacă se anrin- 
deau la o altă oră — „bătălia 
este în curs de desfășurare". 
Sincronizarea se realiza cu a- 
iuto-ul clepsidrelor, iar acestea 
erau ..reglate" in raport de a- 
pusul soarelui. Se ținea seama 
și de faptul că la Constantino- 
pol soarele apune cu 22 de mi
nute mai tirziu decît la Lulon.



^•sXL#. ,’

& âo,, ' o n F Oj!y®ai

■
retail '# '

:Ojf J

O
G

Un act agresiv care contravine grav intereselor
păcii in Orientul Mijlociu și in întreaga lume

Extinderea cooperării economice dintre România și Turcia

După cum au relatat agențiile in
ternaționale de presă, aviația israe- 
liană a întreprins in cursul zilei de 
duminică un puternic bombardament 
asupra instalațiilor nucleare irakiene 
de lingă Bagdad, soldat cu victime 
omenești și cu mari pagube mate
riale. Acest raid constituie un act 
agresiv, care, așa cum se arată în 
Declarația Agenției române de presă, 
reprezintă o încălcare gravă a nor
melor elementare ale raporturilor 
dintre state, a principiilor sacre ale 
independenței și suveranității națio
nale, neintervenției in treburile in
terne. integrității teritoriale, ne- 
recurgerii la forță sau la amenința
rea cu forța, creează un precedent 
deosebit de periculos în viața inter
națională.

Acest inadmisibil act de agresiune 
armată a produs cea mai vie în
grijorare și o profundă indignare în 
rindurile opiniei publice din țara 
noastră, care il condamnă cu toată 
fermitatea. Agresiunea israeliană a 
stirnit în același timp o puternică 
dezaprobare in numeroase alte țări 
ale lumii. In diferite capitale, perso
nalități oficiale, reprezentanți autori
zați ai guvernelor, exponenți ai 
O.N.U, și ai altor organizații interna
ționale, ai opiniei publice de pretu
tindeni și-au exprimat protestul 
energic, au condamnat vehement 

< raidul agresiv al aviației israeliene. 
Guvernul irakian a cerut, așa cum 
s-a relatat, convocarea de urgență a 
Consiliului de Securitate, ca și a 
unei reuniuni a Ligii arabe in ve
derea examinării situației create.

Motivele invocate de guvernul din 
Israel pentru bombardarea instalații
lor nucleare irakiene nu au și nu 
pot avea nici un l'cl de justificare, 
sint lipsite de orice fundament și le
gitimitate. Sub nici o formă, în nici 
o împrejurare și sub nici un pretext 
nu pot fi acceptate folosirea forței, 
actele de agresiune, atacurile armate 
împotriva altor popoare, a unor sta
te independente și suverane. Fără 
îndoială, acțiunea militară a Israe
lului prejudiciată grav situația din 
Orientul Mijlociu, interesele tuturor 
popoarelor din zonă, inclusiv ale po
porului israelian, reprezentând, in 
același timp, o amenințare din cele 
mai mari la adresa securității mon
diale.

într-adevăr, se știe cit de acută 
este situația din Orientul Mijlociu, 
ce potențial explozibil s-a acumulat, 
inclusiv in urma ultimelor eveni
mente din Liban, în această zonă a 
globului. In asemenea împrejurări, 
orice acte de forță de felul agresiu
nii israeliene lărgesc aria conflictu
lui, îndepărtează perspectiva unei re
glementări și creează primejdia 'ne
mijlocită de escaladare a confruntă
rii, de. ațîțare și mai puternică a vîl- 
vătăilor războiului. Prin acțiunea sa 
agresivă, guvernul israelian și-a asu
mat o gravă răspundere față de 
propriul popor, față de toate popoa
rele lumii, față de însăși cauza păcii.

Vii pretests; condamnare fermă a atacului 
militar israelian împotriva Irakului

BAGDAD 9 (Agerpres). — Irakul 
a cerut convocarea Consiliului de 
Securitate, al O.N.U. in legătură cu 
bombardarea de către aviația israe
liană a centrului nuclear de la 
Tamuz, din apropierea Bagdadului, 
relatează agenția irakiană de presă 
— I.N.A., citată de agenția France 
Presse.

Intr-o scrisoare adresată de minis
trul de externe irakian. Saadoun 
Hammadi, președintelui Consiliului 
de Securitate și secretarului general 
al O.N.tJ. se arata că Irakul cere 
convocarea consiliului pentru a lua 
in dezbatere actul grav de agresiune 
comis de Israel impotriva sa, act ce 
comportă consecințe serioase pentru 
pacea și securitatea., internațională.

★
La cererea Irakului. Consiliul 

Ligii Araoe a hotârit să se întru
nească, in următoarele tt-ei zile, la 
Bagdad, la nivelul miniștrilor aface
rilor externe, pentru a discuta actul 
agresiv al aviației militare israeliene 
asupra teritoriului Irakului, relatea
ză, agenția I.N.A., citată de agenția 
France Presse.

