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Cu rezultate rodnice 

pentru dezvoltarea colaborării 

prietenești româno-a ustriece, 

în multiple domenii de activitate, 

ș-a încheiat

VIZITA DE STAT A PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU,
Împreună cu tovarășa elena ceaușescu, In austria

Documentele adoptate, înțelegerile convenite marchează o contribuție activă la promovarea colaborării și
in interesul celor două popoare, al cauzei securității, destinderii și păcii in Europa și in întreaga lume

Ceremonia semnării Comunicatului
comun româno-austriac

încheierea convorbirilor oficiale

Președintele Republicfl Socialis
te România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și președintele federal al 
Austriei, Rudolf Kirchsehlager, au 
semnat, vineri, 12 iunie, la încheierea 
convorbirilor oficiale, in cadrul unei 
ceremonii, care a avut loc la Pala
tul Hofburg, Comunicatul comun 
româno-austriac.

La ceremonie au participat tova
rășa Elena Ceaușescu, precum și to
varășii Nicolae Constantin, Ștefan 
Andrei, loan Avram, Vasile Pungan, 
Constantin Mitea, Octavian Groza.

Au luat parte, de asemenea, Willi
bald Pahr, ministrul afacerilor ex
terne, Josef Staribăcher, ministrul 
comerțului, meseriilor șl industriei,

Vineri Ia amiază s-a încheiat vi
zita de stat efectuată in Austria de 
președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu. la invitația președintelui 
federal Rudolf Kirchschlăger și a 
doamnei Herma Kirchschlăger.

Desfășurată sub semnul stimei 
depline, al respectului reciproc, 
noua întilnire la nivel înalt româno- 
austriacă. așa cum rezultă și din 
comunicatul comun semnat în cursul 
dimineții de cei doi șefi de stat, a 
deschis largi perspective conlucrării 
bilaterale pe o bază trainică, in fo
losul comun, al edificării unei lumi 
mai bune și mai drepte.

Președinții Nicolae Ceaușescu șl 
Rudolf Kirchschlăger, tovarășa 
Elena Ceaușescu și doamna Herma 
Kirchschlăger, precum și cancelarul 
federal Bruno Kreisky au sosit Îm
preună la aeroportul internațional, 
care este împodobit cu drapelele 
celor două state.

...începe ceremonia oficială a ple
cării.

O gardă militară, In ținută de 
paradă, prezintă onorul.

Comandantul companiei de onoare 
vine in intimpinarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și prezintă ra
portul. Fanfara militară intonează 
Imnul de Stat al Republicii Socia
liste România și Imnul austriac. Se 
intonează „Onorul la general". Pre
ședintele federal al Austriei roagă 
pe președintele Republicii Socialiste 
România ca. împreună. să treacă in 
revistă compania de onoare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu, celelalte 
persoane oficiale române își iau 
rămas bun de la membrii ambasadei 
Republicii Socialiste Rorriânia, de la 
membrii guvernului federal prezenți 
la aeroport, de la celelalte persoane 
oficiale austriece.

Un grup de pionieri oferă frumoa
se buchete de flori tovarășei Elena 
Ceaușescu și doamnei Herma 
Kirchschlăger.

La scara avionului, tovarășul 

Alfred Weihs, director al Cabinetu
lui președintelui republicii, Andreas 
Somogyi. ambasadoaul Austriei la 
București.

După semnare, cei doi șefi de stat 
și-au strins miinile îndelung, cu căl
dură.

In încheierea solemnității, cei doi 
președinți au ciocnit o cupă de șam
panie pentru dezvoltarea și întărirea 
continuă a relațiilor prietenești din
tre țările și popoarele noastre, în 
folosul și spre binele lor, al cauzei 
păcii, înțelegerii și colaborării intre 
națiuni.

★
în prezența celor doi șefi de stat, 

in cadrul aceleiași ceremonii, minis

Plecarea din Vîena

Nicolae Ceaușescu șl tovarășa Elena 
Ceaușescu își iau un călduros rămas 
bun de la președintele federal al 
Austriei și doamna Herma Kirch
schlăger, de la cancelarul federal 
Bruno Kreisky.

în momentul despărțirii, președin
tele Nicolae Ceaușescu mulțumește 
încă o dată, in numele său și al to
varășei Elena Ceaușescu, președin

trul român al afacerilor externe, 
Ștefan Andrei, și ministrul austriac 
al afacerilor externe, Willibald Pahr, 
au semnat ..Programul de colaborare 
culturală intre Guvernul Republicii 
Socialiste România și Guvernul fe
deral ăl Austriei pe anii 1981—1982“.

*
în timpul vizitei de stat a pre

ședintelui Nicolae Ceaușescu in Aus
tria, Vasile Pungan. ministru secre
tar de stat, și Adolf Nussbaumer, 
secretar de stat la Cancelaria fede
rală. au semnat un memorandum cu 
privire la dezvoltarea cooperării 
româno-austriece pe terțe piețe și in 
domeniul transportului maritim ți 
fluvial.

telui Rudolf Kirchschlăger pentru 
primirea călduroasă de care s-a 
bucurat în timpul șederii pe pămin- 
tul austriac, își exprimă și cu acest 
prilej satisfacția pentru rezultatele 
fructuoase ale convorbirilor avute.

La rindul său, președintele Rudolf 
Kirchschlăger mulțumește cu căl
dură pentru vizita solilor poporului 
român, pentru rezultatele rodnice

Vineri. 12 iunie, s-au Încheiat, la 
Palatul Hofburg, convorbirile oficiale 
intre președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. și președintele federal al 
Austriei.- Rudolf Kirchsehlager.

La convorbiri au participat, din 
partea română : tovarășa Elena 
Ceaușescu, tovarășii Nicolae Con
stantin, Ștefan Andrei, loan Avram, 
alte persoane oficiale.

Din partea austriacă : Willibald 
Pahr, Josef Staribacher, alte persoa
ne oficiale. \

Cu acest prilej, președinții Nicolae 
Ceaușescu și Rudolf Kirchschlăger 
și-au exprimat satisfacția față de 
caracterul fructuos al convorbirilor 
purtate, față de înțelegerile la care 
au ajuns, apreciind că ele deschid 
noi perspective bunelor relații ro- 

ale convorbirilor desfășurate în capi
tala Austriei.

De la scara avionului, lnalții oas
peți români fao semne prietenești 
gazdelor.

în acest timp, o baterie de arti
lerie trage 21 de salve de salut.

La ora 12,45, ora locală, avionul 
prezidențial decolează, îndreptin- 
du-se spre patrie. 

mâno-austriece. Cei doi șefi de stat' 
și-au exprimat convingerea că, pe 
baza măsurilor și acordurilor conve
nite, se va realiza o colaborare tot 
mai strînsă, mai rodnică, intre Româ
nia și Austria, pe plan politic, eco
nomic, tehnico-științific, cultural și 
in alte domenii de activitate, se va 
extinde cooperarea reciproc avan

COMUNICAT COMUN 
ROMÂNO-AUSTRIAC

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socialiste 
România, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, a efectuat oz vi
zită de stat în Austria, la invitația 
președintelui federal al Republicii 
Austria, dr. Rudolf Kirchschlăger, 
in perioada 9—12 iunie 1981.

în timpul șederii în Austria, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Ro
mânia, și tovarășa Elena Ceaușescu, 
prectjm și persoanele care i-au în
soțit au vizitat obiective economi
ce și culturale din Viena și landul 
'Austria Inferioară, bucurîndu-se 
pretutindeni de o primire căl
duroasă din partea gazdelor, care 
corespunde bunelor relații existente 
între România și Austria.

în timpul vizitei, președintele 
Republicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu, a avut 
convorbiri cu președintele federal 
al Republicii Austria, dr. Rudolf 
Kirchschlăger, și cu cancelarul fe
deral al Republicii Austria, dr. 
Bruno Kreisky, asupra dezvoltării 
colaborării dintre România și Aus
tria, precum și asupra unor proble
me internaționale.

La convorbiri au participat :
Din partea română : Nicolae 

Constantin, viceprim-ministru al 
guvernului ; Ștefan Andrei, .minis
trul afacerilor externe ; loan 
Avram, ministrul industriei con
strucțiilor de mașini; Vasile Pun
gan, ministru secretar de stat, con
silier al președintelui Republicii 
Socialiste România ; Constantin 
Mitea, consilier al președintelui 
Republicii Socialiste România ; Oc- 
tavjan Groza, ambasadorul Româ
niei în Austria, și alte persoane 
oficiale.

Din partea austriacă : Willibald 
Pahr, ministrul federal al aface
rilor externe ; Josef Staribacher, 
ministrul federal al comerțului, 
meseriilor și industriei ; Alfred 
Weihs, director al Cabinetului pre

NICOLAE CEAUȘESCU Dr. RUDOLF KIRCHSCHLĂGER
Președintele

Republicii Socialiste România
Președintele

federal al Republicii Austria

tajoasă, se va consolida prietenia dip- 
tre popoarele noastre. Totodată, a 
fost afirmată încrederea că, in spiri
tul hotăririlor stabilite. România șl 
Austria vor Întări' conlucrarea pe 
arena mondială, in slujba nobilelor 
idealuri ale păcii. înțelegerii și cola
borării între națiuni.

ședintelui republicii ; Andreas So- 
mogyi, ambasadorul Austriei în 
României, și alte persoane oficiale.

Cele două părți au evidențiat cu 
satisfacție dezvoltarea pozitivă a 
relațiilor dintre Austria și Româ
nia în numeroase domenii. Ele au 
exprimat hotărîrea de a depune 
eforturi pentru dezvoltarea în con
tinuare a relațiilor dintre cele două 
state.

Cele două părți au subliniat sem
nificația deosebită a întîlnirilor la 
nivel înalt, care dau noi impulsuri 
dezvoltării relațiilor româno-aus
triece. Ele s-au pronunțat pentru 
continuarea schimbului de păreri 
și a contactelor la nivel înalt.

Cei doi șefi de stat s-au referit 
la utilitatea continuării schimbului 
de păreri și a contactelor dintre 
guverne și parlamente, între orga
nizații și instituții, reprezentanți 
din economie, știință și cultură, 
precum și între oameni din cele 
două țări, care să contribuie la o 
mai bună cunoaștere și la adînci- 
rea înțelegerii între poporul român 
și poporul austriac.

Cele două părți consideră că ex
tinderea relațiilor între România 
și Austria este în interesul celor 
două popoare și al unei mai strînse 
colaborări între țările di-n spațiul 
dunărean, din Europa și din lume. 
Această extindere reprezintă o con
tribuție la promovarea destinderii 
și păcii.

Președintele Republicii Socialiste 
România și președintele federal al 
Republicii Austria au exprimat sa
tisfacția față de dezvoltarea pozi
tivă a schimburilor economice re
ciproce în ultimii cinci ani. Ei au 
exprimat părerea că economiile 
celor două țări oferă posibilități și 
mai mari pentru lărgirea și diver
sificarea acestor schimburi pe baze 
echilibrate și stabile, în scopul îm
bunătățirii continue a structurilor, 
în acest scop, ei s-au pronunțat în 
special pentru măsuri în vederea

Cei doi președinți au căzut de 
acord să continue dialogul româno- 
austriac la nivel înalt, in interesul 
dezvoltării colaborării multilaterale 
dintre țările și popoarele noastre, al 
cauzei destinderii, securității și coo
perării in Europa și in întreaga 
lume.

încheierii de contracte pe termen 
lung la importul și exportul reci
proc și a facilitării accesului de 
mărfuri pe piața celeilalte țări. în 
acest sens, ei au opinat pentru in
tensificarea vizitelor reciproce de 
delegații comerciale și misiuni eco
nomice, ca și a participării firme
lor și întreprinderilor economice 
Ia tîrguri și expoziții internaționale 
din cealaltă țară.

Cele două părți au subliniat 
importanța finalizării unor proiec
te de cooperare industrială și teh
nică, îndeosebi a acelora care au 
fost convenite la cea de-a 5-a se
siune a Comisiei mixte româno- 
austriece, care a avut loc la Viena 
în perioada 24—28 februarie 1981. 
Ele au subliniat necesitatea ca, Ia 
viitoarea sesiune a comisiei mixte, 
care va avea loc la București în 
1982, să examineze noi posibilități 
de lărgire și adincire a relațiilor 
comerciale și de intensificare a 
cooperării economice, industriale 
și tehnice între România și Aus
tria.

Cei doi șefi de stat s-au pronun
țat pentru lărgirea schimburilor 
bilaterale în vederea dublării vo
lumului acestora pînă în anul 1985.

Cele două părți au dat o înaltă 
apreciere importanței colaborării 
tehnico-științifice între cele două 
state și s-au referit la derularea 
cu succes a acordului guvernamen
tal privind colaborarea tehnico- 
științifică.

Părțile și-au manifestat satisfac
ția cu privire la dezvoltarea rela
țiilor culturale între România și 
Austria și au subliniat importanța 
acestor relații pentru o mai bună 
cunoaștere reciprocă.

Cele două părți au dat expresie 
dorinței lor de a intensifica aceste 
relații prin dezvoltarea schimburi
lor de reprezentanți din domeniile 
științei, culturii și învățămîntului,

(Continuare In pag. a II-a)
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VIZITA DE STAT A PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU, 
ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU, ÎN AUSTRIA

h Cetățenii Capitalei au întîmpinat cu entuziasm 
J întoarcerea tovarășului Nicolae Ceaușescu 

și a tovarășei Elena Ceaușescu

COMUNICAT COMUN 
ROMÂNO-AUSTRIAC

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu s-au reîntors, vineri după- 
amiază, în Capitală, după vizita da 
stat efectuată în Austria la invitația 
președintelui federal al Republicii 
Austria, dr. Rudolf Klrchschlăger, și 
a doamnei Herma Klrchschlăger.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au fost În
soțiți în această vișjtă de tovarășii 
Nicolae Constantin, viceprim-minlstru 
al guvernului. Ștefan Andrei, minis
trul afacerilor externe, loan Avram, 
ministrul industriei construcțiilor de 
mașini, Vasile Pungan, ministru se
cretar de stat, consilier al președin
telui republicii, Constantin Mitea, 
consilier al președintelui republicii. 
Ion Stanciu, adjunct al ministrului 
comerțului exterior șl cooperării eco
nomice internaționale.

Aeroportul Otopeni, unde s-a des
fășurat ceremonia sosirii, era împo
dobit cu drapelele partidului și sta
tului nostru, care încadrau portretul 
tovarășului Nicolae Ceaușescu.

La sosire, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu șl tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost intimpinațl de 
tovarășii : Ilie Verdeț, Iosif Banc, 
Emil Bobu, Cornel Burtică. Lina Cio- 
banu, Ion Coman, Constantin Dăscă- 
lescu, Ion Dincă, Janos Fazekas, 
Ludovic Fazekas, Cornelia Filipaș, 
Petre Lupu, Gheorghe Oprea, Gheor- 
ghe Pană, Ion Pățan, Dumitru Po
pescu, Gheorghe Rădulescu, Leonte 
Răutu, Aneta Spornic, Virgil Trofin, 
Ștefan Voitec, Emillan Dobrescu, Mi
hai Gere, Suzana Gâdea, Ion loniță. 
Ana Mureșan, Elena Nae, Constantin 

Olteanu, Cornel Onescu, Marin Ră- 
doi, Richard Winter, Iile Rădulescu, 
precum și de membri ai C.C. al 
P.C.R., al Consiliului de Stat șl ai 
guvernului, conducători de instituții 
centrale, organizații de masă' și ob
ștești, reprezentanți a! vieții noastre 
științifice și culturale, generali.

Era prezent Marluș Calligaris, în
sărcinat cu afaceri ad-lnterim al 
Austriei la București.

Pe aeroport se aflau numeroși lo
cuitori ai Capitalei, care au făcut 

Telegramă de la bordul avionului

Excelenței Sale
Domnului dr. RUDOLF KIRCHSCHLĂGER

Președintei» federal al Republicii Austria
VIENA

Părăsind teritoriul Republicii Austria, doresc să vă mulțumesc, Încă o 
dată, pentru primirea cordială și ospitalitatea de care ne-am bucurat In timpul 
vizitei in frumoasa dumneavoastră țară.

îmi exprim, și pe această cale, satisfacția pentru rezultatele vizitei șl 
convingerea că noua noastră intîlnire, convorbirile purtate și înțelegerile la 
care am ajuns vor stimula dezvoltarea și mai puternică a relațiilor de 
prietenie șl colaborare dintre România șl Austria, în interesul celor două 
popoare, al cauzei generale a colaborării, destinderii, securității și păcii in 
Europa și in lume.

Folosesc acest prilej pentru a vă adresa, odată eu salutul nostru de 
rămas bun, cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de progres 
și prosperitate pentru poporul austriac prieten.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste RomAnia

tovarășului Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu o caldă și 
entuziastă primire. Scandînd cu În
suflețire „Ceaușescu-P.C.R. !**,  cel ve- 
niți in lntimpinare au dat expresie 
sentimentelor de dragoste șl prețuire 
față de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
pentru activitatea prodigioasă pe care 
o desfășoară spre binele șl fericirea 
poporului român. Cei prezenți au ex
primat, totodată, deplina satisfacție 
față de rezultatele fructuoase ale vi
zitei, afirmindu-și convingerea că 

noul dialog româno-austrlac la nivel 
înalt va da un nou impuls dezvoltă
rii relațiilor de colaborare și coope
rare dintre cele două țări și popoare, 
in interesul comun, al cauzei păcii, 
destinderii, securității și înțelegerii 
in Europa și In Întreaga lume.

Un grup de pionieri și șoimi ai 
patriei au oferit buchete de flori.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu șl 
tovarășa Elena Ceaușescu au răspuns 
cu căldură manifestărilor de stimă 
și prețuire.

LARGI POSIBILITĂȚI DE COOPERARE
VIENA 12 (Agerpres). — Presa austriacă acordă in continuare o 

deosebită atenție vizitei de stat pe care a efectuat-o în Austria tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, Împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu.

„ARBEITER ZEITUNG" — coti-
dianul Partidului Socialist, de gu- 
vernăminv, include, in ediția sa de 
vineri, ample relatări consacrate 
vizitei tnalților oaspeți din România.

Ziarul informează despre primi
rea făcută tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu la uzinele „J. M. Voith" 
din Sankt Polten. Articolul in
titulat „Vizita președintelui Nicolae 
Ceaușescu la «Voith- — pentru 
cooperare In construcția de tur
bine", inserat în pagina economică, 
evidențiază extinderea relațiilor de 
colaborare Intre întreprinderi ro

(Urmare din pag. I)
prin organizarea de simpozioane și 
alte asemenea manifestări în do
meniile istoriei, științelor sociale și 
științelor politice. Pe lingă acestea, 
sînt avute în vedere expoziții de 
artă, carte, etnografie și creație 
științifică și tehnică, precum și 
turnee artistice, puneri în scenă și 
săptămîni ale filmului. De aseme
nea, va fi încurajată traducerea de 
opere literare din cealaltă țară. 
Toate acestea urmează să promo
veze o mai bună cunoaștere a vie
ții culturale și științifice a celei
lalte țări.

Cele două părți au evidențiat 
Importanța unei participări active 
a tineretului din cele două țări la 
programe de schimburi culturale.

Părțile s-au pronunțat pentru 
dezvoltarea colaborării în domeniul 
turismului.

Cei doi șefi de stat au luat act 
cu satisfacție de semnarea, care a 
avut loc în timpul vizitei, a Pro
gramului de colaborare culturală 
între Guvernul Republicii Socialis
te România și Guvernul federal 
austriac, pe anii 1981—1982.

Examinînd situația internaționa
lă, cele două părți au exprimat în
grijorarea lor serioasă privind creș
terea încordării internaționale șl 
apariția de noi focare de conflict 
în lume. Ele au subliniat necesita
tea de a se depune eforturi ener
gice pentru oprirea înrăutățirii si
tuației, pentru menținerea și con
tinuarea destinderii.

Cele două părți au fost de acord 
că respectarea strictă a tuturor re
glementărilor de drept internațio
nal, în special a nerecurgerii la 
forță șl la amenințarea cu forța In 
relațiile interstatale, este indispen
sabilă și că diferendele dintre state 
trebuie să fie soluționate exclusiv 
prin mijloace pașnice. Ele au fost 
de acord că relațiile dintre toate 
statele trebuie să fie așezate pe 
baza egalității în drepturi, respec
tării independenței și suveranității, 
neamestecului în treburile interne. 
Respectarea acestor norme de drept 
internațional constituie o premisă 
esențială pentru înlăturarea con
flictelor Internaționale existente.

Cei doi șefi de stat au examinat 
In detaliu situația din Europa. Ei 
au fost de acord că pentru pro
movarea securității și cooperării pe 
continent o importanță deosebită 
reyine înfăptuirii depline a tuturor 
prevederilor Actului final de la 
Helsinki.

In acest context, cele două părți 
au evidențiat importanța reuniunii 
de la Madrid și s-au pronunțat

mânești și cunoscuta firmă austria
că. La rubrica de actualitate, ziarul

Revista presei austriece
publică o fotografie cars» redă 
o secvență din timpul vizitării uzi
nei de către tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu.

