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AU ÎNDEPLINIT planul pe nouă luni

La invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, in spiritul relațiilor prietenești româno-libiene, 

al dorinței comune de dezvoltare a colaborării dintre tele două țări și popoare, ieri a început

VIZITA OFICIATA DE PRIM A COLOIKIULUI MOAH EL GEDDAFI,
CONDUCĂ* NARII REVOLUȚII DE LA 1SEPTENDRIE
AL IAMAHIRIEI ARARE IRENE POPULARE SOCIALISTE

6 unități industriale 
din județul Botoșani

Pînă ieri, 6 unități industriale din 
județul Botoșani au raportat înde
plinirea planului producției-marfă 
pe 9 luni ale anului. Intre acestea, 
se află întreprinderea textilă „Mol- 
dova“. întreprinderea mecanică și 
întreprinderea de fire și fibre „Me- 
lana“. Cele 6 colective muncitorești 
vor realiza, pină la sfîrșitul lunii, o 
producție suplimentară sarcinilor 
planificate pe primele trei trimestre 
ale anului în valoare de peste 
80 milioane lei. întregul spor obți- 
nindu-se pe seama creșterii produc
tivității muncii. (Silvestri Ailenei).

Rafinăria Ploiești
Operatorii, maiștrii și inginerii 

de la instalațiile rafinăriei Ploiești 
și-au îndeplinit înainte de termen 
sarcinile de plan pe 9 luni ale a- 
cestui an la toți indicatorii. Ast
fel. pînă la finele lunii sep
tembrie se va obține o pro
ducție suplimentară de circa 200 000 
tone benzine, uleiuri minerale, 
motorine. produse pentru pe
trochimie și altele, in valoare de 
aproape 400 milioane lei. Rafinorii 
ploieșteni au mai consemnat la in
dicatorul productivitatea muncii o 
depășire cu 34 500 lei pe om al mun
cii. raportată la producția netă. De 
asemenea, ca buni gospodari ai ma
teriilor prime și materialelor, ei au

reușit să reducă și costurile plani
ficate. (Constantin Căpraru).

întreprinderea metalurgică 
din Bacău

Colectivul de la întreprinderea 
metalurgică din Bacău a raportat în 
cursul zilei de ieri. 24 septembrie, 
îndeplinirea înainte de termen a 
planului de producție pe primele 
trei trimestre ale anului. De la în
ceputul anului și pină acum au fost 
asimilate și introduse în fabrica
ție 36 noi tipodimensiuni de ar
mături industriale din fontă. In a- 
celași timp, planul la producția 
netă a fost depășit cu circa 2 mi
lioane lei. iar la capitolul bene
ficii s-a înscris un plus în valoare 
de 5 milioane lei. (Gheorghe Baltă).

întreprinderea „Arădeanca" 
din Arad

în întrecerea socialistă pentru în
deplinirea exemplară a sarcinilor de 
plan, colectivul de oameni ai mun
cii de la întreprinderea ..Arădean
ca" din Arad a obținut însemnate 
realizări. Datorită creșterii produc
tivității muncii și reducerii cheltu
ielilor materiale, planul producției- 
marfă pe cele 9 luni ale anului a 
fost realizat cu o săptămînă mai 
devreme, ceea ce va permite obți
nerea. pînă la sfîrșitul lunii sep
tembrie. a unei producții industriale 
suplimentare în valoare de 5,5 mi
lioane lei. (Mircea Dorgoșan).

SOSIREA
ÎN CAPITALĂ

La invitația președintelui Repu
blicii Socialiste România, tovarășul 

' Nicolae Ceaușescu. joi a sosit în 
Capitală. într-o vizită oficială de 
prietenie în țara noastră, colonel 
Moammer El Geddafi. conducătorul 
Marii Revoluții de la 1 Septembrie 
al Jamahiriei Arabe Libiene Popu
lare Socialiste.

Vizita înaltului sol al poporului 
libian in tara noastră, noul dialog 
la nivel înalt romând-libian se în
scriu ca un nou și semnificativ mo
ment al bunelor relații de prietenie 
și colaborare stabilite între Româ
nia și Libia, deschizînd noi perspec
tive conlucrării fructuoase dintre 
cele două țări ale noastre în toate 
domeniile de activitate. în fo
losul ambelor noastre popoare, al 
cauzei păcii și înțelegerii în în
treaga lume. Vizita reflectă, de a- 
semenea. voința statelor noastre de 
a conferi noi dimensiuni conlucră- 

Irii dintre ele pe plan international 
pentru a-și aduce o contribuție spo
rită la solutionarea marilor proble
me care confruntă omenirea, la 
cauza păcii, a luptei popoarelor 
pentru făurirea unei lumi mai 
drepte și mai bune pe planeta 
noastră. Ea constituie, totodată, o 
mărturie grăitoare a bunelor relații 
pe care România le întreține ?u 
țările arabe, cu toate statele ce âu 
pășit pe calea independenței și dez
voltării libere, relații bazate pe în
credere, colaborare și prietenie 
trainică.

Ceremonia sosirii a avut loc pe 
| aeroportul Otopeni. Pe frontispiciul 

aerogării se aflau portretele pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu și 
conducătorului Marii Revoluții de la 
1 Septembrie, colonel Moammer El 
Geddafi. încadrate de drapelele de 
stat ale României și Libiei.

Pe mari pancarte erau înscrise, 
în limbile română și arabă, urările: 
„Bun venit în Republica Socialistă 
România conducătorului Marii Re
voluții de la 1 Septembrie al Ja
mahiriei Arabe Libiene Populare 
Socialiste, colonel Moammer El 
Geddafi!“. „Să se dezvolte continuu

relațiile de strînsă prietenie $1 
cooperare rodnică dintre Republica 
Socialistă România și Jamahiria 
Arabă Libiană Populară Socialistă, 
în interesul celor două popoare, al 
cauzei păcii și înțelegerii interna
ționale 1“

In întîmpinarea înaltului oaspete 
libian au venit tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu.

Pe aeroport erau prezenti tova
rășii Ilie Verdeț. Nicolae Constan
tin, Gheorghe Pană. Ion Pățan, 
Gheorghe Rădulescu, Nicolae Gio- 
san. Constantin Olteanu. precum și 
membri ai guvernului, generali.

Au fost de fată Andrei Păcurar, 
ambasadorul României la Tripoli, și 
Abdulhamad S. Zintani, secretar al 
Comitetului Popular al Biroului 
Popular al Jamahiriei Arabe Libie
ne Populare Socialiste Ia Bucu
rești. și membri ai Comitetului 
Popular al Biroului Popular.

Pe aeroport se aflau, de aseme
nea. șefi ai Unor misiuni diploma
tice acreditați in tara noastră.

La ora 15, aeronava cu care 
a călătorit înaltul sol al poporului 
libian a aterizat.

Tovarășul Nicolae Ceausescu a 
salutat „cu căldură pe colonel 
Moammer El Geddafi la coborîrea 
din avion. Cel doi conducători și-au 
strîns mîinile cu căldură, s-au îm
brățișat cu prietenie. La rîndul său. 
tovarășa Elena Ceausescu a adresat 
un călduros salut soției conducă
torului libian. Safia Farkash.

Conducătorul Marii Revoluții de 
la 1 Septembrie este lnsotit în vi
zita sa în tara noastră de Abdul 
Ati Obeidi. secretar al Comitetului 
Popular al Biroului de legături ex
terne, Abdul Salam Aii Treki, se
cretar pentru relații externe. Musa 
Abu Freiwa. secretar al Comite
tului Popular General al Planifică
rii. Bashir Jawda. secretar al Co
mitetului Popular pentru reforma 
agrară și Îmbunătățiri funciare.

In continuarea ceremoniei, co-
(Continuare în pag. a IlI-a)

începerea convorbirilor oficiale
La Palatul Consiliului de Stat au 

Început, joi după-amiază. convorbi
rile oficiale dintre președintele Re
publicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și colonelul Moa
mmer El Geddafi. conducătorul Ma
rii Revoluții de la 1 Septembrie al 
Jamahiriei Arabe Libiene Populare 
Socialiste.

La convorbiri participă, din partea 
română : Ion Pățan. viceprim-minis-

DINEU OFICIAL OFERIT

tru al guvernului, ministrul aprovi
zionării tehnico-materiale și gospo
dăririi fondurilor fixe, președintele 
părții române în Comisia mixtă gu
vernamentală româno-libiană de coo
perare economică și tehnică. loan 
Avram, ipinistrul industriei construc
țiilor de mașini. Ion Teșu, ministrul 
agriculturii și industriei alimentare. 
Aurel Duma, ministru secretar de 
stat la Ministerul Afacerilor Exter
ne. Petre Preoteasa, ministru secre
tar de stat, prim-vicepreședinte al 
Comitetului de Stat al Planificării, 
Ion M. Nicolae. prim-adjunct al mi

nistrului comerțului exterior si coo
perării economice internaționale. Va- 
sile Pungan, ministru secretar de 
stat, consilier al președintelui Repu
blicii, Andrei Păcurar, ambasadorul 
României la Tripoli.

Din partea libiană. participă Abdul 
Ati Obeidi. secretar al Comitetului 
Popular al Biroului de legături ex
terne. Abdul Salam Aii Treki. secre
tar pentru relații externe. Musa Abu 
Freiwa, secretar al Comitetului 
Popular General al Planificării. Ba-

DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
Șl TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
și tovarășa Elena Ceaușescu au ofe
rit, joi, la Palatul Consiliului de 
Stat, un dineu oficial in onoarea 
conducătorului Marii Revoluții de la 
1 Septembrie al Jamahiriei Arabe 
Libiene Populare Socialiste, colonel 
Moammer El Geddafi, și a doamnei 
Safia Farkash.

La dineu au luat parte tovarășii 
Ilie Verdeț. Iosif Banc. Nicolae 
Constantin. Gheorghe Pană, Ion Pă-

tan. Dumitru Popescu. Gheorghe Ră
dulescu. Aneta Spornic. Ștefan Voi- 
tec. Mihai Gere. Nicolae Giosan. Su- 
zana Gâdea, Ion Ioniță. Ana Mure- 
șan. Constantin Olteanu. Marin Ră- 
doi. Ion Ursu, membri ai Consiliului 
de Stat și ai guvernului, conducători 
de instituții centrale și organizații de 
masă și obștești, generali.

Au participat, de asemenea. Abdul 
Ati Obeidi, Abdul Salam Aii Treki, 
Musa Abu Freiwa, Bashir Jawda, 
alte persoane oficiale libiene.

în timpul dineului, care s-a des
fășurat intr-o atmosferă caldă, prie
tenească. președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și conducătorul Marii Re
voluții de la 1 Septembrie, colonel 
Moammer El Geddafi, au rostit 
toasturi.

Urmărite cu Interes și subliniate cu 
aplauze, toasturile au fost marcate 
în mod solemn, la terminarea lor. de 
imnurile de stat ale Jamahiriei Ara
be Libiene Populare Socialiste și 
Republicii Socialiste România.

ADUNĂRILE GENERALE 
ALE OAMENILOR MUNCII 

cadru larg democratic pentru dezbaterea, 
aprobarea și pregătirea îndeplinirii 
exemplare a planului pe anul 1982

Oamenii muncii din întreprinde
rile industriale, de pe șantierele de 
construcții, din institute de cerce
tare. proiectare si inginerie tehno
logică. din unitățile altor ramuri 
ale economiei se vor întruni. în a- 
ceastă perioadă, din nou. în adu
nări generale — forurile supreme 
ale democrației si autoconduceril 
muncitorești la nivelul întreprinde
rilor si centralelor industriale — 
pentru a dezbate principalele sar
cini si probleme ale producției.

Ordinea de zi a adunărilor gene
rale ale oamenilor muncii si ale 
reprezentanților acestora, care au 
loc din inițiativa secretarului ge
neral al partidului. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. in fiecare an în 
perioada septembrie-octombrie. este 
deosebit de importantă. Actualele 
adunări generale ale oamenilor 
muncii sint convocate special pen
tru a dezbate si aproba, in spiritul 
hotărîrilor Congresului al X II-lea 
al Partidului, al orientărilor st in
dicațiilor cuprinse în expunerea 
secretarului general al partidului la 
cel de-al II-lea Congres al consi
liilor oamenilor muncii, sarcinile ce 
revin Întreprinderilor si centralelor 
industriale din Planul national unic 
de dezvoltare economico-socială a 
României pe anul 1982. Foruri de
mocratice de conducere ale oame
nilor muncii, adunările generale 
trebuie, totodată, să stabilească si 
să aprobe programele unitare de 
măsuri politico-organizatorice si 
tehnico-economice. care să asigure 
îndeplinirea integrală, la toti indi
catorii si In condiții de înaltă efi
cientă economică, a planului pe 
anul viitor. în același timp. în lu
mina hotărîrilor Congresului al 
II-lea al consiliilor oamenilor mun
cii privind mai buna coordonare a 
activității organelor de conducere 
colectivă din întreprinderi si insti
tuții. actualele adunări generale 
vor discuta și alege candidați! pen
tru consiliile Județene si al muni
cipiului București ale oamenilor 
muncit

însăși ordinea de zi a actualelor 
adunări generale subliniază necesi
tatea asigurării unui pronunțat ca
racter de lucru adunărilor genera
le. desfășurării dezbaterilor intr-un 
climat de inaltă răspundere si com
bativitate muncitorească, revoluțio
nară- Aceasta este o condiție esen
țială pentru creșterea rolului adu
nărilor generale în conducerea u- 
nitătilor economice. în solutionarea 
problemelor complexe puse de dez
voltarea si perfecționarea activității 
economice, a vieții sociale din fie
care întreprindere.