TOKIO (Agerpres). — Luind cu
noștință de confirmarea știrilor pri
vind raidul aerian ișraelian asupra 
instalației nucleare irakiene, secre
tarul general al O.N.U. și-a expri
mat profunda preocupare față de 
această acțiune „Care constituie o 
încălcare clară a dreptului interna
țional și trebuie să fie condamnată", 
a declarat un purtător de cuvint al 
Națiunilor Unite la Tokio, unde Kurt 
Waldheim se află in vizită oficială. 
Potrivit agenției France Presse. pur
tătorul de cuvint a precizat că ata
cul israeilian „trebuie să fie privit 
cu’cea mai mare’ seriozitate, nu nu
mai ca act in sine. ci. și in ce pri
vește posibilele lui consecințe pen
tru pacea și securitatea internațio
nală".

Ulterior, în cursul unei conferințe 
de1 presă,' Kurt Wăldheim a eviden
țiat faptul că „o politică ce ignoră 
dreptul internațional nu poate fi 
acceptată".

AMMÂN (Agerpres). — Regele 
Hussein al Iordaniei a condamnat 
cu fermitate agresiunea israeliană 
împotriva centralei nucleare irakie
ne. Suveranul hașemit. a subliniat 
că- Israelul continuă să-și. lărgească 
domeniul agresiunii sale impotriva 
popoarelor arabe.

La. rîndul său, primul ministru 
iordanian, Mudar Badran, a arătat 
că aviația israeliană a participat, in 
mai multe rinduri. la bombardarea 
tțnor obiective vitale din Irak.

CAIRO (Agerpres). — Un comu
nicat al Președinției Republicii Egipt 
subliniază că bombardamentele israe- 
Uene asupra centralei nucleare ira
kiene constituie’ un act provocator. 
In contradicție cu normele dreptului 
Internațional și spiritul de pace. 
„Acest act nejustificat provoacă o 
Ștare de animozitate intre popoare 
in momentul in care bazele păcii 
trebuie să fie întărite pentru a men
ține stabilitatea în regiune, se spune 
în comunicat. El contribuie la creș
terea tensiunii in regiune și aduce 
prejudicii securității și stabilității 
în Orientul Mijlociu".

Intr-un comunicat al Ministerului 
Afacerilor Externe al Egiptului se 
arată că „acțiunea iresponsabilă, 
nejustificată și periculoasă a Israe

In nici un caz nu poate fi admisă 
așa-zisa „motivare" prin care Israe
lul încearcă să-și justifice acțiunile 
agresive — respectiv că acestea ar fi 
fost determinate de considerente de 
securitate. întreaga experiență mon
dială arată, fără putință de tăgadă, 
că în nici un caz calea care duce spre 
întărirea securității unui stat sau a 
aituia, a dezvoltării sale independente 
și suverane, nu poate trece prin ac
țiuni militare, prin agresiuni împo
triva altor state. Dimpotrivă, 
recurgerea la forța armelor, acțiu
nile agresive sint o sursă de insecu
ritate, căci ele atrag după sine re
acții și riposte de natură să com
plice și mai mult lucrurile, cu con
secințe din cele mai grave pentru 
popoarele respective, pentru toate 
popoarele lumii.

Tocmai în temeiul unor asemenea 
realități inexorabile, este imperios 
necesar ca guvernul Israelului să 
înceteze de urgență orice asemenea 
acțiuni profund reprobabile. Cauza 
generală a păcii, realismul politic, 
aspirațiile de pace ale propriului po
por, ca și ale tuturor popoarelor cer 
ca Israelul să pună neintirziat capăt 
oricăror acte agresive menite să 
ducă la intensificarea conflictului și 
la agravarea situației, să ia măsuri 
pentru ca asemenea acte să nu se 
mai poată repeta.

Bombardamentul israelian asupra 
Irakului, acțiunile militare din Li
ban, care provoacă distrugeri și pier
deri atît de grele poporului libanez, 
riscurile permanente de izbucnire a 
unor noi și noi focare de conflict — 
toate acestea arată cit de imperios 
necesar este să se ajungă la soluțio
narea globală a problemelor din 
Orientul Mijlociu, la statornicirea 
unei păci juste și trainice în această 
parte a lumii. Condamnînd cu fermi
tate agresiunea Israelului, manifes- 
tîndu-și profunda neliniște față de 
evoluția evenimentelor, România so
cialistă iși reafirmă poziția clară, 
principială și consecventă că situa
ția atît de complicată din Orientul 
Mijlociu iși poate găsi reglementarea 
numai și numai prin mijloace poli
tice. pe calea tratativelor.