„DIE PRESSE" subliniază, la rin- 
dul său, primirea deosebit de cor
diali făcută de angajații și condu

pentru intensificarea eforturilor 
tuturor statelor participante pentru 
ca lucrările acestei reuniuni să se 
poată încheia cu rezultate substan
țiale în toate domeniile, astfel încît 
să se dea noi impulsuri procesului 
început la Helsinki.

în legătură cu aceasta, prezintă 
importanță convocarea unei confe
rințe privind aspectele militare ale 
securității în Europa.

De asemenea, cele două părți 
s-au pronunțat cu fermitate pentru 
asigurarea continuității procesului 
început la Helsinki. Totodată, cele 
două părți s-au pronunțat pentru 
dezvoltarea în continuare a colabo
rării în domeniile economic, știin
țific, tehnic, cultural, al mediului 
înconjurător, umanitar și în alte 
domenii.

Cei doi șefi de stat au eviden
țiat importanța pe care o are în 
întărirea securității și extinderea 
cooperării în Europa dezvoltarea 
relațiilor de pace, colaborare șl 
bună vecinătate în Balcani.

Cei doi șefi de stat au fost de 
acord că o importanță deosebită re
vine încetării cursei înarmărilor, In 
special In domeniul armelor de 
nimicire In masă. România și Aus
tria se pronunță pentru angajarea 
de negocieri cuprinzătoare în ve
derea adoptării de măsuri concrete 
In direcția realizării acestor obiec
tive. Ei au fost de părere ca echi
librul de forțe să se realizeze nu 
pe calea sporirii înarmărilor, ci a 
diminuării continue a forțelor ar
mate șl armamentelor. Scopul fi
nal este realizarea dezarmării ge
nerale șl complete, care să cuprin
dă atît armele nucleare, cit și cele 
convenționale, precum și alte 
arme.

Cele două părți s-au pronunțat 
pentru soluționarea problemei 
Orientului Apropiat pe calea trata
tivelor, cu participarea tuturor 
părților interesate, inclusiv a 
O.E.P. O astfel de soluție poate fi 
obținută numai cu condiția retra
gerii trupelor israeliene din terito
riile arabe ocupate în anul 1967, a 
realizării drepturilor legitime na
ționale ale poporului palestinian și 
asigurării securității și suveranită
ții tuturor statelor din această re
giune, inclusiv Israelul.

Cele dpu^ părți au condamnaț 
cu Jibtărire atacul aerian israelian 
asupra reactorului nuclear Irakian 
din apropierea Bagdadului, de la 7 
iunie 1981, ca un act care contra
vine regulilor de drept Internațio
nal.

Cei doi șefi de stat au fost de 
acord că dezechilibrele In economia 

cerea întreprinderii „Voith" inaîți- 
lor oaspeți din România, relațiile 
rodnice ce s-au statornicit intre fir
ma austriacă și uzine din țara 
noastră. Cotidianul evidențiază im
presia puternică pe care a făcut-o 
gazdelor deosebita competență in 

probleme tehnice de specialitate a 
președintelui Nicolae Ceaușescu și 
a tovarășei Elena Ceaușescu, dove
dită in timpul vizitării uzinelor 
„Voith" și al discuțiilor purtate cu 
cadrele da conducere ala între
prinderii.

Informând, la rtndul său, despre 

mondială, în special Intre statele 
industrializate și cele In curs de 
dezvoltare, trebuie reduse în mod 
continuu, în interesul dezvoltării 
pașnice, sigure, a relațiilor dintre 
toate statele. Ei s-au pronunțat 
pentru instaurarea unei noi ordini 
economice, care, pe baza echității, 
a intereselor comune, a responsa
bilității și a posibilităților econo
mice ale fiecărei țări, să ducă la 
reducerea acestor dezechilibre prin 
progresul economic mai rapid al 
țărilor în curs de dezvoltare, In 
cadru! creșterii continue a econo
miei mondiale.

Cele două părți au considerat că 
eforturile proprii întreprinse de ță
rile în curs de dezvoltare pentru 
îmbunătățirea situației lor econo
mice și sociale trebuie să se bucure 
de un ajutor internațional sporit 

Cele două părți au scos în ar
dentă că soluționarea problemele, 
dezvoltării este în interesul tuturor 
statelor și că fenomenele negative 
care au apărut în dezvoltarea eco
nomică mondială reclamă o solu
ționare cît mai cuprinzătoare șl 
coerentă cu participarea tuturor 
țărilor. Ele au subliniat importanța 
ce revine elaborării de către Na
țiunile Unite a măsurilor necesare 
realizării unei noi ordini econo
mice mondiale.

In acest spirit, cele două părți 
au evidențiat marea importanță pe 
care ele o atribuie adoptării cit 
mai curînd a unei hotărîri privind 
lansarea negocierilor globale în ca
drul Națiunilor Unite.

Cei doi șefi de stat au conside
rat că Organizației Națiunilor 
Unite și organismelor specializate 
ale O.N.U. le revin sarcini impor
tante în rezolvarea problemelor in
ternaționale șl s-au pronunțat pen
tru întărirea rolului organizației.

Cele două părți au apre
ciat că vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, șl a tovarășei 
Elena Ceaușescu în Austria, con
vorbirile purtate șl acordurile sem
nate în timpul vizitei reprezintă 
o contribuție de seamă la dezvol
tarea în continuare a relațiilor din
tre Austria șl România, în intere
sul întăririi păcii și colaborării in 
Europa și in lume.

Președintele Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, a in
vitat pe președintele federal al 
Republicii Austria, dr. Rudolf 
Klrchschlăger, să efectueze o vizi
tă de stat în România. Invitația a 
fost acceptată cu mulțumiri. Pe
rioada vizitei va fi convenită ulte
rior, pe cale diplomatică.

programul celei de-a treia zile a vi
zitei, ziarul „WIENER ZEITUNG" 
menționează posibilitățile de coope
rare Intre uzinele „Voith" din St. 
Polten și întreprinderile românești 
In domeniul construcțiilor de tur
bine. O relatare cu conținut si
milar este publicată In pagina Intii 
a ziarului „VOLKSSTIMME".

Cotidianul „NEVE KRONEN 
ZEITUNG" consacră o pagină în
treagă din suplimentul său cultural 
expoziției „Dacii — vestigii arheo
logice din România", Inaugurată la 
Viena In prezența președinților 
României și Austriei. „România da 
astăzi — scrie autorul comentariu
lui — este urmașa plină de vitali
tate a contopirii dacilor și roma
nilor".

I

SUCCESE ÎN REALIZAREA PLANULUI
Mal stăruie in amintirile 

multora dintre noi faptul 
că „Electroputere" a fost 
prima unitate care a pus o 
puternică amprentă indus
trială în spațiul geografie 
al „băniei", devenind pe 
parcursul anilor o adevă
rată cetate a industriei e- 
lectrotehnice românești. în
ceputul a fost marcat de 
fabricarea unor vagoneți 
pentru șantierele de con
strucții. S-a ajuns treptat 
la locomotive electrice de 
5 100 kilowați, la transfor
matoare de mare putere, 
întreprinderea a construit 
echipamente pentru hidro
centralele de la Porțile de 
Fier I și Lotru. A echipat 
termocentrala de la Tur- 
ceni, cea mai mare din țară, 
cu un transformator bloc 
de 400 MVA. tn primul tri
mestru al primului an din 
acest cincinal, aici a trecut 
cu succes examenele prac
tice locomotiva electrică 
cu numărul de fabricație 
600. Dar ca să sugerăm mai 
bine potențialul acestei 
unități industriale, e sufi
cient să precizăm că ea rea
lizează astăzi o locomotivă 
electrică in două zile și că 
fabrică 99 la sută din pro
ducția națională de trans
formatori.

transformatoare, tn Inova
torul Petre Săftoiu și in 
alți comuniști exemple 
demne de urmat.

Lingă vechiul drum de 
legătură dintre Drobeta șl 
Pelendava, la extremitatea 
de vest a Craiovei, se des
fășoară pe zeci de hectare 
eprubetele gigant, retorte
le, turnurile, estacadele, 
sferele metalice, labirintu-

vigurosul tablou de la a- 
ceastă poartă a Craiovei 
este completat de între
prinderea de prefabricate 
din beton ce tși aduce o 
contribuție substanțială la 
Îmbogățirea aspectului ar
hitectonic al orașelor. I se 
mai adaugă o fabrică de 
bere șl jocul de reflexe ale 
bolților din sticlă ce alcă
tuiesc serele de la Ișalnița,

târtțl să depindem cit mal 
puțin de alții In utilarea 
marilor obiective Industria
le din țara noastră. între
prinderea realizează mașini 
de frezat longitudinal, 
strunguri de mari dimen
siuni și precizie, utilaje gi
gant pentru nenumăratele 
obiective ce se construiesc 
tn țară. De curînd, un co
lectiv al întreprinderii, din

Temeiuri ale mîndriei 
muncitorești

„Electroputere" este con
siderată, pe drept cuvînt, 
și o adevărată școală de 
partid unde s-au format 
mulți comuniști din rindu- 
rile generațiilor de munci
tori tineri. Mulți dintre el 
au văzut în maistrul Dinu 
Paul, Erou al Muncii Socia
liste, in inginerul Nicolae 
Pădureanu, șeful secției de

rile de țevi ale unui com
binat In fabricile căruia se 
realizează 22 la sută din 
producția de îngrășăminte 
chimice a țării. Gradul 
Înalt de automatizare din 
cele 39 de fabrici ale aces
tui obiectiv, calificarea su
perioară a muncitorilor fac 
produsele chimice, cristali
zate in uriașele laboratoare 
de sub cupola cerului, cu
noscute in 45 de țări ale 
lumii.

In vecinătatea combina
tului, peisajul industrial 
este dominat de clădirile 
cubice, de hornurile unei 
termocentrale ce mistuie 
lignit din bazinul carboni
fer al Gorjului șl dirijează 
In sistemul energetic națio
nal 1 020 de megawați. Apoi

desfășurate pe sute de hec
tare și Încălzite cu aburul 
industrial produs de marea 
termocentrală.

întreprinderea de trac
toare și mașini agricole, la 
rindul ei, reprezintă saltul 
spectaculos ce l-a înregis
trat un atelier rudimentar, 
spre performanțele unei 
tehnici moderne. Tractorul 
românesc „TIH 445“ fabri
cat la Craiova este cunos
cut pe piețele externe și a 
fost premiat cu medalii de 
aur la tirgurl Internațio
nale.

Potențialul Industrial al 
Craiovei a fost puternic 
sporit de întreprinderea de 
utilaj greu, care a luat fiin
ță ca o necesitate In aceas
tă perioadă cind sintem ho-

eare tac parte, printre alții, 
inginerii Aristotel Epure, 
șeful atelierului tehnologic, 
și Constantin Popeci, șef 
de secție, maistrul Marin 
Țambal, a realizat un prim 
Iot de agregate pentru o 
firmă din Elveția.

tn zona concentrărilor 
industriale din estul orașu
lui, „Oltcitul" marchează 
un cadru distinct prin mo
dul funcțional in care au 
fost amplasate halele de 
fabricație sau presaj, cele
lalte clădiri unde se des
fășoară un proces de fa
bricație la nivelul tehnicii 
competitive. Rod al colabo
rării dintre țara noastră șl 
firma franceză „Citroen", 
întreprinderea de autotu
risme de mic litraj de la

Craiova sporește conside
rabil potențialul economic 
al „băniei".

Miile de muncitori, teh
nicieni și ingineri de la 
„Electroputere", de la în
treprinderea de utilaj greu, 
ca și cei de la „Oltcit" își 
amintesc de multe ori cu 
mîndrie că, cu prilejul vi
zitelor de lucru efectuate 
in municipiul Craiova, to
varășul Nicolae Ceaușescu 
a fost in mijlocul lor, a dat 
indicații prețioase în legă
tură cu amplasarea obiecti
velor, cu modernizarea 
proceselor de producție, s-a 
interesat îndeaproape de 
condițiile lor de muncă și 
de viață. Tocmai de aceea, 
ori de cite ori vorbim des
pre aceste strălucite împli
niri ale timpului nostru le 
considerăm nemijlocit le
gate de activitatea neobosi
tă a președintelui țării.

Ca rezultantă firească a 
politicii consecvente a 
partidului de industrializa
re socialistă, Craiova s-a 
dezvoltat și ea tntr-un ritm 
spectaculos, pe temelii 
trainice. Intineritul muni
cipiu de lingă vatra fostei 
Pelendava a devenit un 
oraș modern al constructo
rilor de mașini, energeti- 
cienilor, chimiștilor, un 
Important centru științific 
șl cultural, orașul celor 
peste 10 000 de studenți ce 
învață in 8 facultățj. Dar și 
al constructorilor. Fiindcă 
la Craiova se edifică in con
tinuare. Iar tot ce vedem 
In jur, la tot pasul, repre
zintă temeiurile mîndriei 
noastre.

Lucian ZATT1

CĂLĂRAȘI: Un Impor- 
tant obiectiv a intrat In 

probe tehnologice
Ieri, la Combinatul siderurgie 

din Călărași au început probele 
tehnologice la cald ale cajei de- 
grosisoare de la laminorul de pro
file mijlocii. Este încununarea 
eforturilor susținute depuse in 
strinsă colaborare de constructori 
și beneficiar — marele combinat 
siderurgic de aici. Utilajele de 
tnaltă tehnicitate din dotarea aces
tui nou și important obiectiv stnt 
de concepție și construcție româ
nească, la realizarea acestora adu- 
clndu-șl contribuția mari între
prinderi din țară. După cum na 
spune inginerul Ion Radu, șeful 
secției laminoare de profile mijlo
cii. evenimentul de vineri consti
tuie începutul finalizării primei 
etape de dezvoltare a combinatului. 
(Rodica Simionescu).

MUREȘ: 140 milioane
kWh energie electrică 

In plus
Desfășurînd larg întrecerea so

cialistă, colectivele de energeticienl 
din Iernut, Fîntînele și Tîrnăveni, 
din cadrul întreprinderii „Electro- 
centrale" Mureș — unitate fruntașă 
pe ramură tn întrecerea socialistă 
pe anul 1980 — obțin realizări de 
seamă in folosirea cu randamente 
superioare a capacităților de pro
ducție. Ca urmare, de la începutul

anului și plnă tn prezent, energetl- 
cienii mureșeni au livrat suplimen
tar peste 140 milioane kWh ener
gie electrică. Aceste rezultate au 
fost obținute in condițiile in care 
s-au economisit 500 tone combus
tibil convențional și aproape 6 mi
lioane kWh energie electrică. Ele 
au la bază folosirea la parametri 
inalți a tuturor instalațiilor, redu
cerea timpilor de staționare In re
parații a agregatelor și asigurarea 
mersului lor economic. (Gh, Giur
giu).

CODLEA : Livrări supli
mentare la export

Colectivul Întreprinderii „Colo
ram" din Codlea a pregătit temeinic 
producția destinată exportului pen
tru 1981. Aceasta a permis ca ope
rațiile de contractare proprlu-zisă 
să poată fi încheiate din timp. 
Acum, întreprinderea din Codlea 
iși realizează ritmic sarcinile la ex
port, reușind să-și îndeplinească 
Integral prevederile pe prima ju
mătate a anului. Avansul obținut 
li va da posibilitate să livreze su
plimentar, pină la finele lunii iu
nie, unor parteneri externi produse 
In valoare de 1Q milioane lei, (Ni
colae Mocanu).

BOTOȘANI: în sprijinul 
constructorilor Canalului 
Dunăre—Marea Neagră
La solicitarea Întreprinderii „Pro

gresul**  — Brăila șl a Centralei Ca

nalul Dunăre — Marea Neagră, Co
lectivul întreprinderii mecanice din 
Botoșani a livrat, cu 6 luni Înainte 
de termen, peste 2 000 de echipa
mente hidropneumatice necesare 
fabricației sau reparațiilor excava
toarelor. echipamente care se adu
ceau pînă acum din import. Con
semnăm și faptul că unitatea boto- 
șăneană și-a depășit pe primele 
cinci luni ale anului toți indicatorii 
economico-financlarl tn procente 
cuprinse Intre 8 și 22 la sută, chel
tuielile materiale reducîndu-se față 
de cota planificată cu 8 lei la 1 000 
Iei producție-marfă. (Silvestri Aile- 
nei).

VASLUI; Sporuri de 
producție cu cheltuieli 

reduse
Tlnăru! colectiv de muncă de la 

întreprinderea de aparate de mă
sură șl control Vaslui se Înscrie In 
întrecerea socialistă cu insemnate 
sporuri de producție și de produc
tivitate a muncii, cu economii de 
materii prime și materiale. în peri
oada care a trecut din acest an, spo
rul la producția fizică s-a realizat in 
condițiile creșterii productivității 
muncii cu 1 342 lei, față de sarcinile 
de plan, pe fiecare membru al co
lectivului, și ale obținerii de eco
nomii la cheltuielile totale și mate
riale, la 1 000 lei producție-marfă, 
de 33,9 lei șl, respectiv, 50,5 lei. 
(Crăciun Lăiuci).
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VIZITA DE STAT A PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU, 
ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU, ÎN AUSTRIA

Conferință de presă

Vineri la amiază președintele Re
publicii Socialiste Romania, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, și președin
tele federal al Austriei s-au întilnit, 
In cadrul unei conferințe comune de 
presă, cu reprezentanți ai principa
lelor ziare și ai radioteleviziunii aus
triece, precum și cu corespondenți ai 
presei străine acreditați la Viena.

Declarația președintelui 
Rudolf Kirchschlăger

Mult stimate doamne și domni
lor, vizita de stat a președintelui Re
publicii Socialiste România a fost o 
verigă din seria lungă a vizitelor la 
nivel înalt. Ea a avut ca obiectiv să 
faciliteze un schimb de opinii cuprin
zător, să căutam noi căi pentru dez
voltarea colaborării — mai ales în 
domeniile economic șl cultural — și, 
prin aceasta, să consolidăm și să in
tensificăm relațiile bune, tradiționa
le, dintre țările și popoarele noastre.

Declarația președintelui
Nicolae Ceaușescu

Domnilor și doamnelor, .doresc să 
exprim . satisfacția noastră pentru 
vizita pe care am efectuat-o în Aus
tria, să mulțumesc, încă o dată, pre
ședintelui Austriei și doamnei 
Kirchschlăger pentru ospitalitatea 
cu care ne-au înconjurat tot timpul.

Vizita se înscrie în mod firesc in 
cadrul relațiilor de prietenie șl co
laborare dintre România și Austria. 
In cursul convorbirilor pe care le-am 
avut cu domnul președinte, cu can
celarul federal, am abordat, în pri
mul rînd, problemele relațiilor bila
terale. Am ajuns la concluzii comu
ne cu privire la extinderea colabo
rării economice, inclusiv a cooperă
rii în producție. în diferite domenii. 
Eără îndoială că aceasta corespunde 
intereselor ambelor țări și va avea 
o influență puternică pentru politi
ca de destindere, de pace și inde
pendență națională.

Am abordat, de asemenea, o serie 
de probleme ale vieții internaționale. 
Cum este și firesc, ne-am exprimat 
îngrijorarea față de politica de în
cordare — care a adus grave preju
dicii destinderii — și mai cu seamă 
față de tendința de intensificare a 
cursei Înarmărilor. în comunicatul 
pe care l-am semnat in cursul di
mineții sînt evidențiate concluziile 
la care am ajuns împreună.

Aș dori să menționez că România 
se pronunță și acționează ferm pen
tru a se face pași hotărițl în direcția 
politicii de destindere, de securitate 
și cooperare în Europa și in întrea
ga lume.

Dorim ca la reuniunea de la Ma
drid să se ajungă la rezultate cit 
mai bune. în primul rind, ne pro-

♦
în continuare, președintele 

NICOLAE CEAUȘESCU a răspuns 
unor întrebări puse de ziariștii pre- 
zențî la conferința de presă.

La o intrebare a reprezentan
tului ziarului „The Observer" 
din Marea Britanie, cu privire 
la politica României de dezvol
tare a relațiilor economice cu 
Austria și cu alte țări, precum 
și la influențele pe care le-ar 
putea exercita asupra acestor 
relații creșterea cursului dolaru
lui pe piața mondială, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU a dat 
următorul răspuns :

Noi acționăm pentru a avea relații 
eu toate statele, pe principiile depli
nei egalități și avantajului reciproc. 
Desigur, problemele legate de crește
rea cursului dolarului creează greu
tăți tuturor statelor, îndeosebi occi
dentale, dar, fără nici o îndoială, că 
și României. Aș propune să ne unim 
eforturile pentru a determina Statele 
Unite să renunțe la această politică, 
ea fiind in contradicție cu principiile 
unui comerț liber, echitabil.

Noi acționăm in direcția unor 
schimburi economice echilibrate. Pu
nem un accent pe compensație — 
cum o numim noi — tocmai pentru 
a evita aceste influențe negative ale 
creșterii cursului dolarului.