Desfășurate acum, cînd mai sînt 
trei luni din acest prim an al cin
cinalului. actualelor adunări gene
rale ale oamenilor muncii le revine 
sarcina de a analiza cu inaltă răs
pundere rezultatele obținute in nouă 
luni din acest an, de a stabili direc
țiile concrete de acțiune pentru 
Îndeplinirea de către fiecare între
prindere a planului la toti indica
torii pe ultimul trimestru al anului 
Sl pe întregul an — cerință de bază 
pentru pregătirea temeinică. în cele 
mai bune condiții a planului în cel 
de-al doilea an al cincinalului. Ac- 
tionind pentru generalizarea expe
rienței Înaintate, analizînd cu exi
gentă cauzele neajunsurilor care au 
influențat negativ activitatea eco
nomică din acest an. adunările ge
nerale au datoria de a stabili mă
suri imediate pentru ca. în urmă
toarele trei luni, pretutindeni, in 
toate unitățile unde există restan
te. acestea să fie grabnic recupe
rate. să se asigure îndeplinirea ri
guroasă a prevederilor planului, 
îndeosebi la producția fizică si la 
export. Prin măsurile stabilite in 
acest scop, mărfurile pentru export 
prevăzute a fi fabricate în acest 
ultim trimestru să fie realizate în 
cursul lunilor octombrie si noiem
brie. iar în luna decembrie ele să 
fie livrate efectiv partenerilor ex
terni.
(Continuare in pag. a II-a)

Toastul președintelui 
Nicolae Ceausescu

Exprimînd sentimente de bucurie, președintele 
României a urat conducătorului libian, doamnei și 
colaboratorilor care îl însoțesc bun venit pe pămîntul 
românesc și le-a adresat un salut prietenesc, călduros.

Apreciem vizita dumneavoastră în România — a 
spus tovarășul Nicolae Ceaușescu — ca o expresie a 
relațiilor de colaborare frățești între popoarele noas
tre și dorim ca această vizită să contribuie la o dez
voltare și mai puternică a relațiilor economice, teh- 
nico-științifice și culturale dintre România și Libia.

Veți avea posibilitatea să cunoașteți unele din preo
cupările și realizările poporului român în făurirea so
cietății socialiste multilateral dezvoltate, în ridicarea 
nivelului său de viață materială și spirituală. Sper că 
aceasta vă va face să înțelegeți de ce poporul român 
este ferm hotărît să asigure realizarea programului 
de dezvoltare economico-socială a țării și să acțio
neze cu toată hotărîrea pentru dezvoltarea colaboră
rii cu alte state, cu toate statele lumii, fără deosebire 
de orînduire socială.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a apreciat activitatea 
și preocupările poporului prieten libian pentru dez
voltare economico-socială și asigurarea bunăstă-
(Continuare în pag. a III-a)

Toastul colonelului 
Moammer El Geddafi

Mulțumind din inimă pentru primirea cordială care 
i-a fost rezervată la sosirea în România, colonelul 
Moammer El Geddafi a' exprimat. în numele său și 
al întregii delegații libiene, satisfacția și plăcerea de
osebite de a se afla în mijlocul prietenilor români.

Doresc — a spus vorbitorul — să exprim nu numai 
bucuria de a ne afla în România prietenă, dar și sa
tisfacția pentru relațiile bune de colaborare care 
există între cele două țări ale noastre și, totodată, să 
subliniez faptul că vizitele pe care dumneavoastră 
le-ați făcut în țara noastră au constituit elementele 
centrale în dezvoltarea acestor raporturi. Afirmînd 
acest lucru, nu pot să nu mulțumesc din inimă pen
tru eforturile profunde făcute în egală măsură de 
prietenii români și libieni în dezvoltarea acestei co
operări. Totodată, poporul libian își exprimă satis
facția deplină față de apropierea pe care o simte din 
partea poporului român. Ne exprimăm deplina con
vingere că prietenii români se vor afla de partea 
noastră și vor fi alături de noi și în perioada ur
mătoare de dezvoltare.

în prezent ne aflăm în fața unui alt moment, pe 
care de pe acum îl considerăm ca o nouă etapă de 
amplificare a raporturilor dintre țările noastre.
(Continuare in pag. a IlI-a)

(Continuare în pag. a Ii-a)

înaintea dineului oficial

DOLJ : Producție fizică 
suplimentară

în perioada care a trecut din 
acest an, oamenii muncii din unită
țile industriale din județul Dolj au 
furnizat economiei naționale, peste 
prevederile planului. între altele. 
15 tone țevi din oțel, 22 tone utilaje 
tehnologice pentru industria chimi
că. 811 tone produse macromolecuJ 
lare de bază. 43 tone produse pre
lucrate din mase plastice si alte 
produse. Acestea au fost realizate 
in condițiile reducerii accentuate a 
cheltuielilor materiale față de pe
rioada corespunzătoare a anului 
trecut. (Nicolae Pelolcscu).

Cărbune peste plan
Aflîndu-se în fruntea întrecerii 

muncitorești din bazinul carbonifer 
al văii Motrului, colectivul de la 
mina Lupoaia acționează perseve
rent pentru sporirea randamentului 
extracției de cărbune din galerii și 
abataje, în vederea îndeplinirii și 
depășirii ritmice a sarcinilor de 
plan. In acest fel, ei au realizat su
plimentar, de la începutul anului și 
pină în prezent, o producție de 
25 000 tone de cărbune, au devansat 
lucrările de înaintare cu peste 
800 ml, in condițiile reducerii costu
rilor de producție cu aproape 6 mi
lioane lei. Realizările bune obținute 
de acest harnic colectiv se datoresc 
eforturilor susținute pentru scurta
rea termenelor de punere în func
țiune a noilor capacități, utilizarea 
rațională a materialelor. întreține
rea și exploatarea judicioasă a com
plexelor mecanizate din galerii «• 
abataje. (Dumitru Prună).

REGHIN : Un nou cartier 
de locuințe

în partea de nord-est a orașului 
Reghin au început lucrările de con
strucții la un nou cartier de locu
ințe. care va număra în final peste 
3 500 de apartamente confortabile, 
dotate cu spații comerciale la par
ter. El va cuprinde, de asemenea, o 
școală generală cu 16 săli de clasă, 
o grădiniță, o piață agroalimentară. 
precum și alte dotări social-cultu- 
rale. (Gheorghe Giurgiu).



SClNTEIA — vineri 25 septembrie 1981PAGINA 2

VIZITA OFICIALA DE FHIETENIE A COLONELULUI MUAMMER HGEUDAFi. CONDUCĂ TORUL
MARII REVOLUȚII DE LA 1 SEPTEMBRIE AL IAMAHIRIEI ARABE LIBIENE PBPDLARE SOCIALISTE

In timpul convorbirilor oficiale La sosire, pe aeroportul Otopeni

ÎNCEPEREA
CONVORBIRILOR OFICIALE

(Urmare din pag. I)
shir Jawda, secretar al Comitetului 
Popular pentru reforma agrară și 
îmbunătățiri funciare. Salem L. Mat- 
nini, secretar pentru transporturi și 
comunicații. Abdel Razik Oman She- 
nnib. director general pentru relațiile 
cu Europa în secretariatul pentru 
afacerile externe, Abdulhamad S. 
Zintani, secretar al Comitetului Popu
lar al Biroului Popular al Jamahi- 
riei Arabe Libiene Populare Socia
liste la București.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
adresat colonelului Moammer El 
Geddafi și colaboratorilor săi un 
călduros salut, exprimîndu-și satis
facția pentru evoluția ascendentă a 
raporturilor de prietenie și conlu
crare dintre România și Libia, pre
cum și convingerea că schimbul de 
vederi pe care îl va avea cu condu
cătorul libian se va încheia cu rezul
tate rodnice, contribuind la extin
derea colaborării și cooperării ro- 
mâno-libiene.

Colonelul Moammer El Geddafi 
a mulțumit călduros tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pentru invitația de 
a vizita România și și-a manifestat 
bucuria de a se reîntîlni cu șeful sta
tului român, de a continua dialogul 
la nivel înalt dintre cele două țări. 

Conducătorul libian și-a exprimat sa
tisfacția pentru bunele relații exis
tente intre țările noastre, precum și 
dorința ca raporturile fructuoase din
tre România și Jamahiria Arabă Li- 
biană Populară Socialistă să se dez
volte în continuare, spre binele po
poarelor noastre.

In cadrul convorbirilor s-a proce
dat la un larg schimb de păreri asu
pra evoluției raporturilor de colabo
rare și cooperare româno-libiene și 
au fost analizate perspectivele exis
tente in direcția dezvoltării conlu
crării dintre România și Libia in di
ferite domenii de activitate.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
colonelul Moammer El Geddafi au 
subliniat cu satisfacție că în perioada 
care s-a scurs de la precedentul dia
log la nivel înalt româno-libian din 
1979 de la Benghazi relațiile dintre 
cele două țări au cunoscut o dezvol
tare continuă, pe baza respectului in
dependenței și suveranității națio
nale. egalității in drepturi și avanta
jului reciproc, neamestecului in tre
burile interne. în acest context au 
fost relevate cu satisfacție acțiunile 
întreprinse. în baza înțelegerilor con
venite, pentru extinderea cooperării 
economice, tehnico-științifice și cul
turale. precum și a schimburilor co
merciale dintre cele două țări, in fo

losul dezvoltării economiilor Româ
niei și Libiei, al cauzei păcii și înțe
legerii internaționale.

în cadrul convorbirilor s-a subli
niat. în același timp, existența unor 
vaste posibilități de aprofundare și 
extindere a conlucrării reciproc avan
tajoase dintre cele două țări, sta- 
bilindu-se domeniile și sectoarele in 
carte urmează să se acționeze pentru 
dezvoltarea colaborării româno-li
biene.

în acest sens, președintele Nicolae 
Ceaușescu și colonel Moammer El 
Geddafi au însărcinat pe miniștrii de 
resort să examineze căile concrete de 
adincire a colaborării și cooperării 
româno-libiene în ramurile econo
mice de bază, inclusiv jn direcția 
cooperării în producția industrială și 
agricolă, a realizării în comun a unor 
obiective economico-sociale de inte
res reciproc.

De ambele părți s-a exprimat do
rința de a imprima conlucrării ro
mâno-libiene un dinamism mai pu
ternic, în conformitate cu posibilită
țile pe care le oferă economiile celor 
două țări, aflate în plină dezvoltare, 
cu aspirațiile de progres și bunăstare 
ale popoarelor noastre.

Convorbirile oficiale româno-li
biene la nivel înalt se desfășoară in
tr-o atmosferă de caldă prietenie. Inalții oaspeți sint salutați cu deosebită căldură de miile de bucureșteni veniți in întimpinare

In agricultură, sarcina cea mai importantă acum

• Desfășurarea în condiții optime, in ritmurile stabilite a însămînțărilor!
• String e rea și depozitarea grabnică a întregii recolte!

Adunările generale 
ale oamenilor muncii

Potrivit datelor furnizate de Mi
nisterul Agriculturii și Industriei 
Alimentare, ritmul lucrărilor agri
cole de toamnă s-a intensificat. Se 
muncește intens atît la stringerea 
culturilor tirzii. cit și la însămîn- 
țarea cerealelor păioase. FLOA- 
REA-SOARELUI a fost recoltată de 
pe 443 600 hectare — 91 la sută din 
suprafața cultivată, unitățile agri
cole din mai multe județe încheind 
această lucrare. Acum trebuie ac
ționat ferm pentru stringerea neîn- 
tirziată a recoltei și in județele 
situate în nordul Moldovei. Grafi
cele de recoltare a sfeclei de za
hăr — pentru luna septembrie — au

călărași , Mai multă atenție pregătirii terenului
Eliberarea terenurilor pentru a pu

tea fi pregătite in vederea semăna
tului se impune cu foarte multă 
stringentă în multe din unitățile agri
cole din județul Călărași. Ce deter
mină răminerile in urmă? Intîrzierea 
lucrărilor de recoltare.

Sîntem la ferma nr. 5 a C.A.P. Dor 
Mărunt. „Din nouă combine — ne-a 
spus tovarășul Constantin Popa, pre
ședintele cooperativei — in nici o zi 
n-au lucrat mai mult de patru. De 
aceea realizăm abia jumătate din 
viteza prevăzută". Nu este un caz 
izolat. Sînt 332 combine care stau, 
din care aproape jumătate sînt loca
lizate în stațiunile de mașini agricole 
Ciocănești, Vlad . Țepeș și Jegălia.

Pregătirea terenului este o altă lu
crare care trebuie să stea mai mult 
în atenția specialiștilor. La 21 sep
tembrie, realizările se situau între 24 
la sută în consiliul agroindustrial 
Borcea și 59 la sută în consiliul Dra- 
galina, situație care se datorește atît 
numărului mare de tractoare defecte, 
apreciat de inginerul șef al trustului
S.M.A., Viorel Bunghez, la circa 500. 
cit și folosirii incomplete a parcului 
în funcțiune. Sînt concludente, pen
tru această a doua situație, dimen
siunile ,.zilei-lumină“. care pentru 
unii începe mult după răsăritul soa
relui. Secția de mecanizare a C.A.P. 
Modelu e departe de a fi un model 
de disciplină. Deși trecuse de ora 7 
și jumătate dimineața, curtea secției 
era plină de oameni (nu veniseră 
încă toți 1), de tractoare, semănători 
și alte mașini care aveau mult de lu
cru în ziua respectivă. 

fost depășite cu 8 la sută, dar pe 
cîmp continuă să se afle. în gră
mezi. cantități importante de sfeclă, 
îndeosebi în județele Olt. Mureș. 
Neamț. Călărași. Constanta. Pentru 
prevenirea pierderilor prin deshi
dratare și a reducerii conținutului 
de zahăr este necesar să se acțio- 

,neze‘ cu hotărîre spre a se asigura 
intensificarea transportului. Din 
săptămîna în care ne aflăm, forțe 
sporite au fost concentrate la 
RECOLTAREA PORUMBULUI, lu
crare executată pînă ieri pe 367 400 
hectare. Recolta a fost strînsă pe 
mari suprafețe îndeosebi în coope

Una din problemele care a reve
nit stăruitor în discuție la o recentă 
analiză asupra contribuției efective 
a cercetării Ia creșterea nivelului re
coltelor in unitățile de producție o 
constituie calitatea lucrărilor de pre
gătire a terenului. Am urmărit mo
dul cum se ocupă de asigurarea unui

STADIUL LUCRĂRILOR 
LA 23 SEPTEMBRIE

• Arături — 93 460 hectare (63 
la sută) • Pregătit teren — 
72 939 hectare (49 la sută)
• Suprafață eliberată — 22 000 
hectare • Semănat orz — 5 830

hectare

bun pat germinativ specialiștii din 
două cooperative agricole de produc
ție — Dragoș Vodă (care a realizat 
3 200 kg de griu la hectar în acest an) 
și Dor Mărunt (cu aproape două tone 
in plus la ha. pe 950 ha), ambele din 
consiliul agroindustrial Bogdana. în 
prima unitate, o formație de nouă 
tractoare ara intr-o solă după floa- 
rea-soarelui. în prealabil, așa cum 
prevede tehnologia, terenul a fost 
discuit, lucrare care însă n-a fost 
executată corespunzător. Șeful fer
mei, Viorel Adam, a scăpat din ve
dere un amănunt aparent neînsem

rativele agricole din județele Me
hedinți — 45 la sută. Brăila — 29 
la sută. Teleorman — 23 la sută. 
Constanța — 22 la sută. Dolj — 
21 la sută. în ritm crescînd se des
fășoară și INSAMÎNTARILE. Orzul 
a fost pus sub brazdă pe 366 000 
hectare — 36 la sută din suprafața 
prevăzută, iar griul pe 117 000 hec
tare — 5 la sută din prevederi. 
Timpul se menține frumos, dar 
zilele bune de lucru trebuie folosite 
din plin pentru stringerea si adă- 
postirea întregii recolte, pentru în- 
sămințarea cerealelor de toamnă la 
termenele stabilite și pe toată su
prafața planificată.

nat : lipsa cilindrilor de forță și a 
furtunelor de pe discuri care trebuiau 
să mențină agregatele in poziția sta
bilită. Din această cauză, terenul a 
rămas presărat cu resturi vegetale.