Întreaga evoluție din zonă adeve
rește, cu puterea de necontestat a 
faptelor, că o condiție fundamentală 
a unei soluții globale, juste și dura
bile in Orientul Mijlociu o constituie 
retragerea trupelor israeliene din te
ritoriile arabe ocupate. în numele in
tereselor vitale ale tuturor popoare
lor din zonă, al comandamentelor su
preme ale păcii este necesar, în ace
lași timp, să se recunoască dreptul la 
autodeterminare al poporului palesti
nian. inclusiv la crearea unui stat 
propriu, independent. Desfășurarea 
evenimentelor arată că nu se pot 
concepe rezolvarea echitabilă a pro
blemelor, realizarea unui climat de 
liniște și securitate în Orientul Mij
lociu fără rezolvarea problemei pa
lestiniene, care se înscrie ca o compo
nentă esențială a unei reglementări

lului va avea efecte negative asupra 
stabilității în regiune și va provoca 
o agravare serioasă a încordării in 
Orientul Mijlociu". Comunicatul 
apreciază câ bombardamentul con
travine eforturilor desfășurate de 
inai multe țări pentru instaurarea 
păcii și încrederii reciproce in 
Orientul Mijlociu.

BEIRUT (Agerpres). — Vicepre- 
mierul și ministrul sirian al aface
rilor externe, Abdel Halim Knad- 
dam, aflat în Liban, a condamnat 
cu severitate agresiunea israeliană 
împotriva Irakului. Șeful diploma-

, ției siriene a subliniat că acest atac
dezvăluie intențiile agresive ale
Israelului impotriva țărilor arabe.

MOSCOVA 9 (Agerpres). — Agen
ția T.A.S.S. a dat publicității o decla
rație in care se arată câ aviația is- 
raelianâ a efectuat un raid asupra 
Bagdadului cu scopul de a distruge 
Centrul de cercetări atomice. Este 
bine cunoscut — menționează agen
ția'— că Irakul este parte a Tratatu
lui cu privire, la neproliferarea ar
melor nucleare și, în consecință, în
treaga activitate nucleară pe care o 
desfășoară se află sub controlul 
A.I.E.A.

In cercurile conducătoare sovietice 
— subliniază declarația — se con
damnă cu hotărîre atacul agresiv al 
aviației israeliene asupra capitalei 
Irakului și se consideră că responsa
bilitatea pentru acesta revine Israe
lului și S.U.A., care înarmează pe 
agresor și ii acordă tot sprijinul.

BELGRAD (Agerpres). — Raidul 
aerian neprovocat al Israelului asu
pra capitalei Irakului constituie o 
violare brutală a principiului suvera
nității în relațiile internaționale — a 
declarat purtătorul de cuvint al 
Secretariatului Federal pentru Aface
rile Externe al Iugoslaviei, citat de 
agenția Taniug. Purtătorul de cuvint 
a subliniat câ pericolul unei adînciri 
a crizei din Orientul Mijlociu, ca ur
mare a acțiunilor agresive ale Israe
lului, impune necesitatea adoptării de 
măsuri urgente ale comunității inter
naționale. îndeosebi in cadrul Națiu
nilor Unite.-

PARIS (Agerpres). — Bombarda
mentul israelian asupra instalațiilor 
nucleare de la Tamuz constituie „un 
act inacceptabil și foarte grav, care 
nu poate decît să sporească tensiu
nea in această regiune a lumii și 
să complice o situație și așa foarte 
explozivă" —- a declarat primul mi
nistru francez, Pierre Mauroy. Tot
odată, informează agenția France 
Presse, primul ministru a subli
niat că Franța se pronunță în fa
voarea unor „frontiere sigure și ga
rantate pentru toate statele din O- 
rientul Mijlociu, pentru dreptul po
porului palestinian de a dispune de 
o patrie a sa, pentru unitatea Liba
nului".

VIENA (Agerpres). — Ministrul a- 
facerilor externe al Austriei, Willi
bald Pahr, a declarat agenției A.P.A., 
in legătură cu atacul israelian asu
pra reactorului atomic de lingă 
Bagdad, că „acesta constituie un act 
de agresiune ce nu poate fi scuzat 
prin invocarea măsurilor preventive". 
„Acest atac aerian va avea conse
cințe ce vor depăși cadrul Orientu
lui Mijlociu și care pun în pericol 
securitatea, și nu în ultimul rînd cea 

durabile in regiune, fără respectarea 
independenței și integrității tuturor 
statelor din zonă și asigurarea secu
rității lor, astfel ca popoarele să-și 
poată consacra eforturile muncii paș
nice, constructive, înaintării lor pe 
calea progresului economic și social.