La mai multe întrebări puse 
de reprezentanții Televiziunii 
din R.F.G. și ai ziarului austriac 
„Die Presse" cu privire la pro
blemele din Polonia, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU a spus :

Cred că nu ne-am adunat aici să 
discutăm situația din Polonia. Aces
tea slnt probleme pe care le-au dis-

La conferința de presă au partici
pat tovarășa Elena Ceaușescu, pre
cum și tovarășii Nicolae Constantin, 
Ștefan Andrei, loan Avram, alte per
soane oficiale române și austriece.

In cadrul conferinței de presă, cei 
doi președinți au făcut scurte decla
rații cu privire la rezultatele vizitei 
și convorbirilor la nivel Înalt.

In acest spirit a decurs întreaga vi
zită. La ultima noastră întîlnire, cu 
prilejul căreia am stabilit Comuni
catul comun — am exprimat domnu
lui președinte Ceaușescu și colabora
torilor săi mulțumiri pentru spiritul 
de cooperare în care s-a desfășurat 
această vizită de stat. Am exprimat, 
de asemenea, convingerea că, prin 
această vizită de stat, relațiile de 
prietenie dintre țările șl popoarele 
noastre se vor dezvolta în continuare.

nunțăm pentru o conferință a încre
derii și dezarmării in Europa. Tot
odată, ne pronunțăm cu toată hotă- 
rîrea pentru oprirea amplasării de 
noi rachete în Europa ; sintem pen
tru începerea cît mai grabnică a 
tratativelor care să ducă la elimina
rea acestora.

România militează ferm pentru 
soluționarea tuturor problemelor nu
mai pe calea tratativelor pașnice. De 
asemenea, ne pronunțăm în modul 
cel mai hotărît pentru dezarmare și, 
în primul rînd, pentru dezarmare 
nucleară, pentru oprirea cursei 
înarmărilor, pentru o nouă ordine 
economică internațională.

în general, considerăm că popoa
rele din Europa trebuie să-șl asume 
o răspundere mai mare în lupta pen
tru destindere și pace. Sîntem pen
tru a se respecta neabătut Indepen
dența fiecărui popor, pentru a se re
nunța la politica de forță și de ame
nințare cu forța, de amestec în tre
burile interne.

Aș dori să menționez cu multă 
satisfacție că România și Austria au 
conlucrat activ în diferite organisme 
internaționale, începînd cu Organiza
ția Națiunilor Unite, că țările noas
tre conlucrează cu rezultate bune la 
reuniunea de la Madrid. Dorim să 
extindem .această colaborare — și 
concluziile la care am ajuns împreu
nă, in cadrul vizitei, merg tocmai în 
direcția aceasta. Avem convingerea 
că popoarele noastre, împreună cu 
popoarele europene șl de pe alte 
continente pot să facă mai mult pen
tru o politică de pace, de indepen
dență, de destindere, pentru asigura
rea bunăstării și fericirii tuturor na
țiunilor.

♦
cutat polonezii și ei au găsit soluții 
la ele.

Noi sprijinim poziția adoptată de 
plenara Comitetului Central al 
P.M.U.P. cu privire la lupta ho- 
tărîtă împotriva oricăror manifestări 
antisocialiste, pentru întărirea rolu
lui partidului în societate, pentru 
construcția socialistă în Polonia, pen
tru ordine și disciplină. După cum 
poate ați constatat, plenara C.C. al 
P.M.U.P. a adus critici foarte serioa
se presei și radioteleviziunii din Po
lonia. Eu aș considera că este de 
datoria și a presei din alte țări să 
facă mai puține speculații și să acor
de sprijin politicii partidului și sta
tului polonez.

Cred că ar trebui să se pornească 
întotdeauna de la faptul că stabili
tatea și ordinea in fiecare țară sint 
un factor de securitate și de pace 
în Europa. Este evident că orice 
slăbire a unei țări — deci și a Poloni
ei — ar putea avea anumite influențe 
negative asupra întregului climat po
litic de pe continent. Noi conside
răm insă că Partidul Muncitoresc 
Unit Polonez, guvernul și poporul 
polonez pot depăși cu forțele proprii 
problemele cu care se confruntă, pen
tru a asigura dezvoltarea socialistă, 
întărirea Poloniei și a rolului său în 
lupta pentru securitate și pace în 
Europa. O Polonie socialistă puterni
că, independentă, nu poate fi decît 
un factor de pace, de securitate.

tntrebat de un reprezentant al 
Televiziunii din R.F.G. care ar fi 

■ criteriile unei situații nesocialis- 
te in Polonia, sau cind ar fi so
cotită această situație ca nesocia- 
listă, președintele NICOLAE 
CEAUȘESCU • spus:

Nu cred că o asemenea situație se 
pune astăzi in Polonia. Răspunsul la 
această întrebare l-a dat deja primul 
secretar al C.C. al P.M.U.P., Stanis
law Kania, care a subliniat tocmai 
necesitatea întăririi partidului și a 
rolului său conducător, a unității po
porului polonez pentru continuarea 
dezvoltării socialiste a Poloniei.

Tot privitor la situația din Po
lonia, un reprezentant al ziarului 
„Frankfurter Rundschau" — 
R.F.G. a întrebat dacă România 
a fost consultată In vreun fel in 
legătură cu recenta scrisoare tri
misă de P.C.U.S. conducerii po
loneze. La această întrebare to
varășul NICOLAE CEAUSESCU 
a răspuns :

Scrisoarea este a Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice și este evi
dent că nu a fost nici o consultare, 
pentru că altfel ar fi fost comună.

Răspunzînd reprezentantei ar 
genției „Reuter" privitor la 
speculațiile care se fac in unele 
ziare din Occident in legătură cu 
unele greutăți din România, cu 
situația muncitorimii din țara 
noastră, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU a spus :

Am citit și eu aceste speculații ale 
unei anumite prese occidentale. Se 
pare că aceasta ar reprezenta dorin
ța unor cercuri .occidentale r-ta celor 
mat reacționare cercuri din Occident.

In ce privește România, dacă ați fi 
vizitat țara noastră, ați fi putut con
stata spiritul" de muncă și răspun
dere ce domnește pretutindeni, in toa
te sectoarele de activitate. V-aș invi
ta la Congresul consiliilor oamenilor 
muncii, care va avea loc la 25 iunie 
a.c., pentru a constata cum judecă și 
cum gindesc muncitorii din România. 
La acest congres vor participa 11 009 
de delegați, reprezentanți ai oameni
lor muncii, din care 6 000 lucrează di
rect în producție, în mine, în între
prinderi de tot felul. Veți putea con
stata ce reprezintă democrația socia
listă în România, rolul pe care il au 
muncitorii, clasa muncitoare în con
ducerea societății socialiste. Vă veți 
convinge de faptul că în nici o țară 
capitalistă din lume muncitorii nu 
se pot bucura — și nu se bucură — 
de asemenea drepturi, de a fi ade- 
vărați conducători ai societății. Vă 
invit deci la acest congres al mun
citorilor pentru a vedea cum și ce 
gindesc muncitorii din România.

La o întrebare privind am
plasarea de rachete cu rază me
die de acțiune in Europa, to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU 
a spus :

Am arătat încă de la luarea aces
tei hotăriri de către N.A.T.O. că ea 
este inacceptabilă, pentru că ea por
nește intîi de la amplasarea rache
telor și după aceea se propune să în
ceapă tratativele. România s-a pro
nunțat și se pronunță pentru oprirea 
amplasării și dezvoltării de noi rache
te cu rază medie de acțiune și pen
tru începerea imediată a tratativelor.

La întrebarea reprezentantului 
revistei „Integral" din Viena pri
vind problemele din Afganistan 
și despre o eventuală primire a 
acestei țări in rindul statelor 
membre ale C.A.E.R., președin
tele NICOLAE CEAUȘESCU a 
arătat :

România s-a pronunțat șl se pro
nunță pentru soluționarea prin trata
tive a problemelor din Afganistan — 
și insuși președintele Prezidiului So
vietului Suprem al Uniunii Sovieti
ce. Leonid Brejnev, a propus acest 
lucru la Congresul al XXVI-lea al 
P.C.U.S. Dorim ca Afganistanul să 
rămină un stat independent, s^-și 
construiască viața nouă, așa cum o 
dorește el. Dacă Afganistanul — ca și 
alte țări — își va manifesta dorința 
să intre in C.A.E.R., fără nici o în
doială că vom analiza și sprijini 
această dorință, dacă îndeplinește 
condițiile pentru aceasta. După cum 
știți, C.A.E.R. este o organizație eco
nomică — și, în statutul ei. se pre
vede că poate adera la ea orice tară 
care dorește să se încadreze în pre
vederile acestui statut.

In legătură cu întrebarea pusă 
de reprezentantul cotidianului 
„Arbeiter Zeitung" privind pro
blemele umanitare discutate in 
cadrul convorbirilor purtate în 
timpul vizitei in Austria, tova
rășul NICOLAE CEAUȘESCU a 
spus :

Desigur, am discutat multe pro
bleme umanitare. în primul rind, am 
discutat despre apărarea vieții oa
menilor, a dreptului la muncă, la 
învățătură al oamenilor. De fapt, 
problemele umanitare încep prin a 
se respecta dreptul la viață, la li
bertate al oamenilor — și în aceas
tă concepție privim noi problemele 
umanitare.

Doresc să arăt că, în România, toți 
cetățenii — fie că sînt români, ger
mani, maghiari sau de alte națio
nalități — au aceleași drepturi și în
datoriri, se bucură de posibilități e- 
gale de afirmare în toate domeniile 
de activitate, de participare activă la 

întreaga viață economică, politică și 
socială a tării.

între țările noastre — România și 
Austria — se dezvoltă largi schim
buri culturale, științifice ; în Româ
nia vin anual zeci de mii de aus
trieci, iar un număr destul de im
portant de români vizitează Austria. 
Aceste schimburi constituie un e- 
xemplu de felul în care trebuie să 
conlucreze astăzi popoarele.

Răspunzind altei intrebări si
milare, pusă de reprezentantul 
unei agenții de presă din Aus
tria, președintele NICOLAE 
CEAUȘESCU a spus :

Dumneavoastră v-ați referit la așa- 
zisa problemă a reunificării familii
lor. Noi am tratat și tratăm cu de
plină înțelegere aceste probleme, a- 
tunci cînd realmente este vorba de 
reunificarea familiilor, de rude de 
gradul întîi. Pentru că, dacă ne a- 
șezăm să ne căutăm rudele mai În
depărtate, cred că vom ajunge să 
constatăm că și eu, Împreună cu pre
ședintele federal, sîntem rude. Și, 
avind in vedere că în biblie se spune 
că toți se trag din Adam și Eva, 
înseamnă că toți am fi rude. (Ani
mație in sală). Noi sîntem pentru o 
soluție într-adevăr umanitară, care 
corespunde realmente acestui carac
ter. Nu dorim insă ca problema reu
nificării familiilor în general să fie 
un mijloc de racolare a specialiștilor 
din România.

In legătură cu o întrebare 
pusă de reprezentantul cotidia
nului „Frankfurter Allgemeine 
Zeitung", privind atacul israeli- 
an împotriva centralei nucleare 
din Irak și consecințele pe care 
acest act le-ar avea asupra re
lațiilor României cu Israelul, to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU 
a spus :

Noi considerăm acțiunile militare 
ale Israelului în Irak, bombardamen
tul asupra Bagdadului ca inadmisi
bil, ca un act de agresiune, de încăl
care a normelor de drept internațio
nal. Este evident că asemenea ac
țiuni pun în pericol pacea interna
țională. De aceea, Românta se pro
nunță ferm împotriva oricăror ase
menea acțiuni, pentru condamnarea 
și interzicerea lor de către organiza
țiile internaționale. Tocmai pentru că 
România are relații cu Israelul, cu 
atît mai mult a trebuit să-i spunem 
deschis Israelului că țara noastră nu 
poate să privească aceste acțiuni de
cît ca acte Inadmisibile, care trebuia 
să fie interzise.

In legătură cu vizita pe care 
președintele R.F.G., Karl Car
stens, urmează sd o facă In 
România, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU a precizat :

După cum știu, președintele Car
stens a fost bolnav și, din acest mo
tiv, el și-a amînat vizita în Româ
nia. Sînt bucuros că s-a restabilit și 
că va putea să viziteze într-un viitor 
apropiat țara noastră.

Referitor la unele speculații 
In legătură cu motivele dmină- 
rii acestei vizite, președintele 
NICOLAE CEAUȘESCU a spus : 

Unele ziare, presa și televiziunea 
din unele țări occidentale încearcă 
să speculeze o serie de probleme, dar 
cred că nu întotdeauna acestea sînt 
de natură să servească prieteniei și 
colaborării dintre popoare. Esențial 
este că președintele Carstens va vi
zita România. Atunci veți putea ve
dea dacă s-a întilnit sau nu cu ce
tățenii României, inclusiv cu cetățe
nii români de origine germană.

La o întrebare a reprezentan
tului Agenției austriece de pre
să „A.P.A." privind proiectele 
de cooperare economică dintre 
România și Austria, amintite in 
Comunicatul comun semnat de 
cei doi președinți, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU a spus : 

în ce privește problemele econo
mice, fiind vorba de proiecte, este 
bine să lăsăm organizațiile respecti
ve să le realizeze și atunci să scriem 
despre ele. Altfel o să se spună că 
facem numai propagandă. Sper că 
veți avea prilejul să scrieți nu pes
te mult timp despre realizarea aces
tor proiecte.

La o întrebare privind even
tualitatea convocării unei con
ferințe la nivel inalt — a Tra
tatului de la Varșovia sau a 
C.A.E.R. — tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU a spus :

Dumneavoastră știți bine că orice 
reuniune se anunță de comun acord 
între cei interesați. Reuniunile 
C.A.E.R. au loc des și, în principiu, 
s-a discutat despre o întîlnire la ni
velul conducătorilor de partid pe pro
blemele dezvoltării relațiilor noastre, 
care va avea loc la momentul po
trivit

In legătură cu o întrebare 
privind relațiile României cu 
Uniunea Sovietică, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU a spus : 

Noi sîntem vecini cu Uniunea So
vietică și conviețuim ca buni vecini 
din timpuri foarte îndepărtate. Deti 
sintem foarte apropiați și vom con
tinua să rămînem apropiați și vecini. 
Din punct de vedere politic, țările 
noastre se simt apropiate pentru că 
construiesc socialismul și comunis
mul. între partidele noastre există, 
de asemenea, relații bune încă de 
la începuturile mișcării muncitorești 
revoluționare din România, de acum 
mai bine 90 de ani, și apoi din 
anii ilegalității, și considerăm a- 
ceste relații ca foarte importante.

Sîntem în C.A.E.R. și Tratatul de 
la Varșovia. Dorim să dezvoltăm și 
să perfecționăm colaborarea din 
C.A.E.R. După cum știți însă ne-am 
pronunțat — atît noi, cit și celelalte 
țări din C.A.E.R. — pentru a se depă
și politica de blocuri și pentru desfi
ințarea concomitentă atît a N.A.T.O., 
cit și a Tratatului .de la Varșovia. 
Deci dezvoltarea alianței și colaboră
rii cu Uniunea Sovietică, cu țările so
cialiste constituie un factor esențial 
al politicii noastre internaționale. Șl 
nu este cuvîntare a mea în care să 
nu mă fi referit la aceasta.

în același timp dorim să dezvol
tăm colaborarea și relațiile noastre 
cu toate statele, fără deosebire de 
orinduire socială. Sintem pentru re
lații întemeiate pe principiile egali
tății, respectului independenței și 
suveranității fiecărei națiuni, nea
mestecului In treburile interne și 
avantajului reciproc.

In încheiere, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU a exprimat încă o dată 
mulțumiri pentru ospitalitatea ma
nifestată in timpul vizitei și a ară
tat că. la rîndul său, președintele 
federal al Austriei va fi primit cu 
sentimente prietenești și caldă ospi
talitate în România.

Momente de pe oeroportul internațional din Viena, înainte de decolarea avionului prezidențial

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
s-a întilnit cu tovarășul Franz Muhri

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, s-a întilnit, vineri dimi
neață, la reședința oficială ce a fost 
rezervată șefului statului român la 
Viena, cu tovarășul Franz Muhri, 
președintele Partidului Comunist 
din Austria.

La întrevedere au luat parte to
varășul Ștefan Andrei, membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., ministrul 
afacerilor externe, și Erwin Scharf, 
secretar al C.C. al P.C. din Austria.

Președintele Partidului Comunist 
din Austria a salutat cordial, în nu
mele Comitetului Central al parti
dului, al tuturor comuniștilor aus
trieci. pe tovarășul Nicolae Ceaușescu 
cu prilejul vizitei de stat pe 
care împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu o efectuează în Austria, 
subliniind că acest nou dialog la 
nivel inalt reprezintă o contribuție 
valoroasă la dezvoltarea in conti
nuare a bunelor raporturi româno- 
austriece, servește cauzei păcii, în
țelegerii și destinderii internaționale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit pentru salut și a adresat 

comuniștilor austrieci, din partea 
comuniștilor români, a sa personal, 
un salut călduros și cele mai bune 
urări. Evidențiind la rindul său, cu 
satisfacție, rezultatele bune ale vi
zitei în Austria, conducătorul parti
dului nostru a subliniat că ea este 
menită să contribuie la o și mai 
mare apropiere intre cele două țări 
și popoare, servește cauzei progre
sului și păcii în Europa și în în
treaga lume.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Franz Muhri au subliniat și cu acest 
prilej legăturile de prietenie și co
laborare existente intre P.C.R. și 
P.C. din Austria și au exprimat ho- 
tărîrea celor două partide de a ac
ționa pe mai departe în vederea 
dezvoltării relațiilor româno-aus- 
triece pe diferite planuri — politic, 
economic, științific, cultural și in 
alte domenii.

în cursul întîlniril s-a procedat 
Ia un schimb de vederi cu privire 
la unele probleme internaționale 
actuale. S-a acordat o deosebită 
atenție problemelor referitoare la 
asigurarea unui climat de pace și 

securitate în Europa, evidențiindu-se 
în acest cadru Însemnătatea înche
ierii cu succes a reuniunii de la 
Madrid, cerința de a se face totul 
pentru ca aceasta să contribuie la 
extinderea colaborării și cooperării 
între statele europene și îndeosebi 
să conducă la măsuri de dezangajare 
militară și dezarmare pe continentul 
nostru și în întreaga lume. S-a sub
liniat, in același timp, necesitatea 
trecerii la negocieri concrete privind 
dezangajarea militară și reducerea 
armamentelor, oprirea amplasării de 
noi rachete și arme nucleare, redu
cerea celor existente, urgența unor 
măsuri capabile să îndepărteze pe
ricolul unor noi războaie, să creeze 
un climat de încredere între state, 
să impulsioneze dezvoltarea colabo
rării și cooperării între toate națiu
nile lumii.

A fost pus In evidență rolul Im
portant ce revine maselor populare, 
forțelor democratice de pretutindeni 
în lupta pentru pace, colaborare șl 
progres social.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă tovărășească, de caldă 
prietenie.
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în adunările generale ale oamenilor muncii, o propunere unanimă care exprimă voința clasei muncitoare, a întregului popor: 
tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie reales în înalta funcție de președinte al Consiliului Național al Oamenilor Muncii

CUVlNTUL MUNCITORESC LA TRIBUNA CONDUCERII ECONOMIEI
La întreprinderea „Vulcan"-București, inițiative valoroase pentru La Combinatul chimic Rîmnicu Vîlcea, în centrul dezbaterilor

Calitatea înaltă a producției Creșterea eficienței economice
Puternica citadelă muncitorească „Vulcan" din Capitală. Cei care 

clădesc cu forța brațelor ți minții prestigiul acestei mari întreprinderi 
constructoare de mașini au evaluat în cadrul adunării generale a re
prezentanților oamenilor muncii rezultatele obținute pină acum în 
cincinalul calității și eficienței, s-au angajat ferm pentru o și mai 
rodnică activitate în producție. Moment semnificativ al afirmării de
mocrației muncitorești, adunarea a prilejuit o dezbatere la obiect a 
activității întreprinderii, a declanșat prin propunerile făcute de parti

cipant! resorturile unor noi și rodnice fapte de muncă. Premisele de 
la care a pornit analiza muncii desfășurate în primele cinci luni ale 
anului de colectivul de la „Vulcan" : planul la producția industrială — 
Îndeplinit in proporție de 100.6 la sută ; la producția-marfă 100,1 la 
sută, la export 139,6 la sută, la investiții 105,3 la sută, ar fi putut să 
dea loc unei stări de automulțumire. Dar nu a fost așa. Iată cîteva 
secvențe ale intervențiilor participanților la dezbateri.