Cum se lucrează la Dor Mărunt ? 
Datorită obținerii, ani în șir, a unor 
producții record la toate culturile, 
acestei unități i s-a stabilit prin plan 
să producă semințe — sarcină care 
obligă și mai mult la calitate. în 
urma plugului, pămîntul bine discuit 
înainte rămine curat si uniform ca 
stratul de grădină.

în consiliul agroindustrial Fundu- 
lea, ca și în multe unități agricole 
călărășene. există o asemănare între 
terenurile pregătite pentru însămînța- 
rea griului aparținînd cooperativelor și 
cele ale Institutului de cercetări pen
tru cereale și plante tehnice. Ea se 
explică, în bună măsură, prin impli
carea cercetătorilor în activitatea 
cooperativelor agricole din consiliu, 
în programul stabilit de comun acord 
de specialiștii din unități și cercetă
tori și aplicat in totalitate cu ajutorul 
acestora se prevede realizarea în 
anul viitor a unei producții de 
4 500 kg de griu la hectar pe întregul 
Consiliu agroindustrial Fundulea.

Sint condiții ca peste tot în județul 
Călărași să se lucreze cu cea mai 
mare răspundere 1a pregătirea tere
nului și însămînțarea culturilor de 
toamnă, astfel ca de pe acum să se 
pună o bază temeinică producției de 
griu și orz a anului viitor.

Lucian CIUBOTARU

LA CULESUL PORUMBULUI
IN INSULA MARE A BRĂILEI:

Buna organizare sporește forța 
mijloacelor mecanice

în Insula Mare a Brăilei, peste 
5 000 de oameni participă la stringe
rea recoltei și la însămințări. Aici. în 
„Bărăganul dintre ape", cum i se mai 
spune insulei, s-au cultivat în acest 
an 27 000 hectare cu porumb — su
prafață aproape egală cu cea din 
cooperativele dintr-un întreg județ, 
împreună cu ing. Ion Vlad. direc
torul unității, parcurgem „pădurea" 
de porumb. Pe panglica de asfalt ce 
leagă între ele fermele. 680 de auto
camioane transportă recolta. Pînă 
acum, de aici au fost transportate și 
livrate statului 25 000 tone de po
rumb, floarea-soarelui și alte produ
se. Dar greul abia acum începe. Re
colta de porumb a fost strînsă de pe 
7 500 hectare... .

Unui din locurile „fierbinți" unde 
se strînge recolta este ferma de pro
ducere a semințelor, condusă de tînă- 
rul inginer Mihai Vlad. 0 bună parte 
a semințelor produse aici reprezintă 
contribuția efectivă a cercetării știin
țifice la creșterea recoltelor între
prinderii. Viteza de lucru la recolta
rea porumbului diferă mult între cele 
14 formații de lucru ale întreprinde
rii. Dar. în aceleași condiții de lucru, 
mecanizatorul Nicolae Sima, datorită 
unor modificări și reglaje aduse 
organelor active ale combinei, a du
blat randamentul acesteia. „Am mers 
cu el pe combină, zice directorul în
treprinderii. ing. Ion Vlad. si. cînd 
m-am convins că merită, l-am pre
miat pe loc. Acum, cu concursul ce
lorlalți mecanizatori, ne ocupăm de 
generalizarea acestei experiențe".

Și alte aspecte de muncă se Im
pun atenției, dar in primul rînd 
grija pentru a transporta în aceeași 
zi întreaga producție recoltată. 
Punctul final al imensului angrenai 
de mijloace mecanice este portul 
Brăila, unde macaralele-graifăr în
carcă porumbul direct în vagoane. La 
ferma Filipoiu, porumbul de la mar
ginile lanurilor a fost recoltat mai 
devreme pentru a face loc combine
lor. Se lucrează cu prioritate pe te
renurile ce urmează a fi pregătite 
pentru însămînțarea orzului și griu
lui. care vor ocupa. în insulă, 22 000 
hectare. La arat, la celelalte opera
țiuni de pregătire a terenului lu
crează 260 de tractoare. _ Cu 60 de 
tractoare, mecanizatorii muncesc in 
două schimburi, de zi și de noapte. 
Au și fost arate 16 000 de hectare, din 
care jumătate sînt pregătite pentru 
semănat.

Cu aceeași atenție este strînsă și 
producția secundară. La ferma Fi
lipoiu, condusă de ing. Dumitru Ion. 
pe un teren mai ridicat, aproape de 
șosea, s-au însilozat 1 000 tone de 
coceni și masă verde. Este un lucru 
bun că, din inițiativa comitetului ju
dețean de partid. în „Insulă" au sosit 
mecanici și ateliere de intervenție, 
că se acordă prioritate dotării cu 
combine și mijloace de transport. 
Este insă nevoie de rezolvarea 
problemelor legate de eliberarea te
renurilor și valorificarea producției 
de coceni si a altor resurse vegetale, 
care însumează sute de mii de tone.

C. BORDEIANU

(Urmare din pag. I)
în anul 1982 — ca dealtfel în în

tregul cincinal 1981—1985, a cărui 
caracteristică generală o constituie 
trecerea de la dezvoltarea extensivă 
la cea intensivă, realizarea unei ca
lități noi, superioare în întreaga eco
nomie — industria are de înfăptuit 
sarcini deosebit de complexe, decisive 
pentru progresul economico-social al 
patriei. Iată de ce adunările gene
rale ale oamenilor muncii din peri
oada septembrie-octombrie sînt che
mate să asigure pregătirea temeini
că, din toate punctele de vedere, a 
planului pentru cel de-al doilea an 
al cincinalului, să dezbată și să adop
te măsuri pentru soluționarea tutu
ror problemelor de care depinde în
deplinirea sarcinilor de plan pe anul 
viitor. Aceasta impune o intensă ac
tivitate de pregătire — sub condu
cerea organelor și organizațiilor de 
partid — a adunărilor generale. Răs
punderi sporite revin, în această pri
vință, consiliilor de conducere ale 
ministerelor și celorlalte organe cen
trale de stat, consiliilor oamenilor 
muncii din centralele și întreprinde
rile industriale, care au sarcina de 
a clarifica din timp toate aspectele 
principale legate de fundamentarea 
și realizarea planului pe anul 1982, 
in strînsă concordanță „ cu cerințele 
economiei naționale, ale bunului 
mers al activității productive în fie
care unitate economică : volumul și 
structura producției fizice, nivelul 
cheltuielilor și al beneficiilor, sur
sele de aprovizionare tehnico-mate- 
rială și partenerii de cooperare, des
tinația produselor finite.

Este necesar ca acest moment deo
sebit de important în viața fiecărui 
colectiv de oameni ai muncii, în 
viața economico-socială a țării, adu
nările generale, să marcheze un pro
gres în întărirea și dezvoltarea auto- 
gestiunii economice și autoconducerii 
muncitorești, în creșterea răspun
derii organelor de conducere colec
tivă și a fiecărui om al muncii pen
tru asigurarea condițiilor impuse de 
înfăptuirea prevederilor pe anul 
1982 privind producția fizică șl, cu 
prioritate, producția pentru export, 
producția netă, productia-marfă vîn- 
dută și încasată.

Ca o prioritate de bază a planului 
pe anul 1982 se desprinde necesita
tea ridicării mai accentuate a efi
cienței economice. Este o cerință 
primordială * Întregului cincinal 

1981—1985, în care întregul nostru 
popor, răspunzind îndemnului adre
sat de partid, de secretarul său ge
neral, muncește cu avint creator 
pentru înfăptuirea obiectivului stra
tegic de trecere a României din sta
diul de țară in curs de dezvoltare la 
cel de tară mediu dezvoltată. Tocmai 
de aceea un loc central în cadrul dez
baterilor este necesar să-1 aibă anali
za și măsurile privind laturile calita
tive ale activității economice : redu
cerea. mai accentuată a consumuri
lor materiale, economisirea severă a 
materiilor prime, materialelor, ener
giei și combustibilului, valorificarea 
superioară a, acestora, utilizarea pe 
scară mai largă a materialelor refo- 
losibile, promovarea tehnologiilor 
noi, moderne și de înaltă eficiență, 
ridicarea nivelului tehnic și calitativ 
al produselor, reducerea importuri
lor, creșterea productivității muncii, 
sporirea producției nete, a benefi
ciilor și rentabilității.

în unitățile de construcții-montaj, 
în cadrul adunărilor generale se va 
acorda atenție măsurilor ce se im
pun pentru : realizarea la termen a 
obiectivelor și capacităților planifi
cate să producă în acest an și în 
1982, îmbunătățirea calității lucrări
lor, aplicarea în proiecte și în exe
cuția investițiilor a soluțiilor tehnice 
care să asigure creșterea eficienței 
investițiilor.

în institutele de cercetare și ingi
nerie tehnologică, adunările generale 
trebuie să pună accentul pe creș
terea aportului colectivelor din aces
te unități la soluționarea probleme
lor legate nemijlocit de îndeplinirea 
planului, urmărindu-se stăruitor re
ducerea perioadei de cercetare șj a 
celei de trecere de la faza de labo
rator sau prototip la faza industria
lă, la producția de serie.

Pretutindeni, în toate unitățile 
economice, adunările generale ale 
oamenilor muncii sînt chemate să 
se manifeste ca tribune ale afirmării 
plenare a responsabilității și exigen
ței muncitorești, a ideilor novatoare 
și experiențelor valoroase, astfel ca. 
pe baza experienței acumulate în fie
care colectiv, cu participarea tuturor, 
să se stabilească măsurile tehnice și 
organizatorice menite să asigure în
deplinirea planului pe 1982 la toți in
dicatorii, ridicarea pe o treaptă cali
tativ superioară a întregii activități 
economice, înfăptuirea exemplară . a 
hotăririlor Congresului al XII-lea al 
partidului.
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La reședința rezervată oaspeților, după sosirea la București Conducătorul Marii Revoluții de la 
1 Septembrie al Jamahiriei Arabe 
Libiene Populare Socialiste, colonel 
Moammer El Geddafi, a făcut, în 
cursul după-amiezii de joi, o vizită 
protocolară președintelui Republicii

Socialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la Palatul Consiliului de 
Stat.

Cu acest prilej a avut loc un 
prim schimb de păreri, premergător

Vizită protocolară
începerii convorbirilor oficiale, care 
a decurs într-o ambianță caldă, prie
tenească, în spiritul bunelor relații 
de înțelegere și conlucrare dintre 
țările și popoarele noastre.DINEU OFICIAL OFERIT DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 

ȘI TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU
Toastul președintelui Nicolae Ceaușescu

In timpul vizitei protocolare

(Urmare din pag. I)
rii sale, a independenței țării.

Referindu-se apoi la ‘convorbi
rile începute, șeful statului român 
a subliniat că s-a ajuns la unele 
concluzii comune cu privire la 
posibilitatea extinderii în con
tinuare a colaborării și cooperării 
româno-libiene. Sînt multe dome
nii în care popoarele noastre co
operează cu rezultate pozitive, în 
care pot să realizeze noi cooperări 
în producție, în interesul reciproc, 
servind în același timp cauza des
tinderii, independenței și păcii.

Acționînd pentru extinderea re
lațiilor dintre țările noastre, a spus 
apoi tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
nu putem să nu avem în vedere 
situația complexă din viața inter
națională. Pe plan mondial s-a 
ajuns la o situație de încordare 
care creează mari pericole pentru 
pacea omenirii, pentru indepen
dența popoarelor. Cercurile impe
rialiste, neocolonialiste acționează 
în direcția consolidării sferelor de 
influență sau a reîmpărțirii lor, 
pentru întărirea dominației asupra 
altor popoare. Există o serie de 
conflicte sau zone de încordare care 
se pot cu multă ușurință genera
liza și pot lua proporții mari. De 
aceea, România se pronunță cu 
toată fermitatea pentru soluțio
narea tuturor conflictelor numai pe 
calea . tratativelor, care să asigure 
independența, integritatea fiecărui 
stat și să dea posibilitatea concen
trării forțelor popoarelor spre dez
voltarea economico-socială inde
pendentă.

Totodată, a arătat președintele 
României, se poate remarca cu sa
tisfacție că forțele antiimperialiste, 
progresiste, în rîndul cărora țările 
socialiste ocupă un loc important,

Toastul colonelului Moammer El Geddafi
(Urmare din pag. I)
Desigur, rezultatele pe care le-am 
obținut și pe care dorim să le dez
voltăm în continuare sînt urmarea 
climatului politic pe care l-am a- 
sigurăt împreună și pe care dorim 
să-1 dezvoltăm și mai mult în pe
rioada care urmează.