Este o poziție principială, con
structivă pe care țara noastră, prin 
glasul cel mai autorizat al pre
ședintelui său, s-a situat din primul 
moment, susținînd-o cu cea mai 
mare fermitate. Sintetizînd aceas
tă poziție, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU arăta : „Considerăm 
că trebuie acționat cu mai multă 
energic pentru soluționarea prin 
tratative a conflictului din Orientul 
Mijlociu, pentru realizarea unei păci 
globale, juste și durabile, pc baza 
retragerii Israelului din teritoriile 
arabe ocupate in urma războiului 
din 1967, a rezolvării problemei po
porului palestinian — inclusiv prin 
constituirea unui stat propriu, inde
pendent — a asigurării independen
ței și suveranității teritoriale a tu
turor statelor din zonă". Evidențiind 
aceste cerințe fundamentale ale unei 
soluționări globale, președintele 
României a reafirmat, de asemenea, 
necesitatea de a se intensifica efor
turile pentru organizarea unei con
ferințe internaționale sub egida și 
cu participarea O.N.U.. la care să ia 
parte toate țările interesate, inclusiv 
Organizația pentru Eliberarea Pa
lestinei. ca reprezentant legitim al 
poporului palestinian, precum și cei 
doi copreședinți ai conferinței de la 
Geneva — Uniunea Sovietică și Sta
tele Unite ale Americii.

Dînd expresie sentimentelor sale 
de revoltă și condamnare energică a 
agresiunii comise de forțele militare 
israeliene, opinia publică din țara 
noastră, în consens cu opinia publică 
mondială, consideră că, mai ales in 
actualele împrejurări internaționale, 
marcate de intensificarea atît de 
puternică a încordării, se impune 
să se înțeleagă urgența unei regle
mentări pașnice în Orientul Mijlo
ciu. Este necesar ca guvernul Israe
lului să înțeleagă gravitatea situa
ției create și, in spiritul rațiunii și 
lucidității politice, al răspunderii 
pentru șoapta păcii, pentru interesele 
tuturor popoarelor din zonă, inclu
siv pentru interesele vitale ale po
porului israelian, să ia deciziile ce 
se impun pentru curmarea grabnică 
a unor evoluții atît de primejdioase.

Interesele păcii și securității cer 
să se facă totul pentru a se depăși 
actuala stare de lucruri din Orientul 
Mijlociu, să se acționeze intens pen
tru o reglementare pe cale pașnică 
a conflictului, pentru normalizarea 
situației din regiune în concordanță 
cu aspirațiile arzătoare ale tuturor 
popoarelor din zonă, cu cerințele 
păcii și securității internaționale, ale 
destinderii și înțelegerii pe întreg 
globul.

de pe continentul european", a sub
liniat Willibald Pahr.

WASHINGTON (Agerpres). — Gu
vernul Statelor Unite condamnă rai
dul aerian israelian asupra instala
ției nucleare irakiene, al cărui ca
racter fără precedent nu poate decît 
să agraveze situația deja încordată 
din regiune — se arată în declara
ția dată publicității de Departamen
tul de Stat.

Potrivit agențiilor A.P. și U.P.I., 
datele existente demonstrează că in 
acest atac au fost folosite echipa
mente furnizate de S.U.A. Se pre
cizează câ se pregătește un raport 
pentru a, fi prezentat Congresului, 
care să stabilească dacă au fost vio
late condițiile acordului in baza că
ruia echipamentele respective au fost 
livrate Israelului.

ABU DHABI (Agerpres). — Mi
nistrul olandez al afacerilor externe, 
Christoph van der Klaauw, care este 
președinte in exercițiu al Consiliu
lui ministerial al Pieței comune, a- 
flat la Abu Dhabi, a afirmat că a- 
cest act îngrijorător constituie o e- 
voluție gravă a crizei din Orientul 
Mijlociu și îngreunează eforturile 
desfășurate pentru restabilirea păcii 
în regiune.

BEIJING (Agerpres). — Informînd 
despre atacul israelian asupra insta
lațiilor nucleare din apropierea Bag
dadului, agenția China Nouă arată că 
..agresiunea israeliană a generat in
dignare și condamnare in rindul ță
rilor din întreaga lume".

TOKIO (Agerpres). — „Un astfel 
de act nu poate fi justificat, orica
re ar fi rațiunile", se arată in de
clarația ministrului afacerilor exter
ne al Japoniei, Sunao Sonoda. men- 
ționindu-se că guvernul japonez „este 
preocupat de faptul că tensiunea din
tre Israel și țările arabe s-ar putea 
intensifica".

LONDRA 9 (Agerpres). — Referin
du-se la atacul israelian asupra re
actorului nuclear irakian, un purtă
tor de cuvint al Ministerului de Ex
terne britanic a arătat că trebuie 
„condamnată o asemenea gravă în
călcare a, dreptului internațional, 
care ar putea avea cele mai serioase 
consecințe".