NICOLAE ALBU AUREL ANGHEL ION ENE MARIN IVANESCU , DOBRE SIȘU

NICOLAE ALBU, șef de echipă 
In secția de rotoagregate : „Trebuie 
să acordăm o atenție mai mare 
calității produselor pe care le re
alizăm. Avem o dotare tehnică cum 
puține uzine din Europa au; în 
aceste condiții, echipamentul ener
getic pe care îl livrăm la Rovinari 
ți Turceni, celorlalte obiective de 
investiții trebuie să fie de calitate 
ireproșabilă. Experiența muncitori
lor ți specialiștilor întreprinderii 
trebuie să o folosim ți în direcția 
ridicării mal accentuate a calificării 
muncitorilor, de aceasta depinzind, 
în principal, creșterea calității pro
ducției. In ceea ce privește organi
zarea mal bună a activității pe plat
forma Berceni, consider ci trebuie 
urgentate lucrările la cuptorul de 
tratament termic din secția 8. O 
turtă de economii ar eonstitui-o și 
dirijarea metalului repartizat sec
țiilor direct din noua platformă, 
eliminîndu-te -halta» Inutilă din 
depozitul din Dealul Spirii".

AUREL ANGHEL, tudor în tec
ția eazangerie : „Avem depășiri im
portante la toți indicatorii. Ne tnin- 
drim cu rezultatele obținute de co
lectivul secției. Dar nu putem tre
ce cu vederea faptul că la unele 
sortimente — părți tpecifice (caza
ne, de pildă) — avem rimîneri în 
urmă. Nefinalizarea acestor produse 
blochează spațiile din secție. Iată 
de ce ne-am angajat ca în această 
luni, ultima din semestru, să ne 
concentrăm forțele asupra recupe
rării tuturor restanțelor la produc
ția fizică. Solicităm conducerii în
treprinderii un sprijin mai substan

țial pentru aprovizionarea ritmici 
cu oxigen la debitarea centrali, 
sector-cheie in cadrul secției. Tot
odată, se impune modificarea ac
tualului sistem de evidență a ma
terialelor, deoarece nu stimulează 
preocupările pentru buna gospodă
rire a metalului. Cred că este ne
cesară urmărirea consumurilor de 
metal nu numai la kilogram, cum 
se face acum, ci ți la metru liniar, 
utilizindu-se astfel ți capetele de 
bară ți țtraifurile de tablă. Așa 
s-ar ști exact cine, gospodărește 
mai bine metalul".

ION ENE, maistru în secția con
strucții metalice : „Asimilarea noi
lor produse, intre care carcasele, 
cere o pregătire deosebită, necesită 
o dotare corespunzătoare. Am mai 
solicitat de citeva ori conducerii 
tehnice a întreprinderii sd ia mă
suri pentru dotarea secției cu apa
rate de debitare cu oxigaz. Nu am 
primit insă pină acum răspuns. 
Revin cu această cerere, eare este 
pe deplin justificată. Fiind o sec
ție nouă, este necesară incă o mi- 
crocantină, iar pentru amenajarea 
ei ne angajăm să participăm după 
orele de producție la executarea 
unor lucrări. De asemenea, de mare 
utilitate ar fi extinderea activității 
cabinetului medical pe platforma 
Berceni, unde lucrează citeva mii 
de muncitori",

Ing. MARIN IVANESCU, direc
torul tehnic al întreprinderii : „Li
vrăm utilaje de mare complexitate 
atit In țară, cit ți la export. Tre
buie să găsim in continuare soluții 

pentru realizarea unor bancuri de 
probă, pe care să testăm in condi
ții de funcționare fiecare utilaj. In 
secțiile care realizează unitățile de 
pompaj, fiecare lucrător trebuie să 
devină un exigent controlor de ca
litate, aceasta fiind calea cea mai 
sigură de creștere a competitivită
ții. in lunile următoare, cind vor 
intra în funcțiune noi capacități de 
producție, trebuie să valorificăm 
mai bine experiența ce am ciști- 
gat-o în anii trecuți în privința 
preluării montajului unor mașini și 
utilaje".

DOBRE SIȘU, lăcătuș în secția 
a Il-a : „in condițiile în care ma
rea majoritate a unităților de pom
paj sint destinate exportului, aten
ția pentru calitatea fabricației tre
buie sd fie primordială. Solicităm 
celor de ia turnătorie să ne asigure 
semifabricate numai de bună cali
tate. Propun conducerii întreprin
derii să definitiveze proiectul pen
tru' reorganizarea qtelierului de 
construcții sudate. Așa •cum am lu
crat la reorganizarea fluxurilor de 
fabricație in secție, vom participa 
și la amenajarea acestui atelier de 
care depinde realizarea In bune 
condiții a produselor pentru export".

Democrația muncitorească este 
democrația faptei — iată concluzia 
desprinsă din adunarea generală a 
oamenilor muncii de la Vulcan. 
Iar cînd In deplină consonanță cu 
voința întregii clase muncitoare 
harnicul colectiv de la „Vulcan" a 
susținut cu căldură propunerea ca 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre

tarul genera! al partidului, să fi*  
reînvestit cu Înalta funcție de pre
ședinte al Consiliului Național al 
Oamenilor Muncii, acest act poli
tic, cu profunde semnificații, a fost 
făcut ca o chezășie a adinclrii ți 
perfecționării continue a democra
ției noastre socialiste, a Înfăptuirii 
depline a principiilor autogestiunii 
economico-financiare ți ale auto- 
conducerii muncitorești.

1 Aș* cum am prevăzut tn pro-
1 gramul de campanie, tn care 

au fost nominalizate sarcini 
precise atit la nivelul județului, con
siliilor unice și unităților, cit și al 
formațiilor de lucru, cele 15 100 hec
tare cu orz vor fi recoltate in 3—4 
zile, iar producția de griu de pe cele 
51 850 hectare va fi strinsă și înma
gazinată in 8—10 zile.

O Pornind de Ia Indicațiile to- 
varășului Nicolae Ceaușescu, în 
actuala campanie de recoltare 

a păioaselor vom pune accentul pe 
organizarea temeinică a acestei ac
țiuni și pe folosirea cu randament 
maxim ■ forțelor mecanice și manua
le. In programul de care am amintit, 
viteza zilnică de lucru s-a stabi
lit tn raport cu suprafețele exis
tente tn flecare unitate. Combinele, 
tractoarele și celelalte mașini, mij
loacele de transport au fost reparti
zate tn funcție de volumul de muncă 
ce trebuie efectuat tn fiecare zi.

Dan CONSTANTIN
Foto : E. Dichiseanu

„IN NUMELE COLECTIVULUI,
TEODOR BONCALO, maistru la întreprinderea 

minieră Lupeni, Erou al Muncii Socialiste :
„In lupta noastră, a minerilor, pentru a da țării 

mai mult cărbune, o mare importanță are buna 
funcționare a tuturor utilajelor șl instalațiilor. In 
acest scop supun atenției constructorilor de ma
șini și ministerului nostru cîteva propuneri. Din 
practica minerilor din Valea Jiului a reieșit ne
cesitatea îmbunătățirii performanțelor tehnice ale 
utilajelor și pieselor de schimb, îndeosebi ale 
celor de. susținere mecanizată, a transportoare-' 
lor cu benzi șl a agregatelor hidratilice; ce ni 
le livrează unitățile constructoare de mașini de 
profil. De asemenea, propun să se exercite uri 
control mai exigent asupra modului cum se res
pectă programul privind asigurarea dispozitive
lor de mică mecanizare care nu se pot realiza 
In unitățile noastre.

Propun, totodată, ca experiența acumulată la 
minele Lupeni șl Paroșeni în domeniul reparării 
complexelor mecanizate In subteran, In ateliere

amenajate special, care asigură reducerea 
cheltuielilor de producție eu 30 la sută și un 
spor de 35 000-40.000 tone de cărbune pe fie
care complex din subteran, să fie extinsă in 
toate întreprinderile miniere din țară care au 
în dotare astfel de utilaje*.

TUDOR BĂLAN, șef de brigadă la întreprin
derea „Semănătoarea*  - București :

„Este un fapt incontestabil că una din sarci
nile de cea maî mare importanță pentru progre
sul economiei constă In îndoirea șl modernizarea 
producției, lată de ce socotesc necesar ca și 
consiliile oamenilor muncii să participe mal activ, 
direct la rezolvarea problemelor legate de asi
milarea noilor produse. Să mă refer la un exem
plu. In această perioadă, întreprinderea noastră 
trebuie să asimileze In fabricație noua combină 
universală CU-1ă. proiectată de Institutul de 
proiectări pentru mașini agricole. Noi am pre
luat proiectul șl, concomitent eu executarea 
S.D.V.-urilor, lucrăm la fabricarea primelor corn-

Trăsătura dominantă a adunării 
generale a reprezentanților oame
nilor muncii din cadrul Combina
tului chimic din Rîmnicu Vîlcea s-a 
reflectat cu putere in spiritul de 
angajare muncitorească, de răspun
dere și inițiativă, In însăși pro
funzimea analizei făcute asupra re
zultatelor obținute in producție.

Privită prin prisma rezultatelor 
obținute pină acum, activitatea chi- 
miștilor vîlceni ar fi fost în mă
sură să le dea participanților la 
adunare motive de satisfacție. 
„Producția-marfă — s-a subliniat 
In Informarea prezentată de Ingi
nerul Ionel Mlhal, directorul ge
neral al combinatului — a fost rea
lizată cu o depășire de 101,5 mi
lioane lei, iar la producția netă s-a 
Înregistrat un indice de 113,2 la 
sută. Totodată, ponderea produ
selor de calitate superioară tn 
totalul producției a fost mal mare 
valoric, cu 1,1 la sută față de plan".

In fața adunări! generale s-a a- 
tras insă atenția că depășirile pu
teau fi ți mal mari dacă nu se În
registrau Întreruperi tehnologice in 
instalațiile electroliză III ți oxo- 
alcooli II, dacă disciplina in pro
ducție ar fi fost respectată rigu
ros la fiecare loc de muncă. O sub
liniere care a constituit, dealtfel, 
punctul de plecare al dezbaterilor, 
detaliate ți fructuoase, in spirit 
critic ți autocritic, lmprimind adu
nării generale un pronunțat carac
ter de lucru.

Maistrul mecanlo Nicolae Nlțu a 
arătat că nu Întotdeauna colectivul 
secției mecanice, unde lucrează, a 
manifestat receptivitate față de ce

rerile pentru înlocuiri de piese de 
schimb la instalații, fapt ce a gene
rat întreruperi tehnologice. La rîn- 
dul său, inginerul Mihai Tălpășan, 
secretarul organizației de partid din 
secția propenoxid, a insistat asu
pra necesității modernizării insta
lației, în care scop se impune asi
milarea grabnică și execuția cu for
țe proprii în atelierul mecanic cen
tral a unui lot de utilaje, unele 
fiind prevăzute inițial pe listele de 
importuri. Aceasta cu atit mai 
mult dacă se are in vedere cerința 
asimilării de noi sortimente de po- 
liesteri pentru fabricarea spumelor 
polluretanice.

Din multitudinea problemelor 
dezbătute de adunarea generală, 
două s-au detașat prin importanța 
pe care au acordat-o participanții. 
In primul rind, s-a insistat asupra 
necesității asigurării condițiilor de 
creștere a producției la sortimen
tele cu desfacere asigurată șl preț 
avantajos pe piața externă, așa cum 
este cazul sodei caustice solide, 
propengllcolllor, polleteriior etc. In 
al doilea rind, oamenii au atras 
atenția că trebuie făcute eforturi 
mai rnari pentru reducerea chel
tuielilor materiale cu care se rea
lizează aceste produse. Tocmai de 
aceea, numeroși vorbitori, printre 
care maiștrii Nicolae Macarie și 
Nicolae Lazăr, ing. Vasile Șerbu- 
lescu s-au referit cu precădere la 
problemele de soluționarea cărora 
depinde creșterea eficienței produc
ției, In spiritul principiilor autocon- 
duceril muncitorești și autogestiunii 
economice. Faptul că la fiecare 1 000 
lei producțle-marfă s-au realizat, 

in primele cinci luni ale anului, 
economii de 9,2 lei la cheltuielile 
totale și de 5,6 lei la costurile mate
riale demonstrează eficiența măsuri
lor aplicate in acest sens, pe baza 
propunerilor făcute de muncitorii și 
specialiștii combinatului. Dar, din 
nou, și in recenta adunare genera
lă, cu aceeași înaltă răspundere 
muncitorească pentru bunul mers 
al Întregii activități productive, 
participanții la dezbateri au dove
dit că există incă multe resurse și 
posibilități pentru reducerea con
sumurilor specifice de materii pri
me și materiale, pentru reintrodu
cerea în circuitul productiv a mate
rialelor recuperabile. Pornind de la 
această realitate, consiliul oameni
lor muncii a fost învestit cu sar
cina de a acționa pe un front mai 
larg pentru micșorarea consumuri
lor materiale la fiecare instalație.

Reconfirmind delegații care 11 vor 
reprezenta la Congresul al II-lea al 
consiliilor oamenilor muncii, parti
cipanții la adunarea generală de la 
Combinatul chimic din Rimnicu 
Vîlcea i-au Însărcinat pe aceștia să 
susțină, in numele Întregului colec
tiv, cu toată bucuria și cu deose
bită mindrie, hotărirea adoptată de 
adunare prin care propun ca to
varășul Nicolae Ceaușescu — al 
cărui exemplu de dăruire, spirit 
revoluționar muncitoresc găsește un 
puternic ecou in inimile chimiștilor 
vtlceni — să fie reinvestit cu înalta 
funcție de președinte al Consiliu
lui Național al Oamenilor Muncii.

Ion STANCIU 
corespondentul „Scînteii*

PROPUN"
bine, care, potrivit Indicației conducerii partidu
lui, trebuie să intre in lanuri chiar in actuola 
campanie de recoltare. Or, uneori se ivesc pro
bleme legate fie de proiectare, fie de asigu
rarea, prin colaborare, a unor subansamble. De 
aceea propun să se constituie, cu sprijinul nemij
locit al consiliului oamenilor muncii, un colectiv 
de specialiști din toate compartimentele între
prinderii care concură la realizarea unor aseme
nea produse de mate complexitate și importanță, 
precum și ‘de specialiști de'la Ministerul Agricul
turii și unitățile colaboratoare, care să soluțio
neze problemele ivite. In general, consider că prin 
organizarea unei colaborări sistematice, mai sus
ținute a consiliilor oamenilor muncii din diferite 
unități care cooperează sau colaborează in pro
ducție, s-ar rezolva mai operativ, mal eficient 
problemele de care depinde asimilarea In fabri
cație a produselor noi, dar șl alte probleme 
legate de bunul mers al activității economice*.

Cum ați pregătit campania 
de recoltare?

Ieri au Intrat In lanuri pentru recoltare primele com
bine. Din cimpia Olteniei și Bărăganul ialomițean ne-au 
sosit primele vești despre laptele de muncă pe care 
mecanizatorii le-au înregistrat in acest Intîi seceriș al 
noului cincinal. De la începutul săptâminii viitoare se 
va desfășura pe un front larg marea bătălie pentru 
obținerea celor aproape 24 milioane tone de cereale,

cit este prevăzut a se realiza In 1981. Pentru a pre
zenta modul in care au pregătit agricultorii această 
nouă campanie de seceriș, ne-am adresat factorilor 
de răspundere, activiști de partid șl cadre de condu
cere ale organelor de partid șl agricole județene, care 
ne-au răspuns la două intrebări :

1. în cîte zile veți încheia campania de recoltare a cerealelor păioase ?

2: Ce garanții există că veți respecta întocmai aceste termene ?
*

NICI UN BOB, NICI O CLIPĂ BUNĂ DE LUCRU
■"'■■■* 1 ■ ■■■’■ ""rl 1 1 > lll’r 1

SĂ NU SE IROSEASCĂ!

A început recoltarea orzului
IALOMIȚA. Ieri, in județul

Ialomița a început recoltarea orzu
lui de pe cele aproape 30 000 ha 
cultivate. Primele unități in care 
combinele au intrat in lanuri, vineri 
la prînz, sint întreprinderile agri
cole de stat Slobozia, Vlădeni șl 
cooperativa agricolă Făcăeni, unde 
orzul de pe parcelele cu sol nisipos 
s-a copt mai repede cu 3—4 zile 
față de celelalte suprafețe.

La I.A.S. Slobozia, unitate care 
are de strins orzul de pe 1 280 ha, 
primele buncăre au fost recoltate de 
mecanizatorii Ion Mihai și Vasile 
Olteanu, de la ferma nr. 3 Amara. 
Tractoristul rutierist Ștefan Filimon 
a asigurat transportul producției la 
baza de recepție tn ritm cu recol
tarea. Pentru ca cele 760 ha cu orz 
cultivate la ferma nr. 3 Amara să 
fie recoltate in 4 zile bune de lucru 

au fost organizate două formații 
complexe de cîte 16 combine fie
care, la care se adaugă utilajele 
necesare pentru eliberarea rapidă a 
terenului de pale și insămințarea 
culturilor duble. Este de reținut or
ganizarea executării tuturor lucră
rilor in flux continuu. Concomitent 
cu eliberarea suprafețelor de paie 
se efectuează pregătirea terenului, 
in vederea insămințărll culturilor 
duble.

Secerișul este bine organizat și 
la I.A.S. Vlădeni. Aici, la ferma 
nr. 6 Cojoaca, cu sol nisipos, recol
tarea celor 95 ha cu orz se va În
cheia In trei zile, ca dealtfel și la 
C.A.P. Făcăeni, unde mecanizatorii 
și cooperatorii sint hotăriți să fo
losească fiecare clipă bună de lucru 
pentru a încheia recoltarea orzu
lui in cel mai scurt timp șl să nu 

risipească astfel nici un bob din 
producția gata făcută.

Prezenți în cîmp, în lanurile 
I.A.S. Slobozia, tovarășii Jean Duțu. 
din cadrul secției agrare a comite
tului județean de partid, și tovarășul 
Radu Zezeanu, directorul unității, 
ne spuneau că secertșul orzului 
constituie repetiția generală a tu
turor forțelor in vederea declanșă
rii marii bătălii a plinii, recolta
rea griului. (Mihai Vișoiu).

DOLJ. în ultimele zile, spe
cialiștii din unitățile agricole situa
te in sudul județului au verificat 
in permanență starea de vegetație 
a lanurilor de orz pentru a stabili 
cînd culturile au ajuns la matu
ritate. Aceasta a făcut posibil ca 
tn unele unități agricole din con
siliile unice agroindustriale de stat 

șl cooperatiste Dăbuleni, Bechet, 
Calafat și Apele Vii — situate in 
lunca Dunării, acolo unde condițiile 
climatice sint favorabile evoluției 
mai rapide a plantelor — să înceapă 
secerișul orzului ajuns la maturi
tate. Pregătirea minuțioasă a cam
paniei de seceriș din acest an a 
permis ca incă din prima zi toate 
lucrările — recoltarea, transportul 
și depozitarea producției, eliberarea 
suprafețelor de paie, pregătirea te
renului și insămințarea culturilor 
duble — să se facă in flux ne
întrerupt. In următoarele zile, pe 
măsură ce lanurile de orz vor 
ajunge la maturitate și tn alte zona 
ale județului, recoltarea orzului va 
crește tn amploare, întreaga forță 
mecanică din unitățile agricole 
urmind să intre In lanuri. (Nicolae 
Petolescu).

DOLJ. Ion Dimian, directorul di
recției agricole județene :

1 în acest an, tn județul Dolj,
1 culturile de orz și griu ocupă

37 003 hectare, respectiv 108 277 
hectare. Pe terenurile nisipoase din 
sudul județului in cursul zilei de ieri 
a fost declanșat secerișul orzului, tn 
ceea ce privește griul, avînd in ve
dere starea de vegetație, recoltarea 
va incepe in jurul datei de 25 iunie. 
Avem toate condițiile să putem in- 
cheia recoltarea orzului în 4 zile, iar 
a griului in 9 zile.

O în primul rind, dispunem de un
■“ potențial tehnic apreciabil, res

pectiv 1 930 combine, care au 
fost supuse unui sistem de reparații 
riguros. în al doilea rind, mecaniza
torii noștri, ajutați de 750 mecaniza
tori care ne vor sosi In sprijin din 
județul Cluj, vor folosi toate utilajele 
de recoltat tn două schimburi, permi- 
țînd astfel utilizarea combinelor la 
întreaga capacitate șl, evident, redu
cerea duratei campaniei. In comple
tarea acțiunilor inițiate pentru des
fășurarea tn bune condiții a seceri
șului menționez că la nivelul jude
țului s-a întocmit un program de 
lucrări, s-au stabilit grafice de efec
tuare a acestora tn cadrul consiliilor 
agroindustriale și al unităților. Con
comitent, combinele au fost grupate 
tn formații mari, fiecare formație 
avînd un responsabil din rtndul ac
tivului de partid, care va fi ajutat 
de un specialist. In același timp, 
cadre cu munci de răspundere de la 
comitetul Județean de partid și 
consiliul popular județean au pri
mit sarcini precise pentru a spri

jini și controla activitatea consiliilor 
unice și a unităților. Mai adaug 
că. la ora actuală, sint puse la punct 
toate bazele de preluare a recoltei, 
distanța medie intre acestea și pro
ducători. fiind sub 20 km.