Subliniind strînsele raporturi 
româno-libiene ca o garanție a a- 
dincirii colaborării bilaterale, vor
bitorul s-a referit în continuare la 
unele aspecte ale vieții internațio
nale, menționînd convergența ide
ilor și pozițiilor politice ale celor 
două țări.

Abordînd problemele Orientului 
Mijlociu, vorbitorul a menționat 
faptul că de mai multă vreme Is
raelul continuă să ocupe o bună 
parte a teritoriilor arabe, fără să 
acționeze în direcția găsirii unei 
soluții. Conducătorul libian a sub
liniat că poporul său s-a solidari
zat, ca orice alt popor arab, cu 
cauza poporului palestinian, care 
trebuie să se afle în atenția întregii 
comunități internaționale. Referin- 
du-se la unele acte agresive ale 
Israelului în Liban și Irak, Moam
mer El Geddafi le-a calificat ca o 
încălcare a tuturor legilor inter
naționale, a însuși sensului uman 
al raporturilor dintre state și po
poare.

acționează tot mai hotărît și obțin 
rezultate pozitive în lupta împo
triva politicii imperialiste. Popoare
le sînt tot mai hotărîte să nu ac
cepte politica imperialistă și neo- 
colonlalistă, dominația, politica de 
forță și de amenințare cu forța. 
Pornind de la aceasta, România ac
ționează împreună cu toate forțele 
antiimperialiste și progresiste pen
tru o politică democratică, bazată 
pe principiile egalității depline în 
drepturi, respectului neabătut al 
independenței și suveranității na
ționale, neamestecului în treburile 
interne și avantajului reciproc.

Ne pronunțăm ferm pentru opri
rea cursei înarmărilor, pentru tre
cerea la dezarmare, și în primul 
rînd la dezarmarea nucleară. în 
Europa acționăm, împreună cu ce
lelalte state, împotriva amplasării 
de noi rachete cu rază medie de 
acțiune, împotriva bombei cu neu
troni, pentru organizarea unei 
conferințe a dezarmării și încre
derii pe continentul european.

Ca țară socialistă în curs de 
dezvoltare, a arătat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, România ac
ționează în strînsă solidaritate cu 
țările în curs de dezvoltare, pentru 
realizarea noii ordini economice in
ternaționale. Considerăm că aceste 
state trebuie să-și întărească solida
ritatea, să acționeze cu mai multă 
fermitate pentru a determina ță
rile dezvoltate să participe la in
staurarea unor relații noi, bazate 
pe echitate, să înțeleagă necesita
tea sprijinirii țărilor în curs de 
dezvoltare pentru progresul lor 
economico-social mai rapid, pen
tru accesul lor la toate cuceririle 
științei și tehnicii contemporane. 
Se poate spune că dezarmarea și 
noua ordine economică internațio
nală constituie două laturi insepa

Declarîndu-se de acord cu ideile 
președintelui Nicolae Ceaușescu 
privind necesitatea respingerii for
ței ca mijloc de soluționare a pro
blemelor și folosirea căii tratative
lor, vorbitorul a arătat:

Sînt pe deplin de acord cu dum
neavoastră că tratativele trebuie să 
reprezinte într-adevăr calea pe 
care întreaga comunitate interna
țională este necesar să o urmeze 
pentru soluționarea tuturor proble
melor sau conflictelor internațio
nale. Dealtfel, este bine cunoscut 
că țările comunității socialiste, ca 
și cele africane s-au situat de 
partea cauzei arabe, a păcii în 
regiunea Orientului Mijlociu, pen
tru soluționarea, în final, a tuturor 
problemelor acestei zone.

îată de ce trebuie să amintim 
In acest moment admirația, stima 
și considerația tuturor țărilor arabe 
pentru poziția înțeleaptă și con
stantă pe care România a avut-o 
tot timpul în această problemă.

Referindu-se la evoluția situației 
din Orientul Mijlociu, colonelul 
Moammer El Geddafi a criticat ac
țiunile S.U.A. în această zonă și 
poziția rigidă a Israelului, care îm
piedică găsirea unei soluții drepte 
și juste în problema poporului 
palestinian.

Precizînd aceste lucruri, vreau să 
menționez încă o dată, stimate 

rabile ale luptei împotriva impe
rialismului și neocolonialismulul, 
ale luptei pentru pace, independen
ță și progres social.

Președintele României a subli
niat apoi, în spiritul politicii ge
nerale a statului nostru, necesita
tea de a se face totul pentru reali
zarea unei păci globale, trainice șl 
juste în Orientul Mijlociu, care să 
ducă la retragerea Israelului din 
teritoriile arabe ocupate, la solu
ționarea problemei palestiniene, 
inclusiv la făurirea unui stat pa
lestinian independent. Avem con
vingerea că există condiții favora
bile pentru organizarea, în cadrul 
Organizației Națiunilor Unite, a 
unei reuniuni internaționale cu 
participarea țărilor interesate, in
clusiv a Organizației pentru Eli
berarea Palestinei, în vederea in
staurării păcii în Orientul Mij
lociu.

Acordăm întregul nostru sprijin 
luptei poporului namibian pentru 
deplina sa independență. Ne pro
nunțăm ferm împotriva actelor 
agresive ale Africii de Sud împo
triva Angolei și împotriva politicii 
de apartheid. întotdeauna am 
acordat și vom continua să acor
dăm întregul nostru sprijin po
poarelor care luptă pentru inde
pendență națională, împotriva do
minației imperialiste și colonialiste 
și vom manifesta solidaritate acti
vă cu popoarele hotărîte să-și ape
re libertatea și independența. Con
siderăm că și colaborarea și so
lidaritatea noastră pe plan interna
țional se înscriu în lubta împotriva 
politicii imperialiste și colonialiste.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
arătat că, ținînd seama de proble
mele complexe ale vieții interna
ționale, România este pentru creș- \ 

frate și prieten — a continuat vor
bitorul — că sînt pe deplin de 
acord cu ideile enunțate de dum
neavoastră că Organizația Națiuni
lor Unite poate constitui și trebuie 
să constituie în momentul de față 
cadrul găsirii unor soluții în aceas
tă problemă. După cum, totodată, 
sînt pe deplin de acord cu dum
neavoastră că trebuie să întărim 
rolul Organizației Națiunilor Unite 
în soluționarea generală a proble
melor internaționale. Colonelul 
Geddafi și-a exprimat, în același 
timp, acordul cu președintele Româ
niei, împărtășindu-i îngrijorarea în 
legătură cu punctele fierbinți din 
diferite zone ale globului. Sigur — a 
spus vorbitorul cu toții cunoaș
tem cauzele acestei situații. Să recu
noaștem că pacea este puternic ame
nințată de manevrele forțelor impe
rialiste din întreaga lume. Nu tre
buie să precupețim nici un fel de 
efort pentru a apăra cauza păcii și 
liniștea pe pămînt. Sîntem soldați! 
și partizanii acestei idei și nu vrem 
în nici un fel să facem să sporească 
pericolele unui al treilea război 
mondial. Omul trebuie să ajungă 
să folosească din plin cuceririle 
civilizației pe care o trăim. Impe
rialismul și rasismul nu acordă 
prea mare atenție acestui lucru. 
Scopul lor este de a domina lumea. 

terea rolului Organizației Națiuni
lor Unite, al altor organisme inter
naționale în soluționarea acestor 
probleme. Considerăm că țările 
mici și mijlocii, țările în curs de 
dezvoltare, statele nealiniate tre
buie să participe mai activ la so
luționarea problemelor internațio
nale. Dealtfel, înseși evenimentele, 
viața demonstrează că nici o pro
blemă internațională nu poate fi 
soluționată astăzi fără participarea 
țărilor interesate, fără participarea 
tuturor forțelor progresiste, a po
poarelor care trebuie să-și spună 
cuvîntul și să determine cursul 
evenimentelor. Apreciem cu opti
mism și încredere forța popoare
lor de a influența pozitiv desfășu
rarea vieții internaționale. Avem 
convingerea că, acționînd unite, 
forțele progresiste, antiimperia
liste, popoarele vor opri cursa 
înarmărilor, vor determina reali
zarea noii ordini economice inter
naționale, vor asigura o politică 
nouă, democratică, vor asigura in
dependența statelor, pacea întregii 
lumi. }

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
exprimat dorința poporului român, 
a guvernului de a dezvolta con
tinuu relațiile cu poporul libian, 
cu Libia, de a face totul ca po
poarele noastre să-și aducă o con
tribuție activă la lupta pentru o 
pace trainică în lume. Dorind o 
bună colaborare româno-libiană și 
urînd poporului prieten libian 
succese tot mai mari în dezvolta
rea sa economico-socială, președin
tele României a ridicat paharul în 
sănătatea conducătorului libian, a 
doamnei, în sănătatea celorlalți 
prieteni libieni, pentru pace și co
laborare internațională, în sănăta
tea tuturor celor prezenți.

Mai mult decît atît: de a o împărți 
și reîmpărți în sfere de influență, 
pentru a o domina mai puternic.

Exprimînd pe larg poziția Libiei 
în legătură cu conflictul care s-a 
produs în golful Sirta și abordînd 
unele aspecte ale polemicii privind 
apele teritoriale, conducătorul li-, 
bian a calificat prezența america
nă în golful Sirta ca o manifestare 
a unei politici greșite în raporturile 
internaționale, de natură să ame
nințe integritatea, securitatea și li
niștea poporului libian.

In încheierea cuvîntării sale, co
lonelul Moammer El Geddafi a 
arătat că problemele la care s-a 
referit — în contextul eforturilor 
de înțelegere profundă a necesității 
conlucrării în probleme internațio
nale — constituie elemente de pre
ocupare imediată ale poporului li
bian.

Vreau, totodată — a arătat vor
bitorul — să vă reconfirm că ra
porturile bilaterale româno-libiene 
ne oferă multiple posibilități de 
cooperare pe care trebuie să le dez
voltăm — și dorim să le dezvoltăm 
— pe o treaptă și mai înaltă.

Permiteți-mi ca, după obiceiul și 
datina dumneavoastră, să ridic 
acest pahar și să urez o dezvoltare 
sinceră și largă a raporturilor din
tre țările noastre.

biene Populare Socialiste, colonel 
Moammer El Geddafi.

înmînînd înaltul ordin, președin
tele Nicolae Ceaușescu a arătat că 
acesta reprezintă o expresie a bune
lor raporturi 
ritate dintre 
bian.

Mulțumind

pentru înalta distincție acordată, 
conducătorul Marii Revoluții de la 
1 Septembrie al Jamahiriei Arabe 
Libiene Populare Socialiste, colonel 
Moammer El Geddafi, și-a exprimat 
dorința de a contribui și pe viitor la 
dezvoltarea relațiilor de prietenie 
oare există între țările și popoarele 
noastre.

Joi după-amiază a avut
Palatul Consiliului de Stat, ceremo
nia înmînării de către președintele 
Republicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. a înaltului 
Ordin „Steaua Republicii Socialiste 
România" clasa I. cu eșarfă, condu
cătorului Marii Revoluții de la 1 
Septembrie al Jamahiriei Arabe Li-

(Urmare din pag. I)
mandantul gărzii militare aliniate 
pe aeroport a prezentat onorul. Au 
fost intonate imnurile de stat ale 
Libiei și României, în timp ce, în 
semn de salut, au fost trase 21 salve 
de tun.

împreună cu șeful statului român, 
înaltul oaspete a salutat drapelul 
Republicii Socialiste România, după 
care a fost trecută în revistă garda 
de onoare.

Colonelului Moammer El Geddafi 
i-au fost prezentate persoanele ofi
ciale române venite in intimpinare.

Un grup de pionieri au oferit bu
chete de flori tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și colonelului Moam
mer El Geddafi, tovarășei Elena 
Ceaușescu și doamnei Safia Far- 
kash.

Numeroși oameni ai muncii din 

de prietenie și solida- 
popoarele român si li-
cu deosebită căldură

Sosirea în Capitală
întreprinderi și instituții bucurește- 
ne, precum și studenți și specialiști 
libieni aflați în țara noastră au 
făcut o caldă primire înaltului oas
pete libian. Președintele Nicolae 
Ceaușescu și conducătorul Marii 
Revoluții de la 1 Septembrie, colo
nel Moammer El Geddafi, au fost 
ovaționați îndelung, dindu-se astfel 
expresie satisfacției față de noua 
lor întîlnire, menită să contribuie 
la întărirea prieteniei româno-libie
ne, în folosul celor două popoare, 
al cauzei păcii, destinderii și înțe
legerii în lume.

In încheierea ceremoniei, cei doi 
conducători au primit 
gărzii de onoare.

în aplauzele și ovațiile 
zenți, tovarășul Nicolae 
și colonel Moammer El Geddafi au 
părăsit aeroportul, îndreptîndu-se, 
într-o mașină deschisă, spre reșe

defilarea

celor pre-
Ceaușescu

dința rezervată inalților oaspeți 
libieni.

Pe traseul străbătut, mii de bucu- 
reșteni au venit să salute pe 
oaspete, să-și exprime deplina apro
bare față de noul dialog la nivel 
înalt româno-libian. Cei prezenți au 
ovaționat cu putere pentru prietenia 
româno-libiană, pentru pace și co
laborare în întreaga lume. Dintr-o 
mașină 
Nicolae
Moammer El Geddafi au răspuns 
cu simpatie manifestărilor de stimă 
ale mulțimii.