ROMA (Agerpres). — Italia iși 
exprimă îngrijorarea față de con
secințele pe care le poate avea acțiu
nea de bombardare a centralei nu
cleate de la Tamuz de către Israel, 
precum și față de posibilitatea ca 
asemenea episoade să compromită 
securitatea și integritatea personalu
lui care lucrează in instalații utili
zate in scopuri pașnice — se arată 
înt.r-un comunicat dat publicității de 
Ministerul italian al Afacerilor Ex
terne. Instalația bombardată răspun
de unor obiective pașnice, aflindu-se 
sub supravegherea A.I.E.A., preci
zează comunicatul citat de agenția 
A.N.S.A;

RIAD (Agerpres). —Arabia Sau- 
dită condamnă cu vehemență „agre
siunea barbară israeliană impotriva 
instalațiilor nucleare irakiene", ex- 
primindu-și hotărirea de a sprijini 
Irakul „prin toate mijloacele", a de
clarat ministrul saudit al informa
țiilor, Abdou Yamani, după o reuniu
ne specială a cabinetului.

ANKARA 9 (Agerpres). — La An
kara s-a desfășurat cea de-a Vl-a 
sesiune a Comitetului mixt de lucru 
româno-turc pentru cooperarea în 
domeniul minier, petrolier și energe
tic. Au fost stabilite măsuri pentru 
realizarea în condiții optime a obiec
tivelor de cooperare stabilite intre 
România și Turcia. Părțile au căzut 
de acord să extindă cooperarea bila
terală in domeniul echipamentelor 
pentru centrale hidroelectrice, pentru 
punerea în valoare a zăcămintelor de 
minereuri neferoase, nemetalifere și 
de cărbuni, precum și in alte sectoare 
de interes comun. O atenție spe
cială a fost acordată problemelor pri
vind construirea, in cooperare cu 
țara noastră, a rafinăriei din Ana
tolia Centrală, care va avea o ca
pacitate anuală de prelucrare de 5 
milioane tone țiței.

Protocolul lucrărilor sesiunii a fost

La Moscova s-a deschis expoziția

„România: Tehnica de calcul"
MOSCOVA 9 — Trimisul Agerpres, 

I. Dumitrașcu, transmite : Marti s-a 
deschis la Moscova expoziția „Româ
nia : Tehnica de calcul". Sint expuse 
circa 20 de produse reprezentative 
pentru tehnica de calcul din țara 
noastră, realizate de șapte întreprin
deri, prezente lă expoziție prin inter
mediul întreprinderii de comerț exte
rior „Electronum". Au fost prezenți

GENEVA

Reuniunea Organizației internaționale 
a Muncii

Intervenția reprezentantului român
GENEVA 9 (Agerpres). — La Ge

neva iși desfășoară lucrările cea de-a 
67-a sesiune a Conferinței generale 
a Organizației Internaționale a Mun
cii, la care participă reprezentanți 
guvernamentali, ai sindicatelor și ai 
conducătorilor de întreprinderi din 
cele 145 de state membre ale orga
nizației.

Sesiunea din acest an dezbate o 
serie de chestiuni importante care 
reflectă preocupările statelor în do
meniul social-economic, care se vor 
concretiza in instrumente internațio
nale sub forma unor convenții și re
comandări. Conferința va anaiiza, de 
asemenea, propunerile pentru pro
gramul O.I.M. in perioada 1982—1983 
și cele de democratizare a structuri
lor și metodelor de lucru ale organi
zației. precum și un raport asupra 
politicii de discriminare rasială pro
movată de guvernul din Africa 
de Sud.

Luind cuvîntu! în dezbaterile ge
nerale, reprezentantul României, Ion 
Stoichici. adjunct al ministrului mun
cii, a subliniat că lucrările conferin
ței au loc după adoptarea de către 
O.N.U. a documentului privind cel 
de-a! treilea Deceniu al dezvoltării. 
Vorbitorul s-a referit la concepția 
președintelui României, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, potrivit căreia 
progresul economic și social rapid al 

MOSCOVA

Convorbiri sovieto-algeriene

Prin dezarmare —la eliberarea unor importante 

resurse pentru dezvoltarea social-economică

AGENȚIILE DE PRESA
e scurt

ACORD PENTRU RESPECTAREA ÎNCETĂRII FOCULUI IN LIBAN, 
în localitatea libaneză Beiteddine au luat sfirșit lucrările Comitetului cva- 
dripartit. organism al Ligii Arabe însărcinat cu examinarea situației din 
Liban. La reuniune, desfășurată sub președinția șefului statului libanez, 
Elias Sarkis, au participat miniștrii de externe ai Siriei, Arabiei Saudite, 
Kuweitului, precum și secretarul general al Ligii Arabe. Reuniunea a 
adoptat o declarație finală in care se menționează că există un acord intre 
toate părțile implicate in conflictul din Liban pentru respectarea încetării 
focului pe teritoriul libanez.

semnat de șefii celor două delega
ții — Gheorghe Petrescu, ministru se
cretar de stat la Ministerul Indus
triei Construcțiilor de Mașini, și 
Suha Șomer, subsecretar de stat la 
Ministerul Energiei și Resurselor Na
turale al Turciei.