MEHEDINțl. Octavian Socol, 
secretar al comitetului județean de 
partid :
___________________ ,>________

ANCHETA „SCÎNTEH“ 
Toate lucrările — recoltatul, trans
portul producției din cimp în spațiile 
de depozitare, eliberarea terenului și 
semănatul culturilor succesive — vor 
fi efectuate în flux continuu. Cu cele 
874 combine se vor recolta zilnic, in 
medie, 5150 hectare. La eliberarea 
terenului vor fi folosite 492 prese de 
balotat, astfel incit zilnic, lucrind in 
două schimburi, la pregătirea tere
nului, cu 800 tractoare să se asigure 
front de lucru celor 350 semănători. 
Viteza zilnică Ia semănatul culturilor 
succesive va fi de 3 150—3 250 hectare, 
ceea ce înseamnă că in maximum 15 
zile de la începerea recoltatului se 
va Insămința întreaga suprafață da 
43 200 hectare prevăzută. Efectuînd 
patru curse pe zi, cele 563 autoca
mioane și 837 remorci vor transporta 
zilnic la bazele de recepție peste 
19 200 tone cereale ; Întreaga produc
ție recoltată intr-o zi va ajunge In 
aceeași zi la locurile de depozitare. 
Pentru a lucra zi-lumină la recoltat, 
combinele vor acționa In formații 
mari, iar parcarea lor se va face pe 
sola unde în ziua următoare se va 
recolta. S-au asigurat tuturor forma
țiilor de mecanizatori ateliere mobile 
amenajate pe remorci. In vederea 
Înlăturării operative a defecțiunilor 
tehnice. La fiecare grupă de patru 
combine va lucra cîte un combiner 
in plus, pentru ca masa in cîmp să 
fie servită prin rotație, iar combinele 
să lucreze fără întrerupere. Printr-un 
control permanent din partea activiș
tilor și specialiștilor trimiși de la 
județ și de la consiliile agroindus
triale se vor urmări folosirea inte
grală a forței mecanice și manuale, 
realizarea și depășirea vitezei zilnice 
la fiecare lucrare tn parte, Inctt 
toate unitățile din județ să se înca
dreze in termenele stabilite.
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Relatări ale reporterilor 
și corespondenților „Scînteii"

■ La întreprinderea „Electroar- 
geș" din Curtea de Argeș a fost 
pusă in funcțiune o modernă linie 
tehnologică pentru producerea mo
toarelor electrice cu puteri mici. Ea 
asigură dublarea fabricației acestor 
motoare cu consumuri reduse de 
energie electrică destinate, în spe
cial, echipării aparatelor electro- 
casnice.

■ Prin elaborarea unul nou pro
cedeu de sudare fără adaos de 
material, la întreprinderea de fri
gidere din Găești se economisesc 
anual 120 kg aliaj de argint. Deși 
e vorba de argint, ideea e de... 
aur I

■ Un colectiv de muncitori, con
dus de maistrul Gheorghe Lupu de 
la schela de extracție Țicleni, a 
realizat o instalație de recondițio
nate a materialului tubular uzat. 
Prin folosirea acestei instalații, se 
recuperează in proporție de peste 
90 la sută țevile metalice de orice 
tipodimensluni utilizate la sondele 
de extracție a țițeiului șl gazelor.

■ De vreo trei ani s-a construit 
un nou pod de beton peste riul 
Bistrița. De atunci, podul de metal 
de la Racova, județul Bacău, a fost 
abandonat. Și tot de atunci, sutele 
de tone de metal zac pe malul gir- 
lei. In vreme ce oțelărille il așteap
tă ca... piinea caldă, cu cuptoarele 
încinse.

■ Un nou tip de stație de gaz 
cromograf a fost proiectat și reali
zat după o concepție originală de 
către specialiștii de la întreprinde
rea de carotaj șl perforare din 
Ploiești. Stația - realizare a teh
nicii de virf in materie - are me
nirea să detecteze gazele care 
apar In procesul forării sondelor, 
asigurindu-se astfel securitatea ope
rațiilor pe întregul flux tehnologic.

■ La Tirgu Frumos s-a dat In 
folosință un modern complex de ca
zare și alimentație publică al coo
perației de consum. Frumos com
plexul, frumoasă șl comportarea 
personalului de aici. Să sperăm că 
așa vor rămine totdeauna.

■ Centrul de legume șl fructe 
Satu Mare a Introdus in vinzare sti
cle cu băuturi răcoritoare din suc 
de mere. Sucul este atit de acidu
lat, incit la decapsularea sticlei 
ocesta țlșnește cu o presiune ca 
dintr-o fîntină arteziană. Pînă să-țl 
dai seama ce se tntimplă, rămîi cu 
sticla goală...

■ La Olimpiada elevilor clmen- 
tlști, echipajele Liceului industrial 
din Fieni s-au clasat pe primul loc 
la toate cele 4 probe ale Întrecerii 
profesionale. Tinerii urmează exem

tv
PROGRAMUL 1

5,15—9,55 Teleșcoalâ • S,1S — Curs da 
limba spaniolă • 9,35 Curs de lim
ba franceză

1,55 Film artistic : „Bătrtnul meu tată* * 
(reluare)

• Teatrul Național (sala mică) i Car
tea lui lovlță — 15, Caligula — 15,38, 
(sala Atelier) : Gimnastică sentimen
tală — 19,30, (la Teatrul de vară He
răstrău) : Idolul șl Ion Anapoda — 
20.
• Filarmonica „George Enescu" (Ate
neul Român) ; Concert vocal simfo
nic. Dirijor I Ioslf conta. Soliști ■ 
Emilia Petrescu, Martha Kessler, Mi
hai Zamfir, Ionel Pantea. Dirijorii 
corului : Vasile Pântea șl Aurel Grl- 
goraș — 19,30.
• Teatrul de opereta ; Victoria șl-al 
ei husar — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu) : Voluptatea 
onoare! — 19,30, (sala Grădina Icoa
nei) ; Infidelitate conjugală — 19,30.
• Teatrul Mic : Pluralul englezese
15, Niște țărani — 19,30.
• Teatrul Foarte Mic : Premiera —
16, Baladă cotidiană — 20.
• Teatrul „Nottara" (sala Studio) : 
Cinci romane de amor — 19.
• Teatrul Ciulești (sala Majestic) i 
A cincea lebădă — 19,30.

3 Teatrul „Constantin Tănase" (grâ- 
lna Boema) : Dai un.. Biban, dar 

tace 1 — 20.
• Teatrul „Ion Vasilescu* i Regina 
balului — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" ; Albă ea 
zăpada și cel 7 pitici — 10.
• Circul București : Mondo-cire — 
16; 19,30.
• Ansamblul „Rapsodia română* : 
La (Întina dorului — 18,30.

11.50 Limba șl literatura română. Poe
zia română. (Ciclu de inițiere in 
creația poetică românească). Mi
hai Eminescu (V)

11,00 Orchestre simfonice din țară. Or
chestra simfonică din Constan
ta (II)

13,00 Mozaic eultural-artlstlc-sportlv
• Dintre sute de fotografii. Re
portaj • Recital cu Joe Dassln
• Gala desenului animat • Film 
artistic tn serial : „Omul In grl“. 
Producție a studiourilor america
ne. tn distribuție : Gregory Peck, 
Jennifer Jones, Frederic March, 
Marisa Pavan, Lee G. Cobb. Ulti
mul eplsod • Intre artă șl știința 
foarte exactă — dragostea de oa
meni. Reportaj • Sport : Tenis 
de clmp — selecțlunl din Turneul 
internațional de la Roland Garros. 
«Radiografia in tuș a etapei pre
cedente a campionatului național 
de fotbal ■ La orele 16,00 — Fot
bal i Progresul Vulcan — Politeh
nica Iași. Transmisiune directă de 
la București. In pauză : selecțlunl 
din ultimele trei etape ale turului 
ciclist al Italiei

18.35 Săptămina politică
18.50 1001 de seri 
19,00 Telejurnal
19.30 Călătorie prin țara mea. Ano

timpul genezei tn Cimpla Dunării
10,00 Teleenciclopedla
10,43 Film serial : Dallas — episodul 11
11.35 Voie bună cu : Stela Popescu, Va- 

sillca Tastâman, Margareta pîsla- 
ru, ștefan Bănică, Nlcu Constan
tin, Alex. Arșlnel, Radu Zahares- 
cu, un grup de balerini de la 
Opera Română

13.10 Telejurnal • Spori
12.30 Nocturnă TV

PROGRAMUL 1
19,00 Telejurnal
19.30 Clubul tineretului (reluare)
30.10 Reportaj TV. împreună cu oame

nii, pentru oameni
10.30 Maeștrii artei interpretative. Dan 

Grigore • Mozart — Concert pen
tru plan și orchestră K.V. 466, păr
țile i șl a II-a. orchestra Radlote- 
levlzlunll, dirijor Cristian Brâncușl
• Paul Constantlnescu — Concert 
pentru pian șl orchestră. Orches

tra Filarmonicii „George Enescu", 
dirijor Mihal Bredlceanu

11.30 Orizont tehnico-ștllnțific (reluare)
22.10 Telejurnal * Sport
12.30 Nocturnă TV 

plul colectivului de la Combinatul 
de lianți și azbociment din locali
tate, care s-a situat in ultimii 4 ani 
consecutiv in fruntea întrecerii cu 
celelalte unități similare.

■ Știați că s-au Introdus șl abo
namente la ștrandurile din Bucu
rești ? Pentru vara aceasta, I.C.A.B. 
pune la dispoziție amatorilor abo
namente nenominalizate. Pe întreg 
sezonul estival, costul unui abona
ment este de 120 lei (pentru elevi 
și studenți - 90 lei) ; abonamentul 
lunar - 45 lei (respectiv 35 lei) și 
saptămînal - 14 lei (respectiv 10 
lei). Plata se efectuează direct la 
casieriile ștrandurilor.

■ Cetățeanul Petre Rapotan so
licită de un an de zile efectuarea 
unor lucrări de reparații la imobilul 
din str. Grigore Ghica nr. 6, din 
Galați. In aceeași situație se află 
șl locatarii din blocul P 12, str. Re
publicii nr. 2. Nu știm tn ce situa
ție se află acum in fața lor cei 
de la gospodăria locativă.

■ Sera de flori de la Moldova 
Nouă, amenajată cu sprijinul cetă
țenilor, dispune de peste 80 de 
specii de flori și plante ornamen
tale. Nu lipsesc nici curiozitățile : 
trei din cei 8 bananieri iși coc fruc
tele lingă un curmal, un măslin și 
un arbore de cafea.

■ Peste 1 000 de sortimente de 
bunuri de consum și artizanat a 
prezentat U.J.C.C. Vaslui într-o ex
poziție județeană. Sint bunuri rea
lizate de unitățile proprii de indus
trie mică. Industrie mică, venituri 
mari I

■ Control Inopinat la magazinul 
„Central" din Baia Mare. Nereguli 
constatate : prețuri neafișate șl 
mărfuri faine ascunse sub tejghele. 
Urmarea : amenzi usturătoare. Sîn- 
tem informați că astfel de controa
le nu se fac numai la Baia Mare.

■ La întreprinderea „Neptun” dip 
Cimpina a intrat in fabricație de 
serie un nou tip de motoreductor 
cu două trepte, pentru acționarea și 
reglarea debitelor vanelor In cen
tralele electrice șl de termoficare. 
Conceput și proiectat In întregime 
de specialiștii unității, noul produs 
reduce importul.

■ In urma unor sesizări viztnd
slaba calitate a capsulelor pentru 
cutosifoane, întreprinderea de 
sucuri și răcoritoare București a dis
pus inlocuirea garniturilor de etan
șeitate a acestora cu altele mal 
rezistente. Sintem Informați că noile 
capsule se vor găsi șl la centrele 
de sifoane pentru aprovizionarea 
populației. i

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 14, 

15 și 16 iunie, tn țară : vremea se va 
răci ușor șl va fi in general Instabilă, 
Îndeosebi in regiunile din nordul țării. 
Cerul va fi schimbător. Vor cădea aver
se locale de ploaie însoțite de descăr
cări electrice, mal ales tn Crișana, 
Transilvania și nordul Moldovei. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse intre 
8 șl 18 grade, cele maxime intre 20 și 
30 de grade, local mal ridicate, izolat, 
condiții de grindină. In București : 
Vremea se va răci ușor. Cerul va fl 
schimbător, favorabil ploii de scurtă 
durată. Vlnt moderat.

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

FOTBAL î Azi, meciurile etapei a XXXII-a
Astăzi sint programate meciurile 

din etapa a XXXII-a a diviziei A la 
fotbal : Progresul Vulcan — Politeh
nica Iași (ora 16, stadionul Progre
sul) ; Dinamo — F.C.M, Brașov (ora 
18, stadion Dinamo) ; Corvinul — 
Politehnica Timișoara ; F. C. Baia 
Mare — Steaua ; Jiul — F. C. Ba
cău ; F. C. Argeș — Sportul studen-

Campionatele 
de tir ale

Pe poligonul de la Dinamo au în
ceput ieri campionatele Internațio
nale de tir ale țării noastre. La puș
că (aer comprimat) — 10 m (femi
nin) pe primul loc s-a clasat repre
zentanta țării noastre Eva Ionescu cu 
386 puncte. Au urmat în clasament 
Katalin Biro (Ungaria) — 379 puncte 
și Isabella Heberle (Franța) — 378 
puncte.

Victorii ale atlețllor noștri în concursul 
de la Potsdam

în concursul internațional atletic 
de la Potsdam au fost înregistrate 
patru victorii pentru culorile sportive 
românești : Anișoara Cușmir a ciști- 
gat proba de săritură in lungime cu 
6,73 m ; în aceeași probă, Ia mascu
lin a terminat Învingător Gheorgha

Primire la primul ministru al guvernului
Primul ministru al Guvernului Re- 

?ublicii Socialiste România, tovarășul 
lie Verdeț, a primit, vineri, pe 

Serbiilent Bingol, ministrul energiei 
și resurselor naturale din Turcia, 
care efectuează o vizită In țara 
noastră.

La întrevedere, desfășurată Intr-o 
atmosferă prietenească, a participat 
tovarășul Virgil Trofin, viceprim- 
minlstru al guvernului, ministrul 
minelor, petrolului și geologiei.

A fost prezent Nahit Ozgiir, amba
sadorul Turciei la București.

★
în urma convorbirilor desfășurate 

la București, intre Ministerul Mine
lor, Petrolului și Geologiei și Minis
terul Energiei și Resurselor Natura
le din Turcia a fost semnat, vineri, 
un memorandum de înțelegere. Do
cumentul consemnează măsurile ce 
vor fi întreprinse pentru realizarea 
unor obiective din domeniul substan
țelor nemetalifere și al minereurilor 
neferoase și stabilește noi căi și mo
dalități pentru extinderea colaborării 
și cooperării in sectorul minier și pe
trolier.

Documentul a fost semnat de Virgil 
Trofin, viceprim-ministru al guver
nului, ministrul minelor, petrolului și 
geologiei, și Serbiilent Bingol, minis
trul energiei și resurselor naturale.

★
Tovarășul Cornel Burtică, vice

prim-ministru al guvernului, minis
trul comerțului exterior și cooperă-

Plecarea cosmonautului sovietic, împreună cu membrii 
delegației care l-au însoțit în țara noastră

Vineri după-amiază, pilotul cosmo
naut sovietic Leonid Popov, împreu
nă cu membrii delegației sovietice 
care l-au însoțit în vizita sa în țara 
noastră — general-maior Aleksei Leo
nov, locțiitor al comandantului Cen
trului de pregătire a cosmonauților, 
și V. S. Verescetin, vicepreședintele 
Consiliului „Intercosmos" — au pă
răsit Capitala.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
Împodobit cu drapelele de stat ale 
României și U.R.S.S., oaspeții au fost 
salutați de general-colonel Vasile Mi- 
lea, prim-adjunct al ministrului 
apărării naționale șl șef al Marelui 
Stat Major, Constantin Oancea, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, Valeriu Ceoceonică, vicepre
ședinte al Consiliului Național pen
tru Știință și Tehnologie, Dumitru

Vizita unei delegații de activiști ai P. M. S. U.
O delegație de activiști al Parti

dului Muncitoresc Socialist Ungar, 
condusă de Tamâs Păios, adjunct al 
șefului Secției agitație și propagan
dă a C.C. al P.M.S.U., a efectuat, tn 
perioada 9—12 iunie, o vizită in țara 
noastră, la invitația C.C. al P.C.R.

Oaspeții au avut convorbiri la C.C. 
al P.C.R., Academia „Ștefan Gheor
ghiu", Centrul național pentru pro
movarea prieteniei și colaborării cu

Seminarul european „Tineretul anilor 80 
- aspirații, drepturi, perspective"

Vineri, Ia Costineștl au început 
lucrările Seminarului european „Ti
neretul anilor ’80 — aspirații, drep
turi, perspective", organizat de Uniu
nea Tineretului Comunist și Asocia
ția Tineretului și Studenților din 
România pentru Națiunile Unite, îm
preună cu Federația Mondială a Ti
neretului Democrat și Mișcarea In
ternațională a Tineretului și Studen
ților pentru Națiunile Unite. La se
minar participă reprezentanți ai unor 
organizații de tineret naționale, re
gionale și internaționale din Europa.

în cuvîntul de deschidere, tovarășa 
Ioana Lăcrănjan, secretar al C.C. al 
U.T.C., a subliniat rolul deosebit al 
tinerei generații în viața social-poli- 
tică contemporană, în lupta pentru 
cauza păcii și progresului, pentru 
edificarea unei lumi mai bune și mai 

țese; F.C.M. Galați — A.S.A. ; Chi
mia — Universitatea Craiova ; F. C. 
Olt — Universitatea Cluj-Napoca.

Meciul Progresul Vulcan — Poli
tehnica Iași va fi televizat direct, de 
la ora 16. Aspecte de la celelalte par
tide, care vor Începe la ora 18, vor fl 
transmise la radio, pe programul I.

internaționale 
țării noastre

în proba de pistol (aer comprimat), 
masculin, victoria a revenit țintașu- 
lui suedez Weith Andersson cu 576 
puncte, urmat de Udo Scharf (R. F. 
Germania) cu 576 puncte și Gian
carlo Antonini (Italia) — 574 puncte.

întrecerile continuă astăzi de la 
ora 9,00 pe poligonul de la Tunari 
cu desfășurarea probelor armelor cu 
glonț și 100 talere (skeet) contînd 
pentru „Marele premiu Carpați".

Lina, cu 7,90 m ; la săritura In Înăl
țime» bărbați, Adrian Proteasa a În
cheiat victorios cu rezultatul de 
2,21 m, iar la aruncarea suliței băr
bați Tudorel Pîrvu s-a situat pe locul 
tntil cu 75,94 m.

în timpul convorbirii au fost subli
niate cu satisfacție cursul ascendent 
al relațiilor de prietenie și colaborare 
dintre țările noastre, precum șl do
rința comună de a extinde bunele 
raporturi dintre România șl Turcia, 
în acest cadru au fost abordate noi 
posibilități de dezvoltare a colaboră
rii șl cooperării economice româno- 
turce, inclusiv in industriile petrolie
ră, minieră șl energetică, In folosul 
ambelor țări și popoare, al cauzei 
păcii, Înțelegerii șl cooperării tn Bal
cani, Europa șl In întreaga lume.

★
ri! economice Internaționale, a pri
mit, vineri după-amiază, pe Serbti- 
lent Bingol, ministrul energiei și re
surselor naturale din Turcia.

Cu acest prilej s-au relevat pro
gresele înregistrate pe linia colabo
rării economice bilaterale, exprimin- 
du-se hotărîrea de a se acționa în 
continuare pentru realizarea obiecti
velor de cooperare stabilite de co
mun acord.

★
Ministrul turc a avut, tn aceeași zl, 

o întrevedere cu loan Avram, minis
trul industriei construcțiilor de ma
șini, președintele părții române în 
Comisia mixtă guvernamentală de 
cooperare economică între România 
și Turcia.

La întrevederi șl la semnare a fost 
prezent Nahit Ozgiir, ambasadorul 
Turciei la București.

(Agerpres)

Necșoiu, secretar al Comitetului mu
nicipal București al P.C.R., Florian 
Balaure, membru al Biroului Consi
liului de conducere A.R.L.U.S,, gene- 
ral-locotenent Gheorghe Zărnescu, co
mandantul aviației militare, Constan
tin Teodorescu, președintele Comisiei 
române pentru activități spațiale. 
Au fost prezenți căpitan inginer pilot 
de aviație Dumitru Prunariu și maior 
inginer Dumitru Dediu.

Erau de față V. I. Drozdenko, am
basadorul Uniunii Sovietice la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

Pe aeroport se aflau, de asemenea, 
numeroși bucureșteni, ofițeri și mili
tari ai forțelor noastre armate, care 
l-au salutat cu căldură pe cosmo- 
nauțl. Un grup de pionieri români 
și sovietici au oferit buchete de flori 
cosmonauților și oaspeților sovietici. 

(Agerpres) 

alte popoare, Radioteleviziunea româ
nă și au vizitat unități economice și 
culturale.

La încheierea vizitei, delegația a 
fost primită de tovarășul Hie Ra
dulescu, secretar al C.C. al P.C.R.