La reședință, președintele Nicolae 
Ceaușescu și colonel Moammer El 
Geddafi, tovarășa Elena Ceaușescu 
și doamna Safia Farkash s-au între
ținut într-o atmosferă cordială, 
prietenească.

președintele 
și colonel

deschisă, 
Ceaușescu
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Sudorul „olimpic"
Muncitorul Cornel Drinceanu

— de la Întreprinderea de con
strucții navale și prelucrări la 
cald din Drobeta-Tumu Severin
— este un permanent exemplu 
pentru ceilalți tovarăși din secția 
in care lucrează. Prin ce se re
marcă el? Depășește in fiecare zi 
norma, realizează numai lucrări 
de calitate, obține însemnate 
economii de materii prime și 
materiale, nu are nici o absență 
din producție. Totodată, in ca
drul concursurilor pe meserii — 
fie ele in unitate, la nivelul mu
nicipiului sau al județului — se 
menține de multă vreme pe pri
mul loc, obținind la toate probe
le cele mai bune aprecieri. Era 
firesc și de așteptat deci ca și 
la olimpiada sudorului pe țară 
să se claseze printre fruntași. Și 
s-a clasat primul I

Abonat 
la... premii 
internaționale

Se numește Ștefan S. Popa, e 
inginer la întreprinderea „Elec- 
trotimiș" și artist plastic in 
timpul liber (calitate in care 
semnează POPA’S). Anul trecut 
i-am mai dedicat un fapt divers, 
cu prilejul premierii sale de 
către UNESCO pentru o suită de 
desene satirice. Anul acesta a 
prezentat — la trei expoziții or
ganizate in Franța — alte 240 lu
crări personale, grupate sub ge
nericul „Omul". Din nou, mesa
jul profund umanist și calitatea 
artistică deosebită a desenelor 
sale au întrunit aprecierile elo
gioase ale publicului și ale jurii
lor. Dovadă că i s-au conferit 
patru distincții : „Marele premiu 
al Consiliului internațional pen
tru artă și folclor", premiul pen
tru mesaj al F.l.A.P. ; premiul 
special al salonului presei; pre
miul Festivalului de artă mo
dernă,

li păstrăm un loc și In rubrici
le de fapt divers din anul 
viitor...
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Bunâ purtare ?
In urma unei hotăriri judecă

torești, conducătorul auto Vasile 
Luca a fost trimis la Autobaza 2 
marfă a I.J.T.L. Brașov pentru 
executarea xpiei pedepse prin 
muncă. El insă a săvirșit un 
nou furt din avutul obștesc. La 
judecare a trezit nedumeri
re faptul că la dosar i-a apărut 
o adeverință de bună purtare. 
Care adeverință fusese întocmită 
și semnată, in numele șefului 
autobazei, de secretara tehnică 
Alexandrina Cenușoiu, cu apro
barea tacită a șefului de coloană 
loan Neagoe. Evident, recidivis
tul n-a mai beneficiat de cle
mența instanței, dar nici cei doi 
autori ai falsului n-au scăpat 
ușor, fiind sancționați exemplar.
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Acum e stabil
„De la prima întreprindere 

care am lucrat am plecat eu. 
cea de-a doua n-au vrut să mă
mai țină ei. La a treia, nu ne-am 
înțeles". Oprim aici „mărturisi
rea" lui Mihai Beraru, pentru că 
ar fi prea lungă și neconformă 
cu realitatea. Contractul de 
muncă i-a fost desfăcut de 7 ori. 
Cauza? Beții repetate. Dar nu 
s-a învățat minte. Ultima dată, 
aflat la părinții săi in comuna 
Boroaia — Suceava, s-a imbătat 
din nou, și-a lovit 
lezat grav 
țeni. Cele 
„petrece" 
unde are 
stirpească 
ciar.

Un joc periculos
Un joc pe cit de pueril, pe atit 

de periculos și-a găsit aderenți 
in ultima vreme in rindul șco
larilor din Tg. Jiu. Are și un 
nume șugubăț — „pișcăriciul". 
In fapt, este vorba de un soi de 
praștie in miniatură, cu care se 
trimit la distanțe măricele ace 
cu gămălie sau bucăți de simtă 
subțire îndoită. Pentru a se 
amuza, unii copii țintesc prin 
surprindere colegii lor de joacă, 
fără să se gindească că-i pot 
vătăma. Așa s-a intimplat re
cent, în cartierul ,9 Mai", cind 
acul, pornit „ca din praștie", a 
nimerit ochiul unui copil de 12 
ani, care astfel a rămas cu un 
singur ochi. După cum sintem 
informați, nu este singurul caz 
cu consecințe grave. Rîndurile 
noastre se vor un semnal de 
alarmă pentru a pune capăt a- 
cestui joc stupid, atit de peri
culos. Atenție, copii! Și atenție. 
>părinți și educatori!

„Rozătorul"
Se știe că la strînsul recoltei, 

pe ogoare și în livezi apar roză
torii. 
tîMit 
lingă 
leți... 
o „Dacie 1300' 
pregătit. Numele :

tatăl și a 
demnitatea unor cetă
ți luni viitoare le va 
intr-un loc stabil, 
toate șansele să-și 
năravul: la peniten-
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IUn „exemplar" a fost in- 

într-un lan de porumb de. 
Arad : rupea de zor știu- 
in timp ce, alături, aștepta 

'“"1“ cu portbagajul 
__ ' ; loan Aradi, 

medic veterinar la I.A.S. Cealac 
— Arad.

Nesăbuință
Cornel Cristea. tinichigiu auto 

la stația „Dacia-service" din ora
șul Blaj, s-a „cinstit" peste mă
sură împreună cu cumnatul său, 
Viorel Groza. Apoi s-a urcat la 
volanul mașinii. Pe drum, l-a 
lăsat și pe cumnat să conducă, 
deși acesta nu avea permis 
Inevitabil, nesăbuința s-a răzbu
nat : mașina a intrat intr-un 
grup de oameni care stăteau de 
vorbă pe marginea unei, străzi. 
O femeie, in virstă de 79 de ani, 
a decedat; alte două au fost 
grav accidentate. Să nu fi știut 
tinichigiul auto, din cite mașini 
a reparat, care sint consecințele 
alcoolului la volan? Să nu fi 
știut cumnatul că nu are permis 
de conducere auto?

Rubrică realizată de 
Gheorqhe MITROI 
și corespondenții „ScînteiT^J
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Poetul „vioi, inteligent, 
cu ochi de mărgele al
bastre, mobile", cum îl 
portretiza E. Lovinescu, 
poetul care „avea un trup 
mic, ca de japonez," ochii 
vii sclipitori de inteligen
ță și o față îmbujorată, 
cum îl descria Bogdan 
Duică, a introdus în liri
ca românească de după 
Eminescu o coordonată 
filozofică puțin ’ obișnui
tă, prin poezii ca : „Pro- 
meteu", „Lui Lev Tols
toi", „Dura lex", „Floare 
și genune" etc. Debutea
ză încă de pe băncile li
ceului, la vîrsta de 16 ani, 
în revista „Foaie intere
santă" a lui G. Coșbuc 
din 24 august 1897, cu po
ezia „Trecut", după Le- 
nau și, tot atunci, sem
nează pentru prima dată 
cu numele Panait Cerna. 
Excelent debut demon- 
strînd talent, cunoaș
tere bogată a subti
lităților limbii româ
ne, capacitate de a lo
godi fericit cuvintele pen
tru a realiza metafore 
inedite, stăpînirea prozo
diei, în care răsună eco
uri discrete din Coșbuc și 
Eminescu. Tot în anii li
ceului va mai colabora 
la revistele „Carmen" și 
„Ovidiu", fie cu poezii

* originale, fie cu recenzii.
Poezia lui Cerna este 

un imn înflăcărat al iu
birii, un imn al dragostei 
de viață, mai înflăcărat 
cu fiecare clipă cu care 
acesta avea să înfrunte 
depărtarea de țară, ame
nințarea mizeriei, a bolii 
și a morții. Tragismul 
Vieții sale și suferințele 
care s-au îngrămădit atit 
de mult peste anii săi ti
neri nu l-au orientat spre 
scepticism sau pesimism, 
n-au putut șubrezi coloa
nele puternice ale opti
mismului său funciar și 
patetic. Cerna va da te
melor grave eminesciene 
un timbru optimist pe co
ordonata constructivă, to
nică, a liricii de idei care 
a înflorit de la Grigore 
Alexandrescu pînă la el. 
Lacrimile suferinței — a- 
semenea șuvițelor de apă, 
care sapă tavanul pește
rilor și „după ani de pi
curare se-ncheagă în co
loane pline", susținînd ele 
insele bolta — picurate-n 
suflete tari nu le pot șu
brezi, ci se transformă în 
armuri puternice de fier. 
Simbolul poeziei „în peș
teră" ni se pare a expri-

• ma pe deplin însuși spe
cificul vieții poetului, 
care a știut să facă din- 
tr-o existență tragică un 
imn eroic străbătut de 
suflul unui puternic opti
mism : „Dar azi, cind 
stau virtejuri grele / Să

însemnări de Ion Dodu BALAN

ne răpună orice vînt, / 
Noi trecem fără păs prin 
ele. / Și-aproape izbuc
nim in cint. / Un suflet 
tinăr ne răzbate / Și ne 
îndeamnă către cer — / 
Din suferinți abia-ndura- 
te / Ne-am făurit armuri 
de fier". în peșteră — ob
serva în același sens emi
nentul critic și istoric li
terar Constantin Ciopra- 
ga — stalactitele și sta
lagmitele devin coloane 
de sprijin ideii care trans
pusă în planul vieții mo
rale găsește un sens su
ferinței.

Aspirația către înăl
țimi din poezia lui Cer
na este forma dinamică 
a împlinirii visurilor, este 
efortul smulgerii din ne
putință și neîmplinire.

morții poetului, că „A iu
bit cu pasiune țăranul ne
dreptățit și bătut de ne
voi, l-a iubit cu iubire de 
frate și a nădăjduit vre
muri mai bune, pentru 
acest frate bun".

Atitudinea socială a Iul 
Panăit Cerna nu era echi
valentul unei generozități 
de intelectual luminat, 
care compătimește teore
tic cu cei in suferință, ci 
a unuia de al lor, care 
simțise nemijlocit nedrep
tatea, miizeria, asprimile 
vieții. Venea dintr-o lu
me amărîtă, nevoiașă, ex
pusă tuturor vitregiilor 
sorții. Să adăugăm la a- 
ceastă neagră realitate 
truda, boala și suferința 
de mai tîrziu și ne vom 
convinge că poetul era

O sută de ani de la nașterea 
lui Panait Cerna

Efortul acesta pe drumul 
barat de stavilele ome
nescului e si sursă de 
durere, dar și de energie 
pentru atingerea țelului 
înalt al umanismului, 
căci : „De cind a mijit pe 
lume cea dinții scinteie 
’naltă, / Două vechi pu
teri se ceartă și se-mbu- 
nă laolaltă, / Două vechi 
surori: Durerea și Nă
dejdea — cea mezină —/ 
Una geamănă cu noaptea, 
alta floare de lumină..." 
(„Lui Lev Tolstoi").

Extrapolînd puterea mi
raculoasă a iubirii în toa
te planurile existenței. 
Cerna ajunge uneori să 
susțină utopic un filantro- 
pism vag, general, com
pletamente nediferențiat, 
simbolizat în figura lui 
Lev Tolstoi apostolul 
non-violenței. Evident, e- 
fectele sociale ale unei a- 
semenea viziuni nu sint 
cele scontate. Cultul iu
birii omului dincolo de 
cadrul istoric și de con
dițiile sociale concrete a- 
nihilează lupta, confrun
tarea, abandonînd într-un 
eșec moral și filozofic. 
Iubirea lui Panait Cerna 
s-a răsfrînt nu numai fi
lantropic asupra celor 
mulți și asupriți, asupra 
poporului impilat și ex
ploatat, ci și activ, mili
tant, determinînd o soli
daritate organică, de crez 
democratic, cu suferințele 
și aspirațiile acestora. 
N. D. Cocea scria în re
vista „Facla", cu prilejul

un proletar cult în sensul 
cel mai strict al terme
nului. De aceea retorica 
din poeziile sale sociale e 
sinceră, intrinsecă senti
mentului și nu exterioa
ră. De aceea ziarele și 
revistele muncitorești 
i-au republicat versurile 
ca pe niște adevărate ma
nifeste de luptă. Panait 
Cerna a trăit dureros starea 
de robie a țăranului român 
și a exprimat-o în ver
suri clare, energice, acu
zatoare : „înăbușite gla
suri vuiesc din pămint / 
Tot crește — adincul 
murmur: zadarnic vii 
și-atunci !/ Noi sintem 
inchinații minuitoarei 
munci, / Dar rodul tru
dei noastre se risipește-n 
vint... / O zee ! Cei pu
ternici ne pun in jug, de 
prunci / Și anii trec za
darnic" („Către pace"). în 
„Poporul" întîlnim strofe 
aprinse, dinamitarde și a- 
menințătoare, de-o re
marcabilă grandoare, care 
ne amintesc de „Cosașul" 
și „Clăcașii" lui Octavian 
Goga prin revolta și mî- 
nia ce iau proporții cos
mice : „Proptit in coasă 
l-am văzut odată / Cu 
pieptul gol, cu fruntea-n 
murată, / Cu pletele in 
vint... / Și-alăture de mu
ta lui mînie / Femeia lui 
părea o vijelie / Cu mii 
de morți in fiece cuvint 
— ! Iar un copil, plingind 
pe lingă mamă, / Se tot 
lipea de haina ei cu tea
mă... // Și mai puternic

l-am văzut alt’dată, / Pri
vind spre-al fericiților 
castel, / Spre care nouri 
negri se arată. / Și negri 
nouri el ii răscolea, / Și 
fulgerul din ochii lui por
nea, / Iar tunetul era cu- 
vintul urii... / El stăpinea 
puterile naturii, / Cu su
fletul săd larg și răzvră
tit ; / Iar coasa lui scli
pea din depărtare — / Un 
fulger imblinzit, / Picat 
din cer la asprele-i pi
cioare". Sînt versuri an
tologice prin grandoarea, 
forța și plasticitatea lor, 
sînt, cred, cele mai fru
moase versuri ale lui Pa
nait Cerna. Tragicele e- 
venimente sociale din 
1907 cînd : „Departe-n 
țara holdelor bogate, / 
Acolo unde foamea e re
gină, / Au fost furtuni — 
și singe fără vină, / De 
la bordeie pînă la pala
te" au răscolit profund 
conștiința poetului care 
le-a cîntat în tripticul 
„Zile de durere", asoci- 
indu-și glasul de revoltă 
scriitorilor I. L. Caragia- 
le. Al. Vlahuță, Nicolae 
Iorga, O. Goga, N. D. Co
cea, Dimitrie Anghel, Spi
ridon Popescu, I. I. Miro- 
nescu ș.a., la care s-au 
adăugat pictorii Ștefan 
Luchian și Octav Băncilă.