Conducătorul delegației române a 
avut, de asemenea, convorbiri cu Ke
mal Canturk, ministrul comerțului, 
Serbulent Bingol, ministrul energiei, 
și Sahap Kocatopcu, ministrul indus
triei și tehnologiei, în cadrul cărora 
a fost exprimată satisfacția pentru 
progresul înregistrat în colaborarea 
economică dintre România și Turcia, 
precum și hotărirea celor două părți 
de a acționa in viitor pentru adin- 
cirea acestei colaborări.

La lucrările comitetului mixt a 
participat ambasadorul țării noastre 
la Ankara, Vasile Patilineț.

J. P. Riabov, prim-vicepreședinte al 
Comitetului de Stat al Planificării al 
U.R.S.S., președintele Comisiei inter- 
guvernamentale pentru tehnica de 
calcul, reprezentanți ai conducerilor 
unor ministere, specialiști sovietici și 
români. A participat Traian Dudaș, 
ambasadorul României in Uniunea 
Sovietică.

fiecărui popor, lichidarea răminerii 
in uimă față de statele dezvoltate 
constituie, in primul rind, sarcina ță
rilor subdezvoltate inseși. fără a se 
minimaliza insă rolul de cea mai 
mare însemnătate pentru accelerarea 
progresului țărilor in cUrs de dezvol
tare al extinderii colaborării inter
naționale, bazată pe echitate și a- 
vantaj reciproc, pe sprijin multi
lateral.

El a prezentat apoi politica dez
voltării continue a României, la a 
cărei elaborare și aplicare o contribu
ție esențială o are președintele 
Nicolae Ceaușescu, politică ce asigură 
făurirea unei economii puternice, 
dinamice, armonioase, creșterea con
tinuă a avuției naționale, a nivelului 
de trai și calității vieții poporului.

Apreciind pozitiv activitatea cu
prinzătoare a O.I.M. în cursul anu
lui I960, reprezentantul român a a- 
rătat că organizației îi revin respon
sabilități deosebite în sprijinirea cit 
mai eficientă a statelor membre în 
soluționarea componentelor sociale 
din programul celui de-a] treilea 
Deceniu pentru dezvoltare. Pentru a- 
ceasta sint necesare creșterea efica
cității și perfecționarea activității 
O.I.M,, democratizarea organizației, 
adaptarea structurii ei la modifică
rile continue din viața internațională.

lui de Eliberare Națională, care e- 
fectuează o vizită oficială de priete
nie în Uniunea Sovietică. Sint exa
minate probleme internaționale ac
tuale. între care situația din Orientul 
Mijlociu, din regiunea Mării Medite- 
rane și din alte zone ale lumii — re
latează agenția T.A.S.S.

guyaneză exprimă hotărirea părților 
semnatare de a contribui. la soluțio-. 
narea pașnică, pe căi politice, a di
ferendelor care mai există în regiu
ne, in deplină conformitate cu princi
piile respectului suveranității națio
nale și integrității teritoriale a state
lor.

Cele două țări se pronunță, tot
odată. pentru multiplicarea eforturi
lor consacrate instaurării unei noi 
ordini economice mondiale, pentru 
intensificarea cooperării între țările 
în curs de dezvoltare, pentru scoate
rea din impas a dialogului „Nord- 
Sud“ și găsirea celor mai adecvate 
căi și mijloace în vederea edificării 
unor raporturi noi, echitabile și jus
te. intre statele industrializate și cele 
în curs de dezvoltare.

agenția A.N.S.A., menționind că 
pentru marți au fost programate 
întrevederi ale acestuia cu delegații 
ale partidelor socialist și republi
can. De obținerea unui rezultat po
zitiv în cadrul convorbirilor cu de
legația P.S.I. depinde în mod de
osebit o deblocare a actualei faze 
de stagnare in negocierile premie
rului desemnat, comentează sursa 
citată.

MIȘCAREA DE PROTEST Îm
potriva degradării nivelului de 
trai inițiată cu 13 săptămini in 
urmă de cei peste jumătate de mi
lion de salariați din diverse între
prinderi și instituții publice de stat 
din Marea Britanie continuă. S-au 
înregistrat noi greve, marșuri și 
mitinguri la Londra și in alte ora
șe britanice.

ZIUA NAȚIONALĂ A PORTUGALIEI

Excelenței Sale
Domnului ANTONIO RAMALHO EANES

Președintele Republicii Portugheze
LISABONA

Cu prilejul Zilei naționale a Portugaliei, imi face plăcere să vă transmit, 
în numele poporului român și al meu personal, călduroase felicitări și cele 
mai bune urări de fericire personală, de progres și bunăstare poporului 
portughez prieten.

îmi exprim convingerea că relațiile dintre țările noastre vor continua
sa se dezvolte, m interesul popoarelor 
cooperării in lume.