La convorbirea care a avut loc cu 
această ocazie a participat Emilia 
Sonea, adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R.

A fost prezent Săndor Rajnal, am
basadorul R.P. Ungare la București.

drepte. S-a apreciat că marcarea In 
1985 a Anului internațional al tine
retului oferă un prilej favorabil creș
terii rolului tinerei generații in so
cietate, implicarea sa responsabilă Ir. 
soluționarea problemelor vitale ale 
epocii contemporane, seminarul re- 
prezentind o contribuție concretă la 
pregătirea Anului internațional al 
tineretului, manifestare de amploa
re, dedicată problematicii complexe 
șl actuale a tinerei generații.

Au mai luat cuvîntul Enrique 
Dratman, vicepreședinte al F.M.T.D., 
și Ricardo Dominice, secretar general 
al I.S.M.U.N., care și-au manifestat 
încrederea că seminarul va permite 
un schimb rodnic de opinii pentru 
Împlinirea aspirațiilor legitime ale 
tineretului de pace, dreptate șl pro
gres.

LOTO
NUMERELE EXTRASE

LA TRAGEREA DIN 12 IUNIE 1981
EXTRAGEREA I : 86 37 39 11 84 

85 23 75 62.
EXTRAGEREA A II-A : 61 64 70 

29 42 27 28 25 16.
Fond total de dștigurl : 867 677 

lei. din care 88 142 lei, report la ca
tegoria 1.

Atrăgătoare unități turistice In drumul spre litoral
Pentru cei ce do

resc să se deconecteze 
cîteva ore intr-un a- 
greabil decor natural, 
la o distanță nu prea 
mare de București, 
popasul „SInești", si
tuat la 31 km de cen
trul Capitalei (ieșirea 
prin Voluntari, D. N. 
2 A), este un loc 
ideal de odihnă șl re
creare tn umbra pă
durii.

Pornind mal depar
te, pe șoseaua ce duce 
spre litoral, trecînd 
prin Urzicenl, la km 
73, te intimpină un 
alt obiectiv turistic ; 
hanul și popasul tu
ristic „Malu", un ori

ginal ansamblu arhi
tectonic care Îmbină 
armonios modernul și 
utilul cu elemente din 
folclorul acestei re
giuni. Amplasată in
tr-un plăcut cadru 
natural, clădirea prin
cipală dispune de 
două săli de restau
rant și camere pentru 
dormit, mobilate și 
decorate In stil rus
tic. în apropiere se 
află mal multe căsuțe 
de camping in formă 
de căpițe, de dimensi
uni variate, acoperite 
cu stuf.

Pe aceeași rută, la 
104 km de București, 
pe malul lacului Fun

Cronica zilei
Ștefan Andrei, ministrul afacerilor 

externe, a primit pe lordul Waltson, 
copreședinte al Mesei rotunde ro- 
mâno-britanice, cu ocazia organizării 
la București a lucrărilor celei de-a 
doua sesiuni a acesteia. în cursul În
trevederii s-a subliniat că dezbate
rea unor teme de interes comun atlt 
la prima sesiune de la Oxford din 
1979, cit și la actuala sesiune joacă 
un rol pozitiv tn cunoașterea recipro
că și o mai bună înțelegere a punc
telor de vedere ale celor două părți.

întilnirea a prilejuit efectuarea 
unui schimb de păreri cu privire la 
dezvoltarea conlucrării româno-bri- 
tanlce pe plan bilateral, precum șl la 
unele aspecte ale situației internațio
nale actuale.

La întrevedere au fost prezenți 
Paul Holmer, ambasadorul Marii 
Britanii la București, și Vasile Gliga, 
ambasadorul României la Londra.

Lordul Waltson, împreună cu cei
lalți participant! britanici la lucră
rile celei de-a doua sesiuni a mesei 
rotunde, au făcut o vizită la Institu
tul de cercetări pentru cereale și 
plante tehnice de la Fundulea. Oas
peții s-au intilnit cu președintele A- 
cademiei de științe agricole și silvi
ce, Nicolae Giosan. și cu reprezen
tanți ai conducerii institutului, cu 
care prilej au discutat o serie de 
aspecte legate de activitatea și preo
cupările cercetării științifice agrico
le din țara noastră, de integrarea a- 
cesteia cu producția.

★
Cu prilejul Zilei naționale a Repu

blicii Filipine. ambasadorul acestei 
țări la București, Mario Belisario, a 
oferit, vineri, o recepție.

Au participat Ion Ioniță, viceprim- 
ministru al guvernului, loan Ceter- 
chi, ministrul justiției. Petre Preo
teasa, prim-vicepreședinte al Comi
tetului de Stat al Planificării, minis
tru secretar de stat, Alexandru Măr- 
găritescu, ministru secretar de stat 
la Ministerul Comerțului Exterior și 
Cooperării Economice Internaționale. 
Gheorghe Dolgu, adjunct al minis
trului afacerilor externe, reprezen
tanți ai conducerii altor ministere și 
instituții centrale, instituții de cul
tură și artă, organizații de masă și 
obștești, ziariști.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați fn țara noastră 
și membri ai corpului diplomatic,

★
între 1 și 11 funie s-au desfășurat 

la Timișoara lucrările Conferinței 
internaționale anuale de teoria ope
ratorilor.

Conferința a reunit cercetători, pro
fesori universitari, matematicieni de 
înaltă reputație din țară și străină
tate. Comunicările științifice și cele
lalte contribuții la dezbateri ale parti- 
cipanților, între care s-au aflat perso
nalități de largă recunoaștere inter
națională din țări ca : Marea Brita- 
nie. Cehoslovacia, R.P. Chineză, Fran
ța, R.D. Germană, Italia, Kuweit, Po
lonia. S.U.A., Ungaria, U.R.S.S., au 
relevat însemnatele progrese înregis
trate în teoria operatorilor — ramu
ră a matematicii moderne de impor
tanță fundamentală, cu largi apli
cații in științele și tehnica modernă.

Lucrările matematicienilor români, 
ale colectivului INCREST condus de 
dr. Zoia Ceaușescu, orientate spre 
perfecționarea instrumentelor mate
matice avansate, care sint intens so
licitate astăzi in variate domenii, 
au suscitat un deosebit interes.

La încheierea lucrărilor a partici
pat prof. Gheorghe Mihoc. președin
tele Academiei Republicii Socialiste 
România.

★
în perioada 8—13 iunie, in or

ganizarea Academiei de științe so
ciale și politice șl a Academiei 
„Ștefan Gheorghiu", s-au desfășurat 
la București lucrările Comisiei de 
colaborare între academiile de științe 
ale unor țări socialiste pe problema 
„Economia și politica țărilor tn curs 
de dezvoltare". Au luat parte oameni 
de știință din Bulgaria, Cehoslovacia, 
R.D. Germană, Polonia, România. 
Ungaria și U.R.S.S.

în cadrul sesiunii științifice care 
a avut loc cu acest prilej, participan- 
ții au dezbătut tema „Locul țărilor in 
curs de dezvoltare în economia mon
dială și în relațiile internaționale și 
lupta pentru o nouă ordine econo
mică internațională", pe baza unui 
referat prezentat de oamenii de știin
ță români. în cursul dezbaterilor a 
fost relevată înalta valoare teoretică 
și practică a activității internaționale 
a României, a președintelui său, to
varășul Nicolae Ceaușescu, îndrep
tată spre lichidarea subdezvoltării și 
instaurarea noii ordini economice și 
politice internaționale.

în cursul reuniunii, participanțli au 
avut întrevederi cu tovarășul Leontt 
Răutu. președintele Consiliului de 
conducere și rector al Academiei 
„Ștefan Gheorghiu", și cu tovarășul 
Mlhnea Gheorghiu, președintele Aca
demiei de științe sociale și politice. 

(Agerpres) 

data (cu proprietăți 
terapeutice similare 
cu ale lacului Amara), 
popasul turistic „Te
rasa Fundata-Lac" ; 
are 48 locuri de caza
re în căsuțe șl un res
taurant.

Nu departe de aici, 
aproape de orașul 
Slobozia, un atrăgător 
complex de alimenta
ție publică și cazare 
— „Terasa Privighe
toarea" — dispune de 
un restaurant spațios 
(1 108 locuri) și 50 
locuri de cazare in 
căsuțe pentru două 
persoane.

In fotografie : „Te
rasa Fundata-Lac".

OU A NAȚIONALĂ A REGATULUI UNIT 

AL MARfl BRITANII $/ IRLANDEI DE NORD 

Maiestății Sale Regina ELISABETA a II-a
PALATUL BUCKINGHAM — LONDRA

Cu prilejul aniversării zilei de naștere a Maiestății Voastre — Ziua 
națională a Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord — Iml este 
deosebit de plăcut să vă adresez cele mai cordiale și calde urări de fericire 
personală, iar poporului britanic prieten urări de progres și prosperitate.

Sint convins că raporturile tradiționale de prietenie dintre țările șl 
popoarele noastre se vor amplifica in anii ce vin pe toate planurile in 
interesul reciproc al celor două țări, al păcii și colaborării internaționale.

La Oxford și Cambridge — re
numite centre universitare ale Ma
rii Britanii — se intilnesc, într-o 
firească simbioză, trecutul, prezen
tul și viitorul. Judecindu-le după 
aspectul exterior predominant — 
clădiri de cărămidă cenușie ca In 
perioada tudoriană și georgiană, 
sau din cărămidă roșie ca în epo
ca victoriană — cele două orașe 
par ancorate in trecut. Dar, tre- 
cind dincolo de ziduri și pătrun- 
zind în amfiteatrele colegiilor, 
unde lei contact cu cele mai mo
derne științe ale contemporaneită
ții, înțelegi că acest trecut a mo
delat prezentul, iar prezentul dă 
contururi viitorului. Este o dovadă 
in plus că, departe de a se închis
ta in tipare rigide, tradiționalis
mul britanic este receptiv la suflul 
nou al revoluției tehnico-științifice. 
Proces firesc impus de condițiile 
obiective ale epocii contemporane, 
de necesitățile modernizării pro
ducției, pentru ca țara să-și poată 
păstra locul de seamă în ramuri 
tehnice de vîrf, cum sint construc
țiile de mașini, aeronautica, elec
tronica șl electrotehnica. Acest pro
ces a fost impulsionat în ultimii 
ani și prin descoperirea și exploa
tarea vastelor rezerve de petrol șl 
gaze din zona Mării Nordului.

în același timp, pe plan extern 
se manifestă preocuparea pentru 
extinderea in continuare a legătu
rilor și dialogului cu toate țările. 
Este un teren pe care Marea Bri- 
tanie și România se intilnesc tot 
mai des in ultimii ani, cele două

cine m a
• Fiu.’ munților i GRIVIȚA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, FLOREAS- 
CA — 9; 11; 13; 15,30; 17,45; 20.
• Moara de pe fluviu’ Pad („Zilele
filmului Italian") i STUDIO — 101
12,30; 15; 17,30; 20.
• Probleme personale 1 FEROVIAR
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, FLA
MURA — 9^ 11; 13,15; 15,30; 17,45; 29.
• Punga cu libelule : DACIA — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, MUNCA - 
16; 18; 20.
• Clinele electronic t SALA MICA A 
PALATULUI — 16,30; 19.
• Dragostea mea călătoare l DRU
MUL SĂRII — 16; 18; 20.
• Croaziera I COTROCENI — 111
17,30; 20.
• Pruncul, petrolul șl ardelenii i PA
CEA — 15; 17,15; 19,30.
a Ancheta > VIITORUL — 15,381
17,30; 19,30.
• Detașamentul „Concordia*  l COS
MOS — 15; 17,30; 19,45.
• Apus la amiază : CENTRAL — 9,30; 
11,30; 13,30; 15,30; 17,30; 19,30.
• Patrula cosmică In acțiune l 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.
• 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.
• Un Iepure pentru avocat : VICTO
RIA - 9,30; 11,30; 13,30; 16; 18; 20. ,
• Secretul casetofonului t LUCEAFĂ
RUL — 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, FAVORIT — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Rețeaua „S“ : TIMPURI NOI — 
9,30; 11,30; 13,30; 15,30; 17,30; 19,30.
• Kramer contra Kramer i EFORIE
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Trăind In libertate — 9,15; 11; 12,45; 
14,30; 16,15, Camera cu fereastra spre 
mare — 18; 20 : DOINA.
• Dumăs In Caucaz: POPULAR — 
15,30; 17,30; 19,30.
• Strada Petrovka 38 j CIULEȘTI — 
9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20.
• Aii Baba și cei 40 de hoți ■ FLA- 
CAra — 15; 18; 20,30, la grădină — 
21,15.
• Campionul : EXCELSIOR — 8,45;
11,30; 14; 17; 19,45, TOMIS — 8,451
11,30; 14,15; 17; 19,45. la grădină - 21.
• Jandarmul șl extraterestrii t BU- 
ZEȘTI - 11; 13; 15; 17; 19, la grădină
— 21.
• Avarul t LIRA — 15,30; 17,45; 26. 
la grădină — 21.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

țări oferind un exemplu de colabo
rare intre state cu orinduiri so
ciale diferite, dornice să trăiască 
in înțelegere și prietenie.

Un moment deosebit de impor
tant pentru dezvoltarea bunelor 
relații româno-britanice, pentru 
adinclrea și diversificarea con
lucrării bilaterale a fost mar
cat de vizita de stat Între
prinsă tn 1978 in Marea Bri- 
tanie de către tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, la invitația Re
ginei Elisabeta a II-a și a ducelui 
de Edinburgh, eveniment care a 
deschis ample perspective relații
lor reciproce, in concordanță cu 
dezideratele de pace, securitate și 
colaborare internațională. Eforturi
le reciproce sint îndreptate in pre
zent, așa cum a arătat și recentul 
dialog la nivelul primilor miniștri, 
spre valorificarea mai temeinică a 
posibilităților de conlucrare pe 
care le oferă economiile celor două 
țări, extinderea cooperării in pro
ducție și pe plan tehnico-științific 
in domenii de vîrf, cum sint noile 
surse de energie, electronica și 
microelectronica, aviația, infor
matica.

Evoluția pozitivă a legăturilor 
româno-britanice creează condiții 
favorabile extinderii sferei și pon
derii acestor relații, în interesul 
ambelor țări și popoare și consti
tuie, totodată, o contribuție de 
seamă la reluarea și consolidarea 
cursului spre destindere, securitate 
și cooperare in Europa șj în lume.

• Superman : FERENTARI — 15,30;
19, VOLGA - 9; 12; 16; 19.
• Shabana i MELODIA — I; 12; 18;
19, GLORIA - 9; 12; 16; 19.
• Talismanul toreadorului : AURORA
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, la gră
dină — 21.
• Strada Hanovra : MIORIȚA — 8; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Iml sare țandăra i ARTA — I;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, la grădină
— 21.
• omul șl fiara i PROGRESUL — 
16; 19.
• Colombo la Londra i GRADINA 
FESTIVAL — 21,15.
• Pierdut și regăsit i GRADINA 
MIORIȚA — 21.
«Par șl Impar I GRADINA TITAN 
— 21.
• Marfă furata I GRADINA PARC 
HOTEL — 21.

teatre

• ROTAȚIA PAMIN- 
TULUI S-A ACCELERAT. 
Pentru prima oară tn ultimii 25 
de ani. rotația Pămîntului s-a 
accelerat — a anunțat Observa
torul naval din Washington. 
Tendința generală este de înce
tinire a mișcării de rotație a 
globului terestru. Oamenii de 
știință apreciază că din era se
cundară și pînă in prezent ziua 
s-a mărit cu o oră. Această În
cetinire s-ar datora, potrivit 
unor ipoteze, atracției exercitate 
de Lună asupra oceanelor. După 
specialiștii observatorului naval 
menționat, actuala accelerație 
s-ar datora faptului că. în timp 
ce în mod obișnuit scoarța te
restră se rotește mai lent decît 
centrul planetei noastre, acum 
centrul s-a antrenat și el, jucind

rolul unui volant. Ultima acce
lerare a rotației Pămintului a 
fost observată tn anul 1955.

• „STINGEREA" FUL
GERELOR. Realizări recente 
ale științei fac posibilă neutra
lizarea fulgerelor Înainte ca ele 
să se producă. Este vorba mai 
precis de împiedicarea contac
tului sarcinilor pozitive cu cele 
negative chiar in interiorul no
rului. Cercetătorii din Lenin
grad au descoperit in acest sens 
un „izolator" sui-generis și anu
me acizii fluorhidric șl clorhidrlc 
care, pulverizați tn nor, Împie
dică formarea fulgerelor. Pentru 
aceasta este suficient, așa cum 
au demonstrat experiențele, un 
miligram de acid la o tonă de

•pâ. Ca atare, doar citeva grame 
de acid sint suficiente pentru a 
„liniști" un nor întreg. Cercetă
torii propun lansarea ..izolatoru
lui" tn nor cu ajutorul rachete
lor. Probabil că nu este departe 
timpul cind, la solicitarea ener- 
geticienilor, piloților. silviculto
rilor sau a specialiștilor din alte 
domenii de activitate, în care 
fulgerele pot provoca daune im
portante, ordinatoare speciale 
vor transmite serviciilor meteo
rologice comenzile de „stingere" 
a fulgerelor.

• „DIAGNOSTIC" 
PRECIS. întreprinderea po
loneză „Sonopan" din Belostok 
a Început să producă un aparat 
pentru diagnosticarea vibroa-

custică a defectelor diferitelor 
mașini. Este, de fapt, un steto
scop destinat inginerilor. El este 
compus dintr-un microfon dina
mic, un amplificator reglabil șl 
căști de ascultare. Microfonul 
„ascultă" vibrațiile diferitelor 
piese ale mașinii, bătăile axelor 
și pulsațiile jeturilor de gaze. în 
acest fel, se pot depista rapid 
stările tehnice ale mașinii. în 
timpul controlării rulmenților, 
de exemplu, se pot stabili chiar 
și diferitele faze de uzură. Apa
ratul a fost elaborat In cadrul 
Institutului politehnic din Poz
nan.

UTINDENÎ
• CURCAN SAU A- 

LIGATOR ? După părerea 
unui tăbăcar din S.U.A., pielea 
de curcan argăsitâ este deosebit 
de suplă și de atrăgătoare, amin
tind — prin motivele cu regula
ritate geometrică, formate de 
foliculele penelor — de cea de 
aligator. Dar In timp ce 
curcanul se reproduce ușor, ali
gatorul este amenințat cu dis
pariția. Din această cauză, unele 
•firme americane au trecut la 
comercializarea de cizme și cen
turi din piele de curcan, care se 
bucură de succes.

• DETERGENȚII Șl 
ECOLOGIA. Produsul se 
numește „Sazil*  șl Înlocuiește 
polifosfații utilizați ca substan
ță de înălbire. la fabricarea de- 
tergenților. Polifosfații provoacă 
daune mediului ambiant, tntru- 
cît contribuie la proliferarea ex
cesivă a algelor din mări și 
lacuri. La rîndul lor, algele, 
consumînd oxigenul dizolvat in 
apă, provoacă moartea peștilor 
și fac ca apa să devină nepota
bilă. • Noul produs, realizat in
tr-un laborator din R. F. Ger
mania, este o substanță anorga
nică — un sllicat de aluminiu — 
care intră în reacție cu calciul, 
dînd astfel efectul de înălbire a 
țesăturilor. Apariția lui poate, 
determina o cotitură spectacu

loasă tn industria detergenților. 
„Sazilul" nu este toxic, nu pro
voacă Iritarea pielii șl costă doar 
cu puțin mal mult decit fosfați!.

• „SECRETUL" RE
CORDURILOR DE VITE
ZA. După cum afirmă fizlologul 
danez Bengt Saltin, sprinterii 
au, Încă de la naștere, o propor
ție anume a diferitelor fibre 
musculare. Dacă cineva nu are 
această proporție, nici un fel de 
antrenament nu-1 poate ajuta să 
devină un bun vitezist. Fibrele 
musculare se împart in două 
grupe mari : netede și striate 
transversal. Primele nu pot fi 
comandate conștient și se con
tractă încet. Ultimele acționea
ză repede «1 te supun voinței

omului. La rîndul lor. acestea 
se Impart In fibre cu contracta
re rapidă și fibre cu contracta
re mai puțin rapidă. La omul 
obișnuit cele două tipuri de fi
bre striate transversal există 
Intr-o proporție aproximativ 
egală. Mușchii alergătorilor pe 
distanțe lungi conțin 80 la sută 
fibre cu contracție mai Înceată, 
dar care pot funcționa o peri
oadă îndelungată. în timp ce 
mușchii sprinterilor buni con
țin, dimpotrivă, 75 la sută fibre 
cu contracție rapidă, dar care 
„obosesc" repede. Această pro
porție este predeterminată ge
netic și antrenamentul nu poa
te schimba nimic esențial, poa
te doar încetini intrucitva „obo
seala" fibrelor cu contracție ra
pidă.
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In Comitetul O. N. U. pentru Oceanul Indian

Unanimă condamnare 
a atacului Israelului impotriva Irakului

NAȚIUNILE UNITE 12 (Agerpres). — La New York se desfășoară 
In prezent lucrările Comitetului ad-hoc al O.N.U. pentru Oceanul Indian 
— organism din care face parte și România — avînd drept scop pregă
tirea și organizarea unei conferințe pentru transformarea Oceanului In
dian intr-o zonă a păcii.