Optimismul poeziei lui 
Panait Cerna rezidă, în 
fond, în combaterea su
ferinței umane și întro
narea armoniei care asi
gură existența fericită. 
Prin caracterul ei stenic 
și avîntat, ea a fost pre
țuită, nu o dată, de către 
spirite luminate și aviza
te ca poetul Al. A. Philip- 
pide, care scria în „A- 
devărul literar și artis
tic" (din 4 octombrie 1931) 
că ne e drag in lirica lui 
Cerna — pe care o opune 
poeziei decadente din 
momentul respectiv — 
„acea lipsă de scepticism 
și acel fond adine uman, 
de care poezia de astăzi 
dă dovadă din ce în ce 
mai puțin".

Firește, murind prea de 
timpuriu, în 1913, în ace
lași an cu Șt. O. Iosif, 
Ilarie Chendi și Aurel 
Vlaicu, Cerna, de la a că
rui naștere s-a împlinit 
un veac, n-a avut răgazul 
să-și afirme toate resur
sele personalității sale 
poetice, însă prin atît cit 
a făcut și-a cucerit un 
loc bine definit în istoria 
liricii românești, pe care 
îl venerează și astăzi toți 
iubitorii de frumos, gă
sind în poezia sa resurse 
inepuizabile de optimism 
și umanism, de avînturi 
spre inalturile idealului 
uman și ale demnității o- 
mului.

Ion Voicu și

BACĂU

Festivalul literar-artistic „George Bacovia"
Ieri a Început, la Bacău, Festiva

lul literar-artistic „George Bacovia", 
organizat de Uniunea scriitorilor și 
Comitetul județean de cultură și 
educație socialistă. Aflat la cea 
de-a V-a ediție, festivalul, care se 
înscrie in șirul manifestărilor cul- 
tural-artistice prilejuite de împlini
rea unui veac de la nașterea poe
tului băcăuan, a reunit în orașul 
de pe Bistrița un mare număr de 
oameni de cultură și artă : poeți, 
critici literari, editori, iubitori ai 
cuvîntului scris din întreaga țară.

La adunarea festivă, organizată In 
sala Teatrului dramatic care poar
tă numele poetului sărbătorit, pârti
ei panții la festival au fost salutați 
de tovarășul Constantin Toma, se
cretar al comitetului județean de 
partid, scriitorul Dumitru Radu Po
pescu, președintele Uniunii scriito
rilor, poeta Agatha Grigorescu-Ba- 
covia. Tot în cursul zilei de ieri, 
la galeriile de artă s-a deschis ex
poziția de artă și literatură inti
tulată „Univers bacovian", iar la 
statuia poetului din centrul orașu

lui a avut loc un recital de poezie 
inspirat de lirica bacoviană. Seara, 
oaspeții festivalului au luat parte 
la un spectacol muzical susținut de 
formațiile profesioniste din localita
te. Programul de astăzi, 25 sep
tembrie, al festivalului cuprinde în
tre altele o sesiune de comunicări 
și referate pe teme literare, lan
sarea unor cărți despre George Ba
covia, concerte simfonice, precum 
și un șir de șezători literare care 
vor avea loc la Comănești și in 
comunele Săucești, Sascut și Ră- 
chitoasa. (Gheorghe Baltă).

A IX-A EDIȚIE 
A FESTIVALULUI 
INTERNAȚIONAL 

„GEORGE ENESCU"
Isaac Karabtchevsky

De la început trebuie spus că atît 
orchestra simfonică a Filarmonicii 
„George Enescu", aflată în acest 
concert foarte aproape de exigen
țele locului pe care îl ocupă în ie
rarhia ansamblurilor simfonice eu
ropene, cît și protagoniștii au mar
cat, prin evoluțiile lor de înaltă 
profesionalitate. un moment luminos 
in desfășurarea festivalului. Cele 
trei lucrări înscrise în program au 
oferit interpreților un „cîmp" larg 
de afirmare, în care cultura stilis
tică, pregătirea profesională teh- 
nico-interpretativă, capacitatea de 
pătrundere în sensurile cele mai 
adînci ale muzicii au fost eviden
te. Iată, spre pildă, această splen
didă capodoperă enesciană care 
este Suita a IlI-a pentru orchestră, 
în care dirijorul Isaac Karabtchev
sky (Brazilia) a intuit magistral 
substratul muzicii, restituindu-1 pu
blicului cu precizie și expresivita
te. în cea de-a doua piesă a pro
gramului, Concertul de Max Bruch,

Ion Voicu ne-a reamintit, cum o 
face cu flecare apariție a sa pe po
diumul solistic, că este un mare ar
tist: tonul viorii sale este amplu, 
cald, comunicativ, distingîndu-se 
prin acuratețe și penetrabilitate 
deopotrivă în pasajele de virtuozi
tate și în cele de expresivă canta
bilitate. La solicitarea publicului, 
violonistul a oferit. în bis. o com
poziție proprie pentru vioară solo. 
Omagiu lui George Enescu, gest 
apreciabil, dar nu numai atît. întru- 
cît lucrarea, beneficiind de tehnica 
virtuoză a interpretului, dezvăluie 
reale virtuți componistice. în fine. 
Simfonia I de Mahler, în care Fi
larmonica a făcut o convingătoare 
demonstrație a capacității sale in
terpretative. printr-o bună dozare 
a paletei sonore, prin omogenitate, 
prin dăruirea cu care a răspuns 
gestului clar, precis și logic al di
rijorului Isaac Karabtchevsky.

Vasile DONOSE

Ion Voicu - in concertul reputatului dirijor brazilian Karabtchevsky 
Foto : Sanda Radu

Chitaristul Leo
Chitaristul cubanez Leo Brouwer, 

Interpret și compozitor de notorie
tate internațională, este un pasio
nat al instrumentului, pentru care 
a scris un mare număr de piese și 
transcripții din orice muzică i se 
pare aptă a fi cooptată în reperto
riul chitarei. Șl programul recitalu
lui său bucureștean a cuprins, 
alături de lucrări originale de 
Fernando Sor, Manuel Ponce și Leo 
Brouwer însuși, și transcripții; dacă 
cea după o sonată pentru vioară 
solo de Bach nu a fost prea con
vingătoare. în schimb cele din Satie, 
Jopplin Scott etc., sînt un cîștig 
pentru toți chitariștii.

Leo Brouwer este, evident, o 
apariție aparte. Cîntul său are o 
naturalețe, o simplitate extremă : 
cîntă ca pentru el însuși, murmu
rat ușor, parcă improvizat, ca si 
cum nu s-ar afla în fata publicu
lui ; nimic din „ceremonialul sce
nei". Dar sub această lipsă de 
ostentație se ascund o mare vir
tuozitate. o artă hiperrafinată. 
Sunetul este mic. dar are o trans
parentă venită dintr-o infinita
te de nuanțe timbrale fine. So
noritatea foarte colorată, îm- 

. preună cu o mare suplețe rit-

Brouwer (Cuba)
mică. un tempo rubato con
tinuu dau fluxului muzical un ca
racter improvizatoric extrem de a- 
trăgător. Maniera Iul Leo Brouwer 
depășește condiția de instrument 
esentialmente armonic a chitarei 
prin polifonizarea complexă a pla
nurilor, fără a trăda insă specificul 
instrumenului sau a se lăsa ten
tat de simfonizarea sa. Chiar pro
priile sale compoziții — scrise ln- 
tr-un limbaj modern bine structu
rat — sînt o pledoarie și o de
monstrație totodată pentru capaci
tatea chitarei de a-și anexa zone 
sonore inedite și de a reda o gîn- 
dire muzicală eminamente contem
porană.

Elena ZOTTOVICEANU

Agenda
• Opera română prezintă, la 

ora 19, „Tannhăuser" de Wagner. In 
rolurile principale : Nicolae Florei, 
George Lambrache, Emil Iurașcu și 
mezzosoprana Ingeborg Zobel (R.D. 
Germană).

• In sala de concerte a Conserva
torului „Ciprian Porumbescu", la 
ora 17, va avea loc un recital instru-

Cronică 
discografică

Sîntem in cea de-a zecea zi a 
manifestărilor și suita celor peste 
patruzeci de concerte, recitaluri, 
spectacole. întîlniri cu artiști români 
de prestigiu, cu personalități ale 
vieții muzicale internaționale ne 
oferă în continuare remarcabile e- 
venimente. momente de mare artă. 
Greu de cuprins tot ce este inte
resant pentru că în aceeași seară, 
la aceeași oră. trebuia să fii pre
zent și la Operă (spre exemplu, să 
vezi ..Iolanta". în interpretarea an
samblului moscovit), si la Sala 
mare a Palatului, unde se desfă
șura „Oedip". în formula specta
culară oferită de formația „Euryth- 
meum" din Stuttgart, să-1 urmă
rești si pe Ciakarov. dirijînd sim
fonicul Radioteleviziunii... Cînd 
Sanda Sandru sau Edith Simon cîn- 
tau la sala ..George Enescu". cvar
tetul francez „Bernede" concerta la 
Sala mică a Palatului...

Mai mult nu numai concertele 
si recitalurile dau viată manifes
tării, ci și Atelierele-dezbatere, or
ganizate aproape zilnic la A.T.M.. 
în care muzicienii bucureșteni (cri
tici muzicali, compozitori) se întîl- 
nesc cu formațiile-oaspete și A- 
gendele festivalului — buletine re
dactate de către Colegiul criticilor 
muzicali, în care invitații de onoa
re îsi spun cuvîntul despre opusu
rile enesciene. despre muzica ro
mânească. Si. mai ales, entuziasta 
lansare a discurilor de ultimă oră. 
Pentru că „Electrecordul" nu și-a 
încheiat misiunea dăruind acestei 
ediții centenare Integrala disco
grafică stereo a lucrărilor iul Geor
ge Enescu (33 de opusuri cuprin
se în 27 de discuri, avînd semnă
tura unor mari interpret! români, 
buni cunoscători ai stilului enes- 
cian). ceea ce înseamnă, indiscuta
bil. un remarcabil act de cultură ; 
dimpotrivă, acum se află într-un 
admirabil efort, lnregistrînd con
certele de succes pentru ca. a 
doua zi. să le ofere pe disc ln- 
tr-o elegantă prezentare. Sint în
registrări ..live", discuri-cronică. la 
care-si dă concursul o excelentă e- 
chipă de specialiști ai „Electrecor- 
dului". condusă de Grigore Petrea- 
nu. din care fac parte : muzicolo
gul Daniela Caraman-Fotea. redac
torii Adriana Dan si Stefan Bonea. 
specialiștii electroacusticieni : Erich 
Schaffer. Traian si Lucretia Ma
rian. Remus Stoica, numeroși teh
nicieni. muncitori galvanoplasti. 
presatori. controlori de calitate... La 
ora la care s-au stins aplauzele a- 
dresate Filarmonicii din Dresdasau 
membrilor formației de muzică 
veche din Varșovia, cei amintiți 
mai sus. în miez de noapte, pre
gătesc discul zilei următoare. Pen
tru că știu că la standurile de cărți 
din holurile sălilor de concert se 
va auzi de sute de ori întrebarea : 
„mai aveți discul simfonicului de 
ieri

Smaranda OȚEANU

muzicală
mental susținut de tineri laureați ai 
concursurilor internaționale.

• Un eveniment : la Ateneul 
român, ora 20, concertul corului 
„Madrigal", dirijat de Marin Con
stantin.
• La Sala mare a Palatului, 

ora 20 — întilnirea cu ansamblul 
„Flamenco" — Spania.

CONDIȚII CERTE PENTRU 0 APROVIZIONARE NORMALĂ, SATISFĂCĂTOARE
m ultimul trimestru desfacerea 

produselor agroalimentare 
va înregistra niveluri superioare 

Cifre și date privind livrările planificate
pentru

Așa cum s-a subliniat, pentru 
aprovizionarea populației Capita
lei in perioada de toamnă-iarnă 
există suficiente produse agroali
mentare care să acopere cerințele 
unui consum rațional. Cifrele rela
tate în convorbirea cu vicepre
ședintele Comitetului executiv al 
Consiliului popular al municipiului 
București, tovarășul Gheorghe Pre
da, publicată în ziua de 23 septem
brie, arătau cu claritate că, la prin-

Capitală
cipalele produse, cantitățile vindu- 
te pînă acum, anul acesta, sînt 
considerabil superioare celor des
făcute anul trecut.

Asigurarea fondului pieței va 
continua in ritm cu cerințele unui 
consum rațional. Intrucît trimes
trul al III-lea se apropie de șfîr- 
șit, completăm datele publicate 
acum 2 zile cu perspectivele certe 
ale fondului de marfă pentru luni
le următoare ale anului.

Produsele :
Plusuri in tone 

trim. III. 1981 
față de trim. III 

1980

Plusuri în tone 
trim. IV. 1981 

față de trim. III 
1981

carne 600 8 987
preparate din carne 1 307 3 037
unt 365 354
ulei 1 394 431
mălai 4 346 2 000
lapte 19 600 hl 68 000 hl
ouă 24 mii. buc. 12 mii. buc.

Așa cum rezultă din tabelul de 
mai sus. este vorba de creșteri 
substanțiale. Și cu toate că in tri
mestrul III al anului curent au 
fost livrate cantități mai mari de- 
cit in perioada corespunzătoare a 
anului trecut, aceste cantități vor 
fi apreciabil depășite prin livrările 
din trimestrul IV.

Iată de ce este recomandabil și 
necesar ca populația să se aprovi
zioneze normal, să evite tendințe 
de suprastocare, contribuind astfel 
la desfășurarea în bune condiții a 
activității magazinelor, piețelor, a 
întregului comerț alimentar.