TELEG
Primul ministru al Guvernului 

Republicii Socialiste România, Ilie 
Verdeț, a trimis o telegramă primu
lui ministru al Guvernului Republi
cii Portugheze, Francisco Pinto Bal-

Poporul portughez sărbătorește 
astăzi ziua sa națională. De-a 
lungul celor peste opt secole de 
existență ca stat independent. Por
tugalia a cunoscut o evoluție fră- 
mintată, perioadele de înflorire al- 
ternînd cu cele de declin. Tara a 
devenit republică la ițfîrșitul primu
lui deceniu al acestui secol, dar, in 
urma unei lovituri militare, regi
mul parlamentar a fost răsturnat 
în 1926, ceea ce a înlesnit instaura
rea, in 1932, a unei dictaturi de tip 
fascist, care a supus poporul por
tughez timp de decenii unui regim 
de teroare. Acestuia i-a pus capăt 
acțiunea insurecțională de la 25 
aprilie 1974, înfăptuită de militari 
patrioți, sprijiniți de masele popu
lare.

înscrisă în contextul marilor 
transformări politico-sociale con
temporane, „revoluția garoafelor", 
cum a fost denumit actul de acum 
peste șapte ani, a deschis poporului 
portughez calea spre făurirea unei 
vieți libere și democratice, deter- 
minind in același timp sfirșitul 
celui mai vechi imperiu colonial.

De atunci. Portugalia a cunoscut 
Un proces de transformări înnoi
toare. de ordin politic, economic și 
social, nelipsit insă de evoluții 
sinuoase și elemente contradictorii, 
intrucît s-a desfășurat într-o per
manentă confruntare cu forțele con
servatoare. cu încercările acestora 
de a-și menține și chiar recuceri 
vechile poziții.

Poporul român, apropiat de 
poporul portughez prin originea 
latină comună. prin afinități de 
limbă și cultură, a salutat cu

STOCKHOLM

Conferința internațională împotriva cursei înarmărilor, 
pentru dezarmare in Europa

STOCKHOLM 9 (Agerpres) — La 
S.tockholpi s-a desfășurat o cdnjer 
rință internațională împotriva cursei 
înarmărilor, pentru dezarmare in, 
Europa, la care au participat 
aproximativ 200 de delegați din 30 
de țări europene, precum și din 
S.U.A. și Canada. In comunicatul 
dat publicității la încheierea dezba
terilor se subliniază că un pericol

-------------------------------------

în condițiile in core, in japonia, se intensifice mișcarea de protest împo
triva prezenței, pe teritoriul sau . în apele teritoriale ale țârii, a armelor nu
cleare, peste 30 000 persoane au participat la demonstrațiile desfășurate 
la Tokio cu prilejul sosirii portavionului american „Midway", la baza de 
la Yokosuka, considerindu-se câ la bordul navei se află arme nucleare

CONCERTUL ORCHESTREI SIM
FONICE A FILARMONICII 
„GEORGE ENESCU" LA ATENA, 
tn decorul marelui teatru „Irod 
Atticus", de la poalele Acropolei, 
orchestra simfonică a Filarmonicii 
„George Enescu" a prezentat primul 
concert al sezonului muzical ate
nian, urmărit de un numeros audi
toriu și transmis la posturile de te
leviziune. Ca un omagiu adus mire
lui muzician român, in anul in care 
se împlinesc 100 de ani de la naș
terea sa. concertul s-a deschis cu 
Rapsodia I de George Enescu.

IN CADRUL MANIFESTĂRILOR 
DEDICATE IN S.U.A. CENTENA
RULUI GEORGE ENESCU, la 
Carnegie Recital Hall din New 
York a avut loc recitalul Cleopatrei 
Melidoneanu. Au fost interpretate 
lucrări de George Enescu, de alți 
compozitori români, spectacolul 
bucurîndu-se de un deosebit succes.

VIZITA LA LONDRA A REGE
LUI ARABIEI SAUDITE. Regele 
Khalid al Arabiei Saudite a sosit, 
marți, la Londra, pentru o vizită 
de stat de patru zile in Marea 
Britanie. la invitația reginei Elisa- 
beta a Il-a. Vizita suveranului sau- 
dit la Londra va prilejui exami
narea, cu prioritate, a relațiilor bi
laterale, precum și a crizei din Or 
rientul Mijlociu, informează agen
ția Reuter. 

romăn și portughez, al cauzei păcii și

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

RAMĂ
semao, prin care ii adresează, cu 
prilejul Zilei naționale, calde felici
tări și cele mai bune urări de fe
ricire.

simpatie răsturnarea regimului fas
cist in Portugalia, și-a exprimat so
lidaritatea deplină cu lupta forțe
lor progresiste din această țară 
pentru înfăptuirea de transformări 
democratice, pentru consolidarea și 
salvgardarea acestora potrivit aspi
rațiilor poporului portughez spre 
dezvoltare pe calea progresului 
economic și social — aspirații a 
căror materializare este indisolubil 
legată de acțiunea unitară a acestor' 
torțe.