Plenara C.C. al P.M.U.P.

în ultimele zile, dezbaterile comi
tetului s-au concentrat asupra situa
ției create ca urmare a atacului avia
ției israeliene împotriva instalațiilor 
nucleare irakiene. Un mare număr 
de delegații, practic toate statele 
membre, au condamnat atacul israe- 
lian impotriva Irakului ca act de 
agresiune incompatibil cu normele 
și principiile dreptului internațional, 
care pune in pericol pacea și secu
ritatea în Orientul Mijlociu, in zona 
Oceanului Indian și in întreaga lume.

Intervenind în dezbateri, reprezen
tantul român a exprimat preocuparea 
profundă și indignarea opiniei pu
blice din țara noastră față de atacul 
aerian al Israelului, condamnarea cu 
toată fermitatea de către guvernul 
român a acestui act inadmisibil de 
agresiune care adaugă noi elemente 
de tensiune într-o regiune în care 
exista deja o situație extrem de 
complicată și primejdioasă. Subli
niind valabilitatea universală a prin
cipiilor independenței și suveranității 
naționale, necesitatea respectării lor 
neabătute, a rezolvării prin mijloace 
pașnice a tuturor problemelor con-

BAGDAD

Hotărîri ale Conferinței extraordinare a Ligii Arabe
BAGDAD 12 (Agerpres). — Confe

rința extraordinară a Ligii Arabe, în
trunită joi la Bagdad, la nivelul mi
niștrilor afacerilor externe, pentru a 
examina consecințele raidului israe- 
Jian asupra centralei nucleare ira
kiene, a hotărit să acționeze in ca
drul O.N.U. pentru a se impune 
sancțiuni împotriva Israelului, rela
tează agenția irakiană de presă — 
I.N.A. Participanțil au decis forma- 

MADRID

Lucrările reuniunii general-europene

SESIUNEA CONSILIULUI O. N. U. D. L

Industrializarea - calea progresului 
țărilor în curs de dezvoltare

A XV-a sesiune a Consiliului dezvoltării industriale — ale cărui lu
crări s-au desfășurat recent in capitala Austriei — a oferit statelor parti
cipante prilejul unui dialog larg asupra problemelor la ordinea zilei pri
vind industrializarea țărilor in curs de dezvoltare și cooperarea industrială 
internațională, contribuția actuală a Organizației Națiunilor Unite-pentru 
dezvoltarea industrială (O.N.U.D.I.) și îndatoririle sale de viitor in acest 
domeniu.

flictuale, delegatul român a prezen
tat poziția constantă a țării noastre, 
potrivit căreia o soluție justă și du
rabilă a conflictului din Orientul 
Mijlociu nu se poate realiza prin 
atacuri armate, ci numai pe cale po
litică, printr-o reglementare globală 
care să ducă, în primul rind, la so
luționarea problemei palestiniene, cu 
respectarea drepturilor inalienabile 
ale acestui popor, inclusiv crearea 
unui stat palestinian independent, 
singura cale de natură să garanteze 
pacea și liniștea tuturor statelor și 
popoarelor din această parte a lumii.

Președintele comitetului, ambasa
dorul I. Fonseka (Sri Lanka), a sub
liniat că cvasitotalitatea statelor 
membre au condamnat sau reprobat 
atacul israelian asupra teritoriului 
Irakului, ceea ce indică dezaprobarea 
generală a acestei acțiuni. Comitetul 
a decis ca această declarație a pre
ședintelui său să fie distribuită ca 
document al O.N.U., rezervîndu-și 
dreptul de a reveni asupra acestei 
probleme după examinarea ei în Con
siliul de Securitate.

rea unei comisii alcătuită din mi
niștrii de externe ai Kuweitului, Al
geriei și secretarul general al Ligii 
Arabe, care să reprezinte organiza
ția la dezbaterile în această proble
mă ale Consiliului de Securitate al 
O.N.U. Din comisie va mai face par
te automat Tunisia — în prezent 
membru nepermanent al Consiliului 
de Securitate.

dintre tineri șl organizațiile de tine
ret. Textul convenit stipulează anga
jamentul statelor participante de a 
favoriza studierea problemelor pri
vind tînăra generație, precum și or
ganizarea — între tineri și organiza
țiile de tineret — de manifestări și 
acțiuni educative și culturale, și alte
le asemănătoare.

Un alt text convenit în același grup 
de redactare, și la adoptarea căruia, 
de asemenea, delegația română și-a 
adus o contribuție însemnată, se re
feră la problemele legate de situația 
cetățenilor care se află temporar pe 
teritoriul altor state participante. 
Textul cheamă statele participante să 
depună eforturi, acolo unde este ca
zul, pentru a îmbunătăți condițiile de 
asistență juridică, consulară și medi
cală oferită cetățenilor celorlalte sta
te participante care se găsesc tempo
rar pe teritoriul lor in scopuri per
sonale sau profesionale.

A început, de așemenea, discuta
rea părții introductive a capitolului 
care se ocupă de principiile Actului 
final. în ultima ședință, reprezen
tanții celor 35 de state au convenit 
un text prin care se exprimă voin
ța tuturor participanților de a căuta 
soluții pentru rezolvarea problemelor 
prin intermediul dialogului și nego
cierilor.

blu, numeroase delegații, Îndeosebi 
din țările membre ale „Grupului ce
lor 77“, au stăruit, totodată, asupra 
contribuției 'crescînde pe care pot 
și trebuie să o aducă în acest proces 
țările dezvoltate, pe calea promovă
rii unei cooperări internaționale echi
tabile, bi și multilaterale, inclusiv 
prin intermediul O.N.U.D.I., ca for 
internațional specializat în sistemul 
Națiunilor Unite.

Asemenea întregului dialog econo
mic multilateral, lucrările Consiliului 
O.N.U.D.I. au fost marcate de ac
tuala criză economică internațională, 
care se răsfrînge și asupra țărilor 
în curs de dezvoltare, inclusiv asu
pra eforturilor lor pentru industriali
zare. în acest sens, pe lingă progre
sele dobindite de țările in curs de 
dezvoltare în sfera industrializării 
— ilustrate de creșterea ponderii lor 
în producția industrială a lumii de 
la 8,2 la sută în 1960 la aproape 
11 la sută in 1980 — lucrările Con
siliului O.N.U.D.I. au pus pregnant 
în lumină dificultățile care confruntă 
în prezent țările în curs de dezvol
tare în obținerea de tehnologii, re
surse financiare și alte mijloace ne
cesare dezvoltării lor industriale.

Pornind de la asemenea realități, 
numeroase țări în curs de dezvoltare 
au insistat, cu deplin temei, pentru 
convenirea și punerea in aplicare de 
măsuri menite să conducă la acce
lerarea dezvoltării industriale, prin 
asigurarea accesului nestingherit la 
tehnologii șl întărirea capacității teh
nologiei autohtone, intensificarea, în 
condiții echitabile, a fluxului de re
surse financiare în sprijinul indus
trializării, înlăturarea măsurilor pro- 
tecționiste șl a altor bariere din ca
lea comerțului și cooperării industria
le internaționale, subliniind răspun
derile ce revin in această privință 
țărilor puternic industrializate.

Așa cum a rezultat și din dezba
teri, fără a se omite, desigur, neajun
surile, determinate înainte de toate 
de resursele limitate aflate la dispo
ziție, se poate spune că O.N.U.D.I. se 
prezintă astăzi cu un bilanț pozitiv. 
La capitolul realizări se poate men
ționa, astfel, că in cei 14 ani de la 
crearea sa, și îndeosebi în ultimii ani

Sesiunea Comisiei mixte româno-cehoslovace de istorie
PRAGA 12 Agerpres), — în zilele 

de 9—12 iunie 1981 a avut loc la 
Praga sesiunea Comisiei mixte ro
mâno-cehoslovace de istorie pe tema 
„Colaborarea României și Cehoslova
ciei în lupta pentru emanciparea na
țională și politică și pentru consti
tuirea statelor independente în 1918".

în alocuțiunile rostite la deschide
rea sesiunii, acad. Emil Condurachi 
și acad. Miroslav Kvapilak, președin
ții celor două părți în comisie, au 
evocat rolul și importanța întîlniri- 
lor și convorbirilor dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și tovarășul Gustav Husak, 
secretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist din Ceho
slovacia, președintele Republicii So
cialiste Cehoslovace, pentru întărirea

In pregătirea alegerilor din R. D. Germană
O cuvintare a tovarășului Erich Honecker

BERLÎN 12 (Agerpres). — Luind 
cuvîntul la adunarea electorală orga
nizată la Karl Marx-Stadt, Erich 
Honecker, secretar general al C.C. al 
P.S.U.G., președintele Consiliului de 
Stat al R. D. Germane, s-a referit la 
unele aspecte ale politicii interne și 
externe a R.D.G., la probleme ale 
situației internaționale.

în pofida evoluțiilor de criză din 
societatea capitalistă, a arătat vorbi
torul, acționăm pentru dezvoltarea 
stabilă și dinamică a economiei 
R.D.G., pentru a asigura transpune
rea in viață a programului nostru 
social-politic. Referindu-se la succe
sele economice obținute de R.D.G. în 
cincinalul 1976—1980, el a menționat 
că producția industrială a sporit cu 
32,2 la sută, comparativ cu cincinalul 
anterior, în. agricultură, producția 
alimentară și de materii prime cres- 
eînd, de asemenea, cu 239 milioa
ne tone.

Referindu-se Ia situația Internațio
nală actuală, vorbitorul s-a pronun-

KABUL

Ședința 
Consiliului Revoluționar 

al R. D. Afganistan
KABUL 12 (Agerpres). — La 

Kabul a avut Ioc o ședință a Con
siliului Revoluționar al Republicii 
Democratice Afganistan, prezidată 
de Babrak Karmal, secretar general 
al C.C. al Partidului Democratic al 
Poporului, președintele Consiliului 
Revoluționar. După cum transmite 
agenția afgană de știri Bahtar, în 
cadrul reuniunii, Nur Ahmad Nur și 
Abdul Rashid Aryan au fost aleși 
vicepreședinți ai Consiliului Revolu
ționar.

A fost aprobată, totodată, propu
nerea cu privire la numirea lui 
Sultan Aii Keshtmand ca președinte 
al Consiliului de Miniștri al R. D. 
Afganistan.

Șansele soluționării crizei politice italiene
Agenția „France Presse" transmite: 

tncredințindu-i lui Giovanni Spa- 
dolini, secretar general al Partidului 
Republican Italian, misiunea de a 
forma noul guvern, președintele 
Italiei, Alessandro Pertini, a făcut o 
ultimă tentativă in vederea soluțio
nării crizei politice, declanșată la 26 

această organizație a realizat în 120 
de țări in curs de dezvoltare peste 
25 000 proiecte, in valoare de aproxi
mativ o jumătate de miliard de do
lari, a furnizat asistența tehnică uti
lă. a contribuit la întărirea cooperă
rii industriale intre țările în curs de 
dezvoltare și intre acestea și țările 
dezvoltate, precum și la sprijinirea 
țărilor cel mai puțin avansate — la 
toate aceste activități România adu- 
cîndu-și o contribuție activă, alături 
de celelalte state membre.

în condițiile în care Obiectivul ma
jor convenit prevede sporirea pon
derii țărilor în curs de dezvoltare in 
producția industrială mondială de la 
aproximativ 11 la sută în prezent la 
cel puțin 25 la sută in anul 2000, 
sarcini considerabil sporite revin 
O.N.U.D.I. in etapa viitoare, cind 
această organizație urmează a fi ri
dicată la rangul de agenție speciali
zată a Națiunilor Unite, pentru a 
răspunde astfel mal bine aspirațiilor 
legitime ale statelor membre.

Procedindu-se în acest spirit, în 
urma unor intense consultări și ne
gocieri, purtate îndeosebi pe baza 
propunerilor „Grupului celor 77“, s-a 
ajuns la un consens asupra unor do
menii prioritare de activitate ale 
O.N.U.D.I. — între care problema 
transferului tehnologiilor industriale, 
dezvoltarea producției industriale, 
sursele energetice, dezvoltarea resur
selor umane și măsurile in sprijinul 
țărilor celor mai puțin dezvoltate. Pe 
de altă parte, reflectind impasul dia
logului „Nord-Sud“, consiliul nu a 
fost in măsură să ajungă la decizii 
concludente in legătură cu unele 
propuneri concrete avînd Ia origine 
inițiative ale „Grupului celor 77“, 
cum este aceea privind crearea unei 
bănci internaționale pentru dezvol
tarea industrială — problemă ce ur
mează a fi reluată în discuție.

în ansamblu, se poate însă afirma 
că sesiunea a XV-a a Consiliului 
dezvoltării industriale a marcat un 
pas înainte pe linia dialogului dintre 
statele membre, a sprijinirii efortu
rilor de industrializare ale țărilor in 
curs de dezvoltare, promovării coo
perării industriale internaționale, 
servind întăririi in continuare a ro
lului O.N.U.D.I. in acest domeniu, 
în consens cu cerințele instaurării 
noii ordini economice internaționale.

Marin BUH O AR A. 
Viena 

prieteniei frățești, tradiționale dintre 
cele două partide comuniste, state și 
popoare.

Comunicările prezentate au rele
vat lupta comună a popoarelor ro
mân, ceh și slovac pentru indepen
dență și unitate națională, rolul cla
sei muncitoare și al partidelor lor, 
al maselor populare în marile eve
nimente istorice din 1918, care au 
fost încununate cu făurirea statului 
național român și crearea statului 
cehoslovac independent.

în cadrul sesiunii a fost organizată 
o expoziție de carte social-politică și 
de istorie, la loc de frunte situîndu-se 
lucrări din opera tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

Cu același prilej a fost semnat un 
protocol de colaborare care prevede 
continuarea studiilor și cercetărilor 
pe teme istorice de interes comun.

țat pentru continuarea politicii de 
destindere și de coexistență pașnică 
între state cu orînduiri social-econo- 
mice diferite, ca singura alternativă 
viabilă a lumii contemporane.

în cadrul celui de-al X-lea Con
gres al P.S.U.G. — a spus el — s-a 
subliniat că vom face totul pentru 
menținerea și consolidarea păcii. în 
aceasta constă principala sarcină a 
activității noastre internaționale.

Erich Honnecker a subliniat că 
politica in domeniul rachetelor și 
înarmarea accelerată inițiate de 
N.A.T.O. reprezintă un pericol serios 
pentru popoare.

Anii ’80 trebuie să devină, prin 
eforturi susținute, un deceniu al 
dezarmării, care să permită oprirea 
cursei înarmărilor, ce constituie o 
povară economică uriașă pentru po
poare. Pe ordinea de zi a politicii 
mondiale trebuie să se afle comple
tarea destinderii politice cu dezanga
jarea militară, a spus, în încheiere, 
Erich Honecker.

Comunicat comun 
bulgaro-algerian

SOFIA 12 (Agerpres). — La Sofia 
au luat sfîrșit convorbirile dintre 
Todor Jivkov, secretar general al 
C.C. al P.C.B., președintele Consi
liului de Stat al R. P. Bulgaria, și 
Chadli Bendjedid, președintele Re
publicii Algeriene Democratice și 
Populare, secretar general al Parti
dului Frontul de Eliberare Națională, 
care a efectuat o vizită oficială in 
Bulgaria. După cum arată comuni
catul comun, transmis de agenția 
B.T.A., au fost examinate, in cursul 
discuțiilor, perspectivele dezvoltării 
și adinciriî relațiilor de colaborare 
bulgaro-algeriene și probleme inter
naționale actuale. Cele două părți 
— se precizează in comunicat — iși 
exprimă hotărîrea de a contribui la 
consolidarea păcii, securității inter
naționale, la continuarea și extinde
rea procesului de destindere in toate 
regiunile lumii.

mai, înainte de a dizolva parlamentul 
și a convoca alegeri generale antici
pate.

Partidul Republican Italian este o 
formațiune politică modestă, care nu 
deține decit 3 la sută din voturile 
electoratului, tn plus, democrația 
creștină este hotărită să păstreze cu 
orice preț șefia guvernului, pe care 
o deține de peste 35 de ani. Ea nu 
va face nici o concesie lui Spado- 
lini. Stupoarea și iritarea care 
domneau miercuri seara la sediul 
Partidului Democrat-Creștin, cind li
derii partidului au aflat că Arnaldo 
Forlani a renunțat la misiunea de a 
forma guvernul, fdră măcar să fi in
format in prealabil Direcțiunea parti
dului, nu lasă să planeze nici o in- 
doială asupra felului cum vor fi in- 
timpinate de către democrația-crești- 
nă propunerile noului premier de
semnat. (Agerpres)

Bilanț preliminar 
al cutremurului 

din Iran
TEHERAN 12 (Agerpres). — Agen

ția iraniană de presă Pars in
formează că, potrivit unor date pre
liminare, in urma cutremurului pro
dus joi in provincia Kerman, din 
sud-estul Iranului, peste 3 000 de 
persoane și-au pierdut viața. Agen
ția scrie că orașul Golbaf, cel mai 
greu lovit de acest seism care a mă
surat 6.8 grade pe scara Richter, a 
fost distrus în proporție de 95 la 
sută. Aproximativ 1 000 de răniți au 
fost transportați la spitalele din ca
pitala provinciei, orașul Kerman. O 
amplă operațiune de salvare este in 
curs de desfășurare. în cursul zilei 
de vineri, primul ministru Moham
mad Aii a inspectat zona calamitată.

AGENȚIILE DE PRESA
e scurt

REUNIUNE LA NIVEL ÎNALT A TARILOR CENTRO-AMERICANE. Mi
nistrul relațiilor externe panamez, Jorge lllueca, a anunțat, oficial, că in 
următoarele săptămîni în capitala țării se vor desfășura lucrările unei 
reuniuni la nivel înalt a țărilor centro-omericane - transmite agenția 
panameză de presă Panapress. Ministrul panamez a precizat că obiectivul 
central al intîlnirii îl constituie analiza raporturilor țărilor centro-americane 
cu S.U.A. și evoluția lor în următoarea perioadă de timp, în ideea echili
brării acestora și 
sitatea instaurării

punerii lor de «cord cu principiile ce decurg din nece- 
unei noi ordini economice in regiune și in lume.

MOSCOVA. După 
agenția T.A.S.S.,

PRIMIRE LA 
cum transmite
Leonid Brejnev, secretar general aî 
C.C. al P.C.U.S., președintele Pre
zidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., l-a primit vineri pe Olof 
Palme, președintele Comisiei inde
pendente pentru dezarmare și pro
blemele securității — organizație 
internațională neguvernamentală — 
președintele Partidului Muncitoresc

VARȘOVIA (Agerpres). — După 
cum s-a anunțat, tn zilele de 9 și 10 
iunie a.c. au avut loc lucrările Plena
rei a 11-a a C.C. al Partidului Mun
citoresc Unit Polonez.

Plenara a dezbătut un raport al 
Biroului Politic prezentat de Stanis
law Kania, prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P. în raport au fost relevate 
situația grea din țară și măsurile 
pentru ieșirea din această situație, au 
fost expuse pregătirile în vederea a- 
propiatului Congres extraordinar al 
P.M.U.P. A fost prezentat, totodată, 
conținutul unei scrisori adresate C.C. 
al P.M.U.P. de către C.C. al P.C.U.S., 
In care — după cum a arătat rapor
torul — se exprimă „profunda neli
niște’ fată de evoluția situației poli
tice din Polonia", relevindu-se că 
„pericolul serios care planează asu
pra socialismului în această țară 
pune in primejdie însăși existența 
statului polonez independent".

în cadrul plenarei au avut loc 
dezbateri vii și foarte combative în 
legătură cu problemele prezentate in 
raport. Vorbitorii — membri ai Bi
roului Politic, prim-secretarl ai co
mitetelor voievodale de partid, acti
viști de partid, muncitori, oameni de 
cultură și alți membri ai Comitetu
lui Central — au criticat conducerea 
de partid și de stat pentru Înceti
neală, lipsă de poziție și insuficien
tă fermitate și au cerut măsuri e- 
nergice pentru împiedicarea elemen
telor ostile socialismului să desfă
șoare activități dăunătoare statului 
socialist, pentru contracararea încer
cărilor de acaparare a puterii de 
către unele grupări din sindicatul 
„Solidaritatea" și din alte cercuri. Ei 
au subliniat necesitatea creșterii ro
lului partidului în întreaga activita
te politică, ideologică, economică și 
în alte domenii, întăririi unității sale, 
a legăturilor cu clasa muncitoare, cu 
toți oamenii muncii, arătînd că el 
are forța necesară de a mobiliza ma
sele, de a soluționa toate probleme
le de care depinde ieșirea din criza 
cu care se confruntă în prezent Po
lonia, pentru normalizarea situației.