De la depozite și piețe—cantități îndestulătoare de legume și fructe
„Chiajna", „Chitila", „Virteju", 

„Militari", „Progresu", „Eliade între 
Vii", iată cîteva dintre depozitele și 
silozurile care au rolul unor „că
mări" ale Capitalei. E necesar din 
capul locului să precizăm că. anul 
acesta, în toate aceste unități „de 
tranzit" dintre grădini, livezi și pie
țele alimentare se vor insiloza (acțiu
nea este în plină desfășurare) aproa
pe 90 000 tone de legume și cartofi, 
10 000 tone de ceapă, importante 
cantități de fasole, rădăcinoase, var
ză. alte sortimente de legume, în 
cantități cu 10—33 la sută mai mari 
decit anul trecut.

Ieri, joi, dis de dimineață, ne aflam 
în incinta unuia dintre cele mai mari 
silozuri din Capitală. Activitatea era 
în toi. Intr-o parte — „munți" de car
tofi așteptau să fie sortați, așezați. în 
saci și trimiși la piață ; în altă parte, 
cît vedeai cu ochii, benzile transpor
toare „săltau" fără răgaz ceapă, car
tofi (sortați), usturoi pentru depozi
tarea în silozuri.

Șeful depozitului, Victor Șuiu, ne 
dă cîteva amănunte :

— Trec în această toamnă prin mii- 
nile noastre 18 000 tone de legume și 
cartofi, adică aproximativ a cincea 
parte din cît urmează să fie lnsilozat 
pentru' cetățeni in întreaga Capitală. 
Față de oricare dintre anii trecuți, 
cartofii și ceapa pe care le însilozăm 
sînt produse sănătoase, mal ușor de 
menținut în silozuri, care sînt special 
amenajate și utilate în acest scop, de- 
cît în „stocurile" de acasă, unde nu 
rareori aceste produse ajung să se 
altereze, păgubind pe cei ce se supra- 
aprovizionează. Să facem insă o 
mică vizită.

îi urmăm îndemnul. In încăperile 
silozului, curate, spațioase, bine aeri
site se află peste 1 000 tone de cartofi 
însilozate de 7—8 zile. Nici urmă de 
stricăciune în tot depozitul. Aflăm că 
produsele vor rămîne pe toată durata 
sezonului in aceeași stare. Silozurile 
s-au aprovizionat din timp cu paie 
pentru a se acoperi legumele în timpul 
gerului, iar zilnic se vor face, prin 
sondaj, probe de laborator asupra 
temperaturii și umidității din încă
perile de depozitare.

încă o mențiune : dacă anul trecut 
cartofii și ceapa au intrat pe timp 
ploios, uzi. în siloz, anul acesta, la 
depozitul din str. Eliade între Vii, 
spre exemplu, s-au clădit șoproane 
deasupra tuturor rampelor de des
cărcare.

Alt lucru util pentru păstrarea le
gumelor în condiții bune, pentru a fi

evitată degradarea lor înainte de a 
fi însilozate : au fost lungite (de că
tre mecanicii I.L.F.) benzile trans
portoare, îneît acestea depozitează 
totul direct în siloz, la orice înălți
me, fără a mai fi nevoie ca oamenii 
să se urce ou sacii peste grămezile 
de cartofi.

în curtea silozului — o imagine de 
stup. Sute de elevi de la liceele 
„Mihai Viteazul" și „Economic" dau 
o mînă de ajutor lucrătorilor I.L.F.

Trecem și pe la alte silozuri. La 
gara Cățelu. de exemplu, întîlnim 
aceeași ordine în depozite, aceeași 
preocupare pentru ca, pe tot par
cursul anului, în magazinele I.L.F. să 
ajungă zilnic legume in cantități în
destulătoare. sănătoase. Observăm că 
o bună parte din mărfuri nu rămîn 
insă pentru însilozare. ci iau imediat 
drumul piețelor alimentare.

O raită prin piețele Obor. Unirii, 
Amzei ne întregește și mai mult

imaginea acestei toamne îndestulă
toare. Sub umbrare, pe platouri. în 
expozițiile trusturilor horticulturii — 
legume și fructe în cantități absolut 
satisfăcătoare pentru consum rațio
nal. pentru o cerere normală. O cifră: 
zilnic în piețele Capitalei sînt puse în 
vînzare peste 2 000 tone de cartofi, ar
dei, fasole verde, conopidă, struguri, 
pere ș.a.m.d. Tocmai de aceea, multe 
dintre unitățile I.L.F. și-au scos afară 
toate chioșcurile și cărucioarele vo
lante, le-au încărcat cu mere. pere, 
struguri și le-au trimis pe aleile lătu
ralnice ale pieței.

Discutăm cu cîțiva dintre cumpă
rători. Impresia generală e bună și 
— adăugăm noi — va fi și mai bună 
în zilele imediat următoare pe măsu
ră ce din livezi și grădini vor ajunge 
în piețe noi cantități de legume și 
fructe proaspete.

Gh. GRAURE

„Zaharofagii" și „vinurile particulare"
Practici care contravin prevederilor 

„Legii viei și vinului"
Anul acesta se do

vedește a fi un an 
propice recoltei de 
struguri. O dovedesc 
piețele Capitalei, a- 
provizionate cu feluri
te soiuri de struguri, 
solicitate și apreciate 
de populație.

Ceea ce nedumereș
te este apariția în di
ferite piețe ale Capi
talei. inclusiv în Piața 
Obor, a unor autove
hicule de mare capa
citate — angajate de 
diferite unități agrico
le — care desfac stru
guri direct, dar nu cu 
kilogramul, ci... cu su
tele de kilograme ! 
Struguri care sînt și 
transportați apoi aca
să de anumiți cumpă
rători cu autoturisme
le sau cu cărucioarele, 
în aceleași cantități, 
mari, vînd struguri și

unii producători par
ticulari. Ce legătură 
poate avea desfacerea 
cu suta de kilograme 
cu cerințele unui con
sum rațional ?

în ce scop sînt cum
părate aceste cantități 
de struguri ? Evident, 
în scopul vinificării. 
Desigur, nu de către 
viticultori, nu de către 
oameni care cultivă, 
în mod legal, viță de 
vie pe terenuri pe care 
le lucrează. „Cum
părătorii cu tona", sfi- 
dind normele eticii și 
echității, și-au creat o 
sursă ilegală de cîștig 
din vinificarea strugu
rilor, folosind pentru 
sporirea producției 
„proprii" de vin — bi
neînțeles și a cîștigu- 
lui — zahăr procurat 
din comerț. Pentru că 
la strugurii cumpărați

cu carul se adaugă za
hărul cumpărat — de 
aceiași, pe diferite căi 
— cu sacul, mai precis 
cu sacii ! Este de la 
sine înțeles că, proce- 
dînd astfel, aceștia 
creează dificultăți în 
aprovizionarea popu
lației cu zahăr. Ase
menea practici contra
vin însă reglementă
rilor legale in vigoare, 
„Legii viei și vinului". 
Pentru curmarea lor 
se cere intervenția or
ganelor in drept, ast
fel incit cantitățile de 
struguri destinate vi- 
nificației să fie prelu
crate în unitățile pre
văzute de lege și cu 
onorarea obligațiilor 
către stat de unitățile 
agricole, iar strugurii 
de masă să fie vînduți 
populației pentru con
sum normal, rațional.
(L Ștefan)

Zi obișnuită de lucru la silozul 
de legume din str. Eliade între Vii 

Foto: E. Dichiseanu
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
In numele Comitetului Central al Partidului Comunist din Cehoslovacia, 

al Guvernului Republicii Socialiste Cehoslovace și al întregului popor 
cehoslovac, vă mulțumesc pentru condoleanțele pe care ați binevoit să ni 
le adresați în legătură cu accidentul din bazinul carbonifer din Boemi a 
de nord.

GUSTAV HUSAK
Secretar general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Cehoslovacia, 

Președintele
Republicii Socialiste Cehoslovace

LUBOMIR STROUGAL
Președintele Guvernului 

Republicii Socialiste Cehoslovace

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
. Președintele Republicii Socialiste România

Odată cu aprecierile si mulțumirile pentru felicitările transmise cu pri
lejul Zilei naționale a Regatului Arabiei Saudite. doresc să vă adresez cele 
mai bune urări de sănătate si fericire personală, de succese si progres continuu 
poporului român.

KHALED IBN ABDEL AZIZ
Regele Arabiei Saudite

t

—COTIDIAN—
Relatări ale reporterilor 

și corespondenților „Scînteii“
■ Un colectiv de muncitori de la 

schela de extracție Țicleni, județul 
Gorj, a conceput, executat și dat 
în funcțiune o instalație de sortare 
a nisipului necesar consolidării 
sondelor. Instalația permite utiliza-
ea materiei prime din zonă și e- 

limină cheltuielile care se făceau 
pînă acum pentru procurarea din 
alte județe a nisipului cuarțos ne
cesar operațiilor de consolidare a 
sondelor de țiței și gaze.

■ In acest an, jumătate din ma
teriile prime folosite de colectivul 
întreprinderii județene de prestări 
servicii și producție Dîmbovița sînt 
asigurate din materiale refolosibile. 
Din astfel de materiale se realizează 
și produse care pînă acum se im
portau.

■ Apa geotermală din subsolul 
județului Arad este tot mai mult 
pusă „la lucru". La I.A.S. Semlac, 
acest agent termic, ieftin și ne
poluant, încălzește un mare com
plex zootehnic și clădirile-anexă, iar 
la Curtici - o școală cu 24 săli de 
clasă și laboratoare. In curînd, pe 
această cale se vor încălzi blocuri 
de locuințe și instituții social-cultu- 
rale din mai multe localități ale 
județului.

■ In orașul Rădăuți a fost re- 
amenajată și dată în folosință o 
casă a tineretului. Realizatorii ei: 
tinerii. Beneficiari: tot ei!

■ La întreprinderea textilă „Mol
dova" din Botoșani a fost adoptată 
o nouă tehnologie, prin care opera
țiunile de vopsire și încleiere a țesă
turilor se realizează concomitent. 
Noua tehnologie contribuie la rea
lizarea de economii de energie e-

/ Sctrică și la creșterea productivit
ății muncii.

■ A intrat în exploatare con
ducta de aducțiune a apei potabile 
Jirlău-Făurei din județul Brăila. O 
bună parte a lucrărilor a fost reali
zată prin munca patriotică a cetă
țenilor din cele două localități.

■ La dispoziția elevilor din noul 
cartier T-3 din Tîrgu Mureș, un ade
vărat „oraș în oraș", s-au dat în 
folosință o nouă școală generală 
cu 16 săli de clasă, precum și o 
grădiniță.

■ Tinerii din atelierul 6 Tufeni, 
de la schela Băicoi, au hotârît ca,

în orele de după program, să lu
creze voluntar la intervenție, grăbind 
redarea sondelor în producție. Pri
mul lor rezultat: sonda nr. 305 a fost 
pusă în funcțiune înainte de ter
men, ceea ce înseamnă zeci de tone 
de țiței în plus.

■ O nouă microhidrocentrală, 
care se construiește pe pîrîul Lun- 
cavăț, județul Vîlcea, va asigura 
necesarul pentru consumurile teh
nologice ale secției de distribuție 
a energiei electrice din orașul Ho
rezu.

■ In cadrul Întreprinderii de pos
tav „Proletarul" din Bacău a început 
construcția unei noi țesătorii, care 
va valorifica firele provenite din 
materiile prime recuperate. Aici vor 
fi realizate anual un milion metri 
pătrați țesături groase pentru pal
toane, pardesie, sacouri.

■ In cel mai mare ansamblu de 
locuințe al municipiului Rîmnicu 
Vîlcea, cartierul Ostroveni, a fost 
dat în folosință un nou și modern 
cinematograf.

■ La Berea, în județul Buzău, a 
fost dată în folosință o grădiniță 
pentru copiii muncitorilor petroliști, 
sticlari și ceramiști din localitate. 
Tot în acest viitor centru urban se 
construiește o frumoasă și modernă 
casă de cultură cu două săli de 
spectacole.

■ Colectivul întreprinderii me
canice de material rulant din Bra
șov a conceput și executat un nou 
tip de automotor. El este destinat 
controlului și reviziei liniei ferate și 
instalațiilor-anexe. Dotat cu un 
motor cu putere sporită și aparatură 
de bord modernă, el poate atinge 
viteza de pînă la 110 km pe oră.

■ Din inițiativa primăriei comu
nei Gurasada, județul Hunedoara, 
și cu ajutorul deputaților, mai mulți 
cetățeni au muncit voluntar la cap
tarea unor izvoare naturale. Mun
ca lor - în folosul lor, pentru că au 
acum în gospodării apă la robinet.