Spre satisfacția reciprocă. rapor-s- 
turile româno-portugheze au cu
noscut în acești ani o puternică 
amplificare și diversificare pe toate 
planurile. Acest curs a fost pu
ternic stimulat de dialogurile la cel 
mai înalt nivel, care au creat un 
cadru favorabil extinderii și adin- 
cirii conlucrării, în spiritul și pe 
baza Tratatului de prietenie și co
laborare româno-portughez, semnat 
in 1975. întilnirile și convorbirile de 
la București, din 1979, dintre pre
ședinții Nicolae Ceaușescu și An
tonio Ramalho Eanes au adus o 
contribuție de cea mai mare im
portanță la ridicarea pe un plan 
superior a relațiilor româno-por
tugheze, deschizîndu-le rioi și ample 
perspective, spre satisfacția recipro
că și in consens cu cerințele cola
borării și încrederii internaționale.

Sărbătoarea națională a Portuga
liei prilejuiește poporului nostru 
reafirmarea sentimentelor de prie
tenie față de poporul portughez, 
căruia ii adresează urări de succes 
în dezvoltarea democratică a țării, 
de prosperitate și pace.

deosebit pentru pacea și securita
tea popoarelor îl constituie hotări
rea N.A.T.O. cu privire la instala
rea in Europa a noilor rachete nu
cleare americane cu rază medie de 
acțiune, relevindu-se necesitatea de 
a se trece neintirziat la convorbiri 
privind reducerea armamentelor 
nucleare pe continent.

LA VALENCIA (Spania) s-au 
încheiat lucrările celui de-al 
XVII-lea Congres al Societății de 
chirurgie a Uniunii medicale a Me- 
diteranei latine, la care a participat, 
ca invitat de onoare, prof. M. 
Popescu Buzeu, președinte de 
onoare și secretar general al Uniu
nii medicale balcanice, secretar ge
neral al Alianței medicale medite
raneene. Profesorul român a făcut 
o expunere asupra activității depuse 
de către secretariatul general, cu 
sediul la București, pe perioada 
1930—1981.

PRIMIRE LA TOKIO. împăratul 
Japoniei. Hirohito, l-a primit marți 
pe secretarul general al O.N.U., 
Kurt Waldheim, care se află in
tr-o vizită oficială la Tokio.

BILANȚUL TRAGIC AL CA
TASTROFEI FEROVIARE care s-a 
produs simbătă in statul Bihar, din 
India, ar putea să se ridice Ia 3 000 
de morți, transmite agenția P.T.I. 
Agenția afirmă că cele șapte va
goane care s-au prăbușit de pe un 
pod în riul Bagmati, de la înălți
mea de 50 de metri, erau arhipli
ne, sute de oameni călătorind pe 
acoperișul lor, pe scări și pe tam
poane. Dacă acest bilanț se va con
firma, catastrofa feroviară din sta
tul Bihar va fi cea mai mare din 
istoria transporturilor de orice fel, 
ea fiind urmată de scufundarea 
transatlanticului „Titanic", cind 
și-au pierdut viața peste 1 500 de 
persoane.
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MOSCOVA 9 (Agerpres). — La 
Moscova au început convorbirile din
tre L. Brejnev, secretar general al 
C.C. al P.C.U.S., președintele Prezi
diului Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
și Chadli Bendjedid. președintele 
Republicii Algeriene Democratice și 
Populare, secretar general al Frontu

BOGOTA 9 (Agerpres). — In de
clarația comună dată publicității la 
Bogota, la încheierea vizitei oficiale 
în Columbia a ministrului guyanez 
de externe, Rashleigh Jackson, păr
țile iși exprimă neliniștea față de re
crudescența cursei înarmărilor în 
zona caraibiană și se pronunță pen
tru sprijinirea fermă a procesului de 
destindere, dezangajare, militară și 
dezarmare generală — transmite a- 
genția E.F.E, „Dezarmarea generală 
— se subliniază în document — ar 
permite .eliberarea unor importante 
resurse pentru dezvoltarea social- 
economică a națiunilor și popoare
lor".

Referindu-se la evoluția situației 
din zona caraibiană și America Cen
trală, declarația comună columbiano-

CONVORBIRI JAPONO — VEST- 
GERMANE. — Ministrul vest-ger- 
man al economiei, Otto Lambsdorff, 
și-a continuat convorbirile la Tokio. 
Discuțiile s-au axat pe problemele 
schimburilor comerciale și relațiilor 
economice-bilaterale și interocci- 
dentale. Arătind că pentru Europa 
occidentală limitarea exporturilor 
japoneze de automobile in S.U.A. 
„a venit ca un șoc", Lambsdorff a 
cerut autorităților de la Tokio ca 
autovehiculele nipone nevîndute in 
S.U.A. să nu fie îndreptate spre ță
rile vest-europene.

CONSULTĂRILE PREMIERULUI 
DESEMNAT AL ITALIEI, Arnaldo 
Forlani, in vederea constituirii unui 
nou guvern se află în aceste zile 
intr-o etapă hotărîtoare — notează