Vorbitorii au subliniat, totodată, 
necesitatea imperioasă a aplicării fer
me a prevederilor legilor statului, a 
combaterii oricăror manifestări dău
nătoare socialismului. intereselor 
fundamentale ale poporului pentru ca 
în cel mai scurt timp să se instau
reze ordinea și disciplina în viața 
social-economică a țării. Pentru a- 
ceasta, s-a. relevat, sînt necesare e- 
forturi de durată din partea tuturor, 
trecerea rapidă la transpunerea in 
viață a măsurilor stabilite de ple
nară.

în cadrul dezbaterilor, T. Grabskl, 
membru al Biroului Politic, secretar 
al C.C., a propus Comitetului Cen
tral să se organizeze exprimarea vo
tului de încredere față de membrii 
Biroului Politic. în legătură cu a- 
ceastă propunere, respinsă de Comi
tetul Central, au avut loc dezbateri 
însuflețite, exprimindu-se încre
derea în Stanislaw Kania, prtm-se- 
cretar al C.C. al P.M.U.P., Wojciech 
Jaruzelski, prim-ministru, și in cei
lalți membri ai Biroului Politic, con- 
siderîndu-se că ei iși pot îndeplini 
atribuțiile ce le revin. S-a subliniat, 
totodată, necesitatea unei activități 
unitare, ferme și colective a condu
cerii partidului.

In cadrul lucrărilor plenarei a luat 
cuvintul și primul ministru, Wojciech 
Jaruzelski, care a apreciat că pen
tru obținerea rezultatelor scontate 
prin aplicarea liniei preconizate de 
plenară, pentru ca ea să devină fun
damentul reînnoirii înțelese in mod 
socialist, trebuie ridicat un zid, tre
buie barată calea forțelor extremis
te, a forțelor care paralizează func
ționarea normală a puterii, care aspi
ră să o acapareze, adică — a apre
ciat el — aspiră de fapt la o răs
turnare antisocialistă.

Forțele armate — a relevat vor
bitorul — resimt în mod dureros cri
za profundă prin care trec țara noas
tră, poporul nostru, forța lui con
ducătoare — partidul. Cadrele de 
conducere, toți ostașii se interesează 
de situație, a precizat primul mi
nistru, trag concluzii, manifestă ini
țiative pe linie de partid și de servi
ciu. EI a adăugat că armata popu
lară poloneză, îndeplinind voința 
partidului și a puterii populare, s-a 
aflat, se află și se va afla întot
deauna la înălțimea cerințelor vie
ții independente, socialiste ale po
porului.

Primul ministru a declarat apoi : 
„Trebuie sâ împărtășim îngrijorarea 
exprimată în scrisoarea Comitetului 
Central al P.C.U.S. Ea este deosebit 
de interne iată în. actuala situație in
ternațională". „Ceea ce se petre
ce la noi — a adăugat vorbitorul — 
destabilizarea din Polonia amenință 
să zdruncine echilibrul pe un plan 
considerabil mai mare. în acest 
punct al Europei nu este posibil să 
stai deoparte".

Arătind, în continuare, că poporu
lui i-a fost dezvăluit deschis adevă
rul amar cu privire la situația eco
nomiei, vorbitorul a apreciat că a- 
ceastă situație are cauze subiective 
și obiective. în rîndul cauzelor su
biective, el a amintit neajunsurile 
incontestabile legate de operativita
tea. activității, a reacției și a capa
cității de previziune, neajunsuri 
pentru care, după cum a apreciat 
vorbitorul, vina o poartă adminis
trația de stat și economică, inclusiv 
Consiliul de Miniștri. Wojciech Ja,- 
ruzelski a subliniat că o acțiune de 
mari proporții, cum este reforma,

Social Democrat din Suedia. în ca
drul convorbirii au fost abordate 
probleme legate de activitatea pe 
care o desfășoară comisia condusă 
de Olof Palme — relevă agenția 
T.A.S.S.

CONVORBIRE. Premierul Consi
liului de Stat al R.P. Chineze,- Zhao 
Ziyang, a avut la Beijing o între
vedere cu Abdel Razzak Abdel 

trebuie sâ fie întreprinsă pe baza 
unei analize și a unor studii profun
de, a dezbaterii și aprobării obștești. 
El a menționat că guvernul a pre
zentat Seimului două proiecte de 
lege, care au o importanță funda
mentală in cadrul sistemului refor
mei și care se referă la autocondu- 
cerea colectivelor de muncă ale în
treprinderilor și la întreprinderea de 
stat. In context, vorbitorul a rea
mintit încă o necesitate importantă 
și urgentă, și anume folosirea mai 
deplină a potențialului de produc
ție existent.

In încheierea lucrărilor plenarei a 
luat cuvintul primul secretar al C.C. 
al P.M.U.P., Stanislaw Kania. Bi
roului Politic i-au fost adresate ob
servații foarte severe — a spus el. 
Acestea au fost la unison cu scri
soarea Comitetului Central al Parti
dului Comunist al Uniunii Sovietice, 
care, după cum am declarat in ra
portul Biroului Politic, își găsește 
temei în situația noastră.

în cursul dezbaterilor — a arătat 
vorbitorul — nimeni nu a contestat 
orientarea generală a politicii noas
tre, orientare care este denumită li
nia înnoirii socialiste. Nu a existat 
nici o luare de cuvînt în care aceas
tă linie să fi fost pusă sub semnul 
întrebării. Noi vom merge mai de
parte pe această cale. Este absolut 
evident că din dezbaterile de la a- 
ceastă plenară se desprinde o con
cluzie principală, și anume că linia 
justă a partidului trebuie să fie pro
movată prin metode mai hotărîte șl 
mai înțelepte, care să corespundă 
amplorii pericolului, amplorii si
tuației.

în continuare, referindu-se la pre
gătirile pentru apropiatul Congres 
extraordinar al P.M.U.P., S. Kania 
a subliniat necesitatea ca la confe
rințele de partid voievodale să fie 
aleși activiști politici verificați, să 
se renunțe la criteriile formale care, 
sub diferite- pretexte, Ii exclud pe 
tovarășii cei mai valoroși numai pen
tru că s-au aflat timp de două le
gislaturi în organele de partid. Tre
buie să ne opunem creării unor pie
dici artificiale care ar face imposi
bilă alegerea activiștilor la nivel 
centrai drept candidați la mandatul 
de delegați la congres. Este o con
diție importantă a păstrării continui
tății conducerii care decurge, sînt 
profund convins de aceasta, din ne
cesitățile partidului.

Vorbitorul a relevat că este nece
sară adoptarea a diferite măsuri dis
ciplinare împotriva a tot ce erodea
ză disciplina de partid,- slăbește 
partidul, atît In sfera ideologică, cît 
și pe planul nesocotirii principiilor 
centralismului democratic. Un rol 
extrem de mare au mijloacele de 
informare în masă — a arătat el. In 
redacții avem un important poten
țial de cadre care sînt membri de 
partid, dar, totodată, și destule te
meiuri pentru o critică aspră, foarte 
aspră. Este absolut limpede că nu 
vom cîștiga lupta pentru conștiința 
socială, programul nostru nu se va 
bucura de sprijin deplin, dacă in 
mijloacele de informare în masă se 
va menține o anumită situație de 
iritare, dacă vor fi scoase in evi
dență fenomenele negative în pri
mul rind, care intensifică emoțiile, 
care determină o atitudine nebine- 
vditoare față ele autorități. Așteptăm 
că, in presă, lă radio și Ia televiziune 
să înceapă o ofensivă împotriva ori
căror acțiuni dușmănoase, precum și 
Împotriva fenomenelor negative.

Trebuie făcut totul pentru ca tn 
jurul miliției, serviciului securității, 
procuraturii, al tuturor organelor care 
au această menire să se creeze un cli
mat favorabil— a continuat vorbi
torul.

Trebuie să sprijinim mal eficient și 
să manifestăm o grijă mai mare față 
de sindicatele de ramură. „Solidari
tatea" este manevrată de forțe străine 
intereselor muncitorilor, a arătat vor
bitorul, subliniind apoi necesitatea de 
a se determina o definire clară a li
mitelor înscrise în statutul „Solida
rității".

Relevînd că una din cele mai im
portante sarcini trebuie considerată 
folosirea propriilor resurse de materii 
prime, vorbitorul a arătat că în acest 
scop inițiativele trebuie luate 
imediat.

Referindu-se la pregătirile pentru 
congres, S. Kania a spus că trebuie 
elaborat de îndată un nou plan de 
acțiuni.

Vorbitorul a arătat apoi : Votînd în 
problema votului de încredere față de 
Biroul Politic, tovarășii, criticîndu-1 
aspru, au considerat util să încredin
țeze Biroului Politic in actuala sa 
componență îndeplinirea funcției de 
conducere a partidului. Permiteți-mi 
— a spus el — să declar că după 
această plenară ne dăm mai bine 
seama de răspunderea ce ne revine 
in situația actuală, de pericolele care 
amenință Polonia, socialismul. Am 
convingerea că vom ieși din criză da
torită activității partidului nostru și 
luptei partidului nostru, pe calea 
confruntării politice, a unei confrun
tări desfășurate prin forțe proprii.

Plenara a adoptat o hotărire in care 
se spune : C.C. al P.M.U.P. reafirmă 
voința de a continua cauza înnoirii 
socialiste, inițiată la plenara a 6-a a 
C.C. Această înnoire este amenințată 
de criza politică, socială și economică 
care se adîncesc. făcind să crească 
pericolul de natură contrarevoluțio
nară la adresa existenței orînduirii 
socialiste in Polonia.

în hotărire se subliniază că toți

Meguid, vicepremier pentru proble
mele economice al guvernului egip
tean, care întreprinde o vizită în 
China. După cum relatează agenția 
China Nouă, cu acest prilej au fost 
evidențiate bunele relații de coope
rare dintre cele două țări, precum 
și perspectivele existente pentru 
extinderea lor tn continuare. Au 
fost discutate, de asemenea, o serie 
de probleme internaționale.

EXPOZIȚIE OMAGIALA GEOR
GE ENESCU. In clădirea com-i 
plexului, cultural „Vigado" din 
Budapesta s-a deschis expozi
ția omagială „George Enescu“. 
Expoziția cuprinde fotografii, do
cumente, discuri și lucrări re
feritoare la viața, activitatea și 
creația marelui muzician român. 
La vernisaj, Lăng Istvan, secretar 
general al Asociației muzicienilor 
unguri, a evidențiat personalitatea 
lui George Enescu, valoarea crea
ției sale muzicale, precum și cali
tățile lui artistice deosebite ca vio
lonist. Au participat reprezentanți 
ai ministerelor culturii, afacerilor 
externe, ai Asociației muzicienilor 
unguri, alți oameni de cultură, re- 

membrii de partid, întregul popor po
lonez trebuie sâ fie conștienți de răs
punderea istorică ce revine astăzi po
porului și statului polonez.

Ne manifestăm încrederea față de 
opiniile și concluziile partidelor fră
țești, se spune în hotărire. Tocmai 
în acest spirit, C.C. al P.M.U.P. a in
terpretat scrisoarea C.C. al P.C.U.S., 
scrisoare sinceră și pătrunsă de În
grijorare față de'evoluția situației din 
Polonia, de grija față de menținerea 
valorilor fundamentale ale socialis
mului în țara noastră.

Plenara a 6-a a C.C. al P.M.U.P. a 
marcat începutul procesului de în
noire în partid și de democratizare a 
vieții sociale, de reformare a econo
miei naționale. Politica partidului și 
guvernului, orientată pe linia acor
dului social și a reformelor, este per
manent perturbată de forțe ostile so
cialismului. De aceea — se arată în 
document — C.C. consideră că este 
inevitabilă folosirea tuturor mijloa
celor necesare pentru a se pune capăt 
acestor acțiuni dușmănoase. Comite
tul Central constată că garanția prin
cipală a transpunerii în viață a liniei 
înnoirii socialiste este Partidul Mun
citoresc Unit Polonez. Unitatea lui 
ideologică și coeziunea lui organizato
rică ; spiritul activ al tuturor mem
brilor și verigilor partidului constituie 
cheia spre lichidarea profundei crize 
sociale.

Hotărîrea relevă că în partid ie 
manifestă tendințe scizioniste, care 
țintesc împotriva caracterului mar- 
xist-leninist al partidului, împotriva 
coeziunii lui organizatorice, se încear
că o activitate fracționistă. în legă tu.- 
ră cu aceasta, C.C. al P.M.U.P. respir» 
ge cu hotărire concepțiile revizioniste 
privind lichidarea rolului conducător 
al partidului, reducerea funcției lui 
conducătoare exclusiv la sfera ideolo- 
gico-morală, privarea lui de instru
mentele puterii politice. Acesta este 
principalul pericol. Totodată, C.C. 
subliniază necesitatea lichidării con
cepțiilor și pozițiilor conservatoare 
care îngreuiază restabilirea legăturii 
dintre partid și mase. Totodată, C.C. 
reamintește datoria fiecărui membru 
de partid, a tuturor organizațiilor și 
instanțelor de partid de a respecta 
necondiționat Statutul P.M.U.P. Cazu
rile de încălcare a acestuia trebuie să 
atragă în mod consecvent după 
sine sancțiuni din partea organizații
lor de bază de partid, ca și din 
partea instanțelor și comisiilor con
trolului de partid.

Comitetul Central — se spune tn 
document — hotărăște că vor fi re- 
cunoscuți drept delegați la cel de-al 
IX-lea Congres extraordinar al 
P.M.U.P. numai acei tovarăși care au 
fost aleși in conformitate cu prin
cipiile adoptate la plenara a 10-a 
a C.C.

Comitetul Central subliniază că po
ziția față de hotărirea plenarei a 
11-a a C.C., participarea activă la 
înfăptuirea ei de către fiecare mem
bru și candidat de partid constituie 
confirmarea necesară a calității de 
membru al P.M.U.P.

Comitetul Central al P.M.U.P. 
cheamă Guvernul R. P. Polone și 
toate organele de stat, care stau de 
strajă legilor, să apere pe deplin 
statul, instituțiile și pe reprezentanții 
lui, să contracareze propaganda ostilă, 
anarhia șl arbitrariul. Organele ad
ministrative. organele miliției civile 
și serviciului de securitate, precum și 
organele judiciare trebuie să folo
sească toate posibilitățile accesibile 
pentru îndeplinirea îndatoririlor lor 
față de stat și de cetățeni.

Sprijinind poziția privind sancțio
narea consecventă a celor care s-au 
făcut vinovați de greșeli și denatu
rări, Comitetul Central consideră 
totodată inadmisibil să se exercite 
presiuni asupra cadrelor de conduce
re, să se răspindească calomnii la a- 
dresa oamenilor cinstiți.

Comitetul Central însărcinează Bi
roul Politic și Secretariatul C.C. — 
se arată în hotărire — să ia de ur
gență toate măsurile politice și or
ganizatorice necesare, să procedeze 
la o analiză a cadrelor de ziariști și. 
de asemenea, să adopte in legătură 
cu cadrele hotărîri de natură să a- 
sigure înfăptuirea liniei partidului și 
statului socialist in presă, radio și 
televiziune. C.C. insărcinează Biroul 
Politic, Secretariatul C.C., precum și 
toate instanțele de partid să inspire 
și să controleze permanent activita
tea mijloacelor de informare in masă 
de partid și de stat în așa fel incit 
activitatea lor să corespundă liniei 
plenarei a 6-a, intereselor vitale ale 
partidului șl țării.

în hotărire se subliniază Că C.C. 
al P.M.U.P. așteaptă ca mișcarea 
sindicală, în ansamblu, să îndepli
nească (cum procedează deja o serie 
de sindicate) sarcinile, prevăzute in 
statut, dezvoltind activ inițiativele 
pentru sporirea avuției naționale, 
participind la procesul de înnoire so
cialistă in Polonia.

în încheierea hotărî rii se arată că 
guvernul și organele ordinii publice, 
bizufndu-se pe legile in vigoare, tre
buie să tragă la răspundere toate 
persoanele care desfășoară o activi
tate îndreptată impotriva intereselor 
fundamentale ale statului și po
porului.

Comitetul Central relevă că grevele 
și acțiunile de protest agravează cri
za, intensifică tensiunile sociale și 
subminează caracterul realist al acor
durilor sociale. Nu sînt admise gre
vele politice.

prezentanți ai corpului diplomatic 
acreditat la Budapesta.

ACCIDENT FEROVIAR LtNGA 
ERFURT. Agenția A.D.N. infor
mează că, joi seara, in apropiere 
de orașul Erfurt, s-a produs un 
accident feroviar, in care 14 persoa
ne și-au pierdut viața și alte 93 au 
fost rănite. A fost constituită o co
misie guvernamentală de anchetă.

ARESTAREA UNOR TERORIȘTI 
ÎN FRANȚA. în cadrul unui raid 
de 48 de ore, poliția franceză a 
aresțat 10 teroriști, făcind parte din 
gruparea ................ J
directă", 
confiscat 
arme și 
merOase 
false.

autointitulată „Acțiunea 
De asemenea, poliția a 

o însemnată cantitate de 
muniții, precum și nu- 

documente de identitate

Economică in Affica a 
state

CREDITE ACORDATE UNOR 
STATE AFRICANE DE BANCA 
ARABA. Banca Arabă pentru Dez
voltare “ 
acordat unui număr de 33 
africane nearabe asistență In va
loare totali de 383,63 milioane dolari 
intre 1975—1980, relevă raportul 
anual al băncii difuzat la Khartum.
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MADRID 12 (Agerpres). — Cores
pondență de la Radu Adrian : La 
palatul Congreselor din Madrid con
tinuă lucrările reuniunii general-eu- 
ropene. în ciuda revenirii, uneori, la 
tonurile polemice și de confruntare, 
Îndeosebi in ședințele plenare ale 
reuniunii, reprezentanții celor 35 de 
state participante au reușit să înregis
treze in ultima săptămină, în cadrul 
diferitelor grupuri de lucru, unele 
progrese în procesul de redactare a 
documentului final. Fără să se refere 
la problemele principale care se află 
în fața reuniunii, aceste progrese își 
au, după cum apreciază observatorii, 
Importanța lor. contribuind la sti
mularea eforturilor statelor partici
pante pentru alcătuirea unui docu
ment final de substanță.

în grupul de’ redactare care se o- 
eupă de cooperarea in domeniul 
umanitar și în alte domenii au fost 
convenite astfel, în ultimele zile, mai 
multe texte referitoare la contactele 
între persoane. Pornind de la o ini
țiativă concretă prezentată In cadrul 
reuniunii de către România, unul 
dintre aceste texte se ocupă pe larg 
de problemele pe cate le ridică con
tactele dintre tineri, evidențiind ne
cesitatea încurajării acestora de către 
statele participante, a lărgirii schim
burilor și, în general, a cooperării

Prefațată și pregătită de sesiunea 
Comitetului permanent al O.N.U.D.I., 
sesiunea consiliului a avut pe agenda 
de lucru un evantai cuprinzător de 
probleme vizind punerea în aplicare 
a „Declarației și planului de acțiune 
privind industrializarea tarilor in 
curs de dezvoltare și cooperarea in
ternațională in scopul dezvoltării lor 
industriale", adoptate de a treia con
ferință generală a O.N.U.D.I., și rer 
alizarea noii strategii internaționale 
a dezvoltării pentru cel de-al treilea 
deceniu al O.N.U. pentru dezvoltare, 
!n cadrul căreia industrializarea 
ocupă un loc de frunte. In același 
timp, in atenția Consiliului O.N.U.D.I. 
s-au aflat o seamă de aspecte speci
fice privind consolidarea sistemului 
de consultări pentru promovarea in
dustrializării țărilor in curs de dez
voltare ; sporirea fondului Națiunilor 
Unite pentru dezvoltare industrială ; 
transferul de tehnologii ; deceniul 
industrializării in Africa 1981—1990 ; 
asistența O.N.U.D.I. pentru popoarele 
palestinian și namibian și altele.

Dincolo de aspectele tehnice, dez
baterile au prilejuit o nouă confir
mare a interesului vital al țărilor in 
curs de dezvoltare în făurirea și pro
movarea unei industrii naționale, ca 
pirghie decisivă pentru accelerarea 
procesului de dezvoltare economică 
și socială, ca factor de seamă pentru 
întărirea independenței și suverani
tății naționale și edificare a noii or
dini economice internaționale. Lucră
rile consiliului O.N.U.D.I. au eviden
țiat, totodată, cerința ca procesul in
dustrializării să se desfășoare in con
dițiile unei dezvoltări echilibrate a 
diferitelor ramuri ale economiei na
ționale, inclusiv agricultura și sectoa-. 
rele aferente, în conformitate cu ne
voile, aspirațiile și particularitățile 
specifice fiecărei țări, astfel incit 
să se asigure punerea în valoare cu 
eficiență maximă a potențialului ma
terial și uman, a tuturor resurselor 
aparținind patrimoniului național.

Relevînd, în sensul experienței 
practice, rolul determinant al efortu
rilor proprii ale fiecărui popor in 
dezvoltarea industrială, ca dealtfel 
in propășirea economică de ansam