■ Un nou punct de atracție pen
tru turiști : baza de agrement 
„Pescărușul" din Buhuși. Situată pe 
valea Bistriței, noua bază dispune 
de unități de alimentație publică, 
parcuri, terenuri de sport, locuri de 
joacă pentru copii, spații de par
care auto.

cinema
• Ana și „hoțul** : SCALA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15, EXCELSIOR — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, MO
DERN — 9; 11; 13; 15; 17; 19, la gră
dină — 19,45.
• Duelul - 11.15; 13,30; 15,45; 18; 20, 
Mașina timpului — 9: TIMPURI NOI.
• Ștefan Luchian ; GRI VITA — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, EFORIE — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Convoiul : GIULEȘTI — 9; 11;
13,15; 15,30; 17,45; 20.
• „Tridentul** nu răspunde : FEREN
TARI — 15,30; 17,30; 19,30.
• Alo, aterizează străbunica : VIITO
RUL - 13,30; 15,30; 19,30.
• Regina din Tîrnovo : CENTRAL — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Echipajul s FESTIVAL — 9; 12; 16; 
19, FAVORIT — 11,30; 14,15; 17; 19,45, 
FEROVIAR — 9; 12; 16; 19.
a Io, ho, ho : BUZEȘTI — 15; 17; 19.
• Procurorul acuză : DRUMUL SĂRII 
— 16; 18; 20.
• învățătorul : COTROCENI — 15;
17,30; 20.
• Ostaticii de Ia Bella Vista : POPU
LAR - 15,30; 19.
• Zăpada albă a Rusiei : COSMOS
— 15,30; 17,30; 19,30.
• Orele fiicelor : PROGRESUL — 16; 
18; 20.
• Piedone în Egipt : LUCEAFĂRUL
— 8,45; 11; 13,15; 15,45; 18,15; 20,45, la 
grădină — 20. BUCUREȘTI - 9; 11,15;

13,30; 15,45; 18,15; 20,30, MELODIA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Orașul tăcerii : SALA MICA A PA
LATULUI — 17,15; 20, GRADINA BU
ZEȘTI — 19,30, DACIA — 9; 11*15;
13,30; 15,45; 18; 20.
• Pe aripile vîntului : PATRIA — 9; 
13,30; 18,30.
• Campionul : CAPITOL — 9; 12;
15,30 ; 18,30 ; la grădină — 19,15.
• Serpico : VICTORIA — 9; 11,45;
14,30; 17,15; 19,45.
• Articolul 420 : LIRA — 15,30; 19, la 
grădină — 20.
• Basme ecranizate — 9,15; 11,15;
13,15; 15,15, împrumută-mi vocea astâ- 
seară — 17,15; 19,30 ; DOINA.
• Un șerif extraterestru : PACEA — 
14; 16; 18; 20, GRADINA FESTIVAL — 
19,15.
• Polițist sau delincvent : VOLGA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, PARC- 
HOTEL — 20.
• Marfă furată : GLORIA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Domnișoara Noorie : AURORA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, la gră
dină — 19,30, TOMIS — 8,30; 10,45; 13; 
15,30; 18; 20,30. la grădină — 19,30.
• Războiul stelelor : MIORIȚA — 9; 
11,45; 14,30; 17,15; 19,45, CULTURAL — 
9; 11,45; 14,30; 17,15-; 19,45.
• Aventuri în Marea Nordului :
MUNCA — 12; 15,30; 17,45; 20.
• Trecătoarea ; FLACARA — 14; 16; 
18; 20.
• Cariera mea strălucită : ARTA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, la grădină 
— 19,30. GRADINA MIORIȚA — 19,30.
• Sînt timid, dar mă tratez : GRA
DINA GLORIA — 20.
• Ciinele electronic : GRADINA 
CULTURAL — 19,30.

Cronica
Tovarășul Nicolae Constantin, vice- 

prim-ministru al guvemujui. a primit, 
joi, pe Gunther Haiden, ministrul 
federal pentru agricultură și silvicul
tură al Republicii Austria, aflat in
tr-o vizită în țara noastră.

Au fost examinate posibilitățile de 
lărgire a acțiunilor de cooperare in 
domeniul agriculturii, In conformitate 
cu înțelegerile convenite la cel mai 
înalt nivel.

La întrevedere a participat Ion 
Teșu. ministrul agriculturii si indus
triei alimentare.

A fost de față Andreas Somogyi, 
ambasadorul Austriei la București.

★
La București a fost semnat joi 

Protocolul privind colaborarea tehni- 
co-științifică in domeniul agriculturii 
dintre Ministerul Agriculturii și In
dustriei Alimentare al Republicii So
cialiste România și Ministerul Federal 
pentru Agricultură și Silvicultură 
al Republicii Austria, pe perioada 
1981—1982.

Protocolul a fost semnat de Ion 
Teșu, ministrul agriculturii si indus
triei alimentare al Republicii Socia
liste România, și Giinther Haiden. mi
nistrul federal pentru agricultură și 
silvicultură al Republicii Austria, și 
prevede noi măsuri de intensificare a 
colaborării în domenii cum sînt : mo
dernizarea producției vegetale, a pro
ducției animaliere, utilizarea rațională 
a terenurilor, folosirea cercetării 
aplicative în producția agricolă, orga
nizarea agriculturii, în special în zo
nele montane, precum și utilizarea 
rațională a pajiștilor.

In timpul șederii în țara noastră, 
oaspetele a vizitat obiective de cer
cetare și producție agroindustrială și 
social-culturale în județele Tulcea și 
Constanța.

★
La Ministerul Afacerilor Externe a 

fost încheiat, joi, programul de apli
care a Acordului privind schimburile 
culturale pe anii 1981—1982 între gu
vernele Republicii Socialiste Româ
nia și Republicii Portugheze.

Documentul semnat, din partea ro
mână, de Romulus Neagu, director în

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 26, 

27 și 28 septembrie. In țară : Vremea 
va fi schimbătoare. Cerul temporar 
noros. Vor cădea ploi locale care vor 
avea și caracter de aversă, mai frecven
te in vestul și nordul țării. Izolat, can
titățile de apă vor putea depăși 15 litri 
pe metru pătrat. Vîntul va sufla slab 
pînă la moderat, cu intensificări de 
scurtă durată mal ales în zona de 
munte. Temperatura. în scădere ușoară 
la începutul intervalului. Minimele vor 
fi cuprinse între 6 și 16 grade, maxi
mele între 16 și 26 de grade, local mal 
ridicate. în București : Vreme schim
bătoare, cu cerul temporar noros, favo
rabil ploii de scurtă durată. Vlnt slab 
ptnă la moderat. Temperatura, tn 
scădere ușoară. Minimele vor fi cu
prinse Intre 12 și 14 grade, maximele 
între 24 și 27 de grade, mal ridicate la 
începutul intervalului. (Ileana Mlhăilă, 
meteorolog de serviciu).

Locuri în stațiunile 
de odihnă și tratament 

pentru trimestrul IV
De la filialele întreprinderii de 

turism, hoteluri și restaurante 
București se pot procura bilete în 
stațiunile de odihnă și cură balneară 
pentru perioada 1 octombrie — 20 
•decembrie 1981.

Seriile au durata de minimum 3 
zile la odihnă si minimum 12 zile 
la tratament.

Pot fi reținute locuri în orice sta
țiune. pentru fiecare afecțiune 
existînd posibilități de tratare in 
mai multe localități balneoclima- 
tice.

Filialele de turism din Calea Mo
șilor. blocul 55 bis. Bd. Republicii 
nr. 68. Bd. 1848 nr. 4. Bd. N. Băl- 
cescu nr. 35. Str. Mendeleev nr. 14 
si Calea Griviței nr. 138 au pro
gram de funcționare zilnic Intre 
orele 8 și 20.

teatre
• A.R.I.A. (la Ateneul Român) : Co
rul „Madrigal". Dirijor : MARIN CON
STANTIN — 20, (la Sala mare a Pa
latului) : Spectacol „FLAMENCO" 
MARIA ROSA (Spania) — 20. (la 
Opera Română) : TannhSuser — 19,
(sala Conservatorului „Ciprian Po- 
rumbescu") : Recital Instrumental — 
17.
• Teatrul Național (sala mică): Cali
gula — 19,30, (sala Atelier) : Gimnas
tică sentimentală — 19.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Grădina Icoanei) : Poezia mu
zicii tinere — 19,30.
• Teatrul Mic : Să îmbrăcăm p« cel 
goi — 19,30.
• Teatrul Foarte Mic : Un pahar eu 
sifon — 20.
• Teatrul de operetă : Silvia — 19,30.
• Teatrul de comedie : Harold șl 
Maude — 19,30.
• Teatrul „Nottara" (sala Studio) 1 
Sentimente și naftalină — 19.
■ Teatrul Giuleștl (sala Majestic) l 
Povestea unei iubiri — 19,30.
• Teatrul satiric-muzlcal „C. Tâna- 
se“ (sala Victoria) : Belmondo al II- 
lea — 19,30, (sala Savoy) : Veselie la 
Tănase — 19,30.
• Ansamblul „Rapsodia română": 
La fintina dorului — 18,30.
• Teatrul „Ion Vasllescu" : Dulcea 
ipocrizie a bărbatului matur — 19,30.
• Teatrul „Țăndărică" Oa Tehnle- 
club) : Ileana Sinziana — 16.

zilei TELEGRAMA

• GENĂ „ANTISE- 
CETĂ". Cercetători de la 
Universitatea din California au 
reușit să izoleze o genă care 
protejează plantele de efectele 
distructive ale secetei si sall- 
nitătii. Printr-o operație de in
ginerie genetică, aceasta a fost 
aooi implantată unor bacterii. 
Respectiva genă stimulează pro
ducerea de prolină — o sub
stanță care împiedică pierderea 
de umiditate de către plante. 
Oamenii de știință americani 
speră să implanteze si la plan
te de cultură această valoroasă 
genă, ceea ce ar deschide per
spectiva creșterii producției ali
mentare în lume. De asemenea, 
gena respectivă ar putea servi 
la obținerea unor varietăți foar
te eficiente de bacterii indus

triale șl nu este exclus ca in
tr-un viitor nu prea îndepărtat 
savantii să creeze, prin manipu
lare genetică, plante rezistente 
si la ger. căldură excesivă, a- 
ciditate sau alcalinitate a solu
lui.

• LASERUL - CON
TROLOR AL CALITĂȚII. 
Cercetătorii de la Institutul de 
electronică al Academiei de 
științe a Bielorusiei au realizat 
un sistem optico-electronic au
tomat pentru controlul grosimii 
filamentului lămpilor electrice. 
Principiul de funcționare a a- 
paratului este original : Imagi
nea filamentului se dublează cu 
ajutorul unui sistem optic, iar 
a noi cele două imagini se su

prapun. Raza laserului pune In 
evidentă „fisura" dintre ima
gini si transmite informația u- 
nui bloc analitic unde este com
parată cu mărimile-etalon. A- 
cest controlor exigent poate fi 
folosit si pentru verificarea ca
lității fibrelor ODtice. a benzi
lor din care se fabrică arcurile 
de ceasuri, a diferitelor granu
le si grăunte în timpul unor 
cercetări biologice.

• TREN MONORAI.
O întreprindere spaniolă va în
cepe. în luna octombrie, con
struirea unui prototip de tren 
monorai de mare viteză care ar 
urma să circule. într-o primă 
fază, ne distanta de 15 km ce 
desparte aeroportul Baraias din 
apropierea Madridului de gara 
Chamartin a orașului. Legătu

M.A.E., și. din partea portugheză, de 
Carlos Ary Dos Santos, director in 
M.A.E.. prevede realizarea de acțiuni 
de colaborare în domeniile științei, 
învățămîntului, culturii, presei șl ra- 
dioteleviziunii, participarea la ma
nifestări cultural-științifice care au 
loc în cele două țări, schimburi de 
formații artistice, expoziții, filme, ac
țiuni în domeniile sportului și tine
retului, menite să contribuie la mai 
buna cunoaștere reciprocă, la dezvol
tarea, pe multiple planuri, a relațiilor 
româno-portugheze.

Au participat Maria Groza, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, re
prezentanți ai Ministerului Educației 
și învățămintului. Consiliului Culturii 
și Educației Socialiste, alte persoane 
oficiale.

Au fost prezenți Sârgio Sacadura 
Cabrai, ambasadorul 
București, și membri

★
Joi dimineața s-a 

destinat cadrelor de 
unor centrale sindicale din Africa, 
organizat de Uniunea Generală a 
Sindicatelor din România la Școala 
centrală sindicală din cadrul Aca
demiei „Ștefan Gheorghiu".

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de tovarășa Elena Ene. secre
tar al Consiliului Central al Uniu
nii Generale a Sindicatelor din 
România. De asemenea, participant!! 
au fost salutați de tovarășul Păun 
Bratu. prorector el Academiei „Ște
fan Gheorghiu". în numele partici- 
pantilor la curs a luat cuvîntul 
Joshua Oiimadu. reprezentant al sin
dicatelor din Nigeria.

Această acțiune, ca si celelalte a- 
semănătoare organizate de U.G.S.R. 
pentru cadrele sindicale din nu
meroase țări în curs de dezvoltare 
din Asia. Africa. America Latină, 
constituie o nouă manifestare a spri
jinului și solidarității sindicatelor din 
România cu centralele 
aceste țări, reprezintă 
la continua întărire a 
colaborării sindicatelor „ 
muncii din România cu sindicatele 
și oamenii muncii din diferite țări 
ale lumii.

Tovarășul Ilie Verdeț, prim-minis- 
tru al Guvernului Republicii Socia
liste România, a primit o telegramă 
de mulțumiri din partea lui Mo
hammad Reza Mahdavi Kani pentru 
felicitările transmise cu ocazia nu
mirii sale în funcția de prim-mlnis- 
tru al Republicii Islamice Iran. In 
mesaj se exprimă dorința de dezvol
tare a relațiilor româno-iraniene in 
folosul ambelor popoare.

t

>-■
UI

r. p. germană: Navigafia fluvială
în extindere

Portugaliei la 
ai ambasadei.

deschis cursul 
conducere ale

sindicale din 
o contribuție 
prieteniei si 
și oamenilor

ProgramuJ 1
16,10 Telex
16,15 La volan — emisiune pentru con

ducătorii auto
16,30 Emisiune in limba german*
18.20 Rezultatele tragerii Loto
18,25 Agenda Festivalului Internațional 

„George Enescu" 
1001 de seri 
Telejurnal
Actualitatea economic* 
Memoria documentelor. a Noi 
mărturii ale civilizației milenare pe 
pămintul românesc (II)
Din sălile de concert șl de spec
tacol ale Festivalului internațional 
„George Enescu"
Film artistic „Cine mâ strig* 7* — 
premieră TV. Producție a Casei de 
filme nr. 1. Cu : Marloara Sterian, 
Tora Vasllescu, Iulian Vlșa, Dinu 
Manolache, Tatiana lekel, Marlus 
lonescu, George Sofrag, Marleta 
Rareș, Constantin Florescu. Lucia 
Ștefănescu, Eusebiu Ștefânescu, 
Cornel Revent

22,05 Telejurnal
Programul 1

16,30 O viață pentru o Idee. Grlgore 
Cobălcescu (1831—1892) — geolog și 
paleontolog

17,00 Festivalul internațional „George E- 
nescu". Recital Instrumental. Parti
cipă laureați români al concursu
rilor naționale șl Internaționale de 
interpretare. Transmisiune directă 
de la Conservatorul „Ciprian 
rumbescu". In pauz* : Desene 
mate

19,00 Telejurnal
19.20 Program muzlcal-folclorlc
19,45 studio T. Formula succesului t 

înșine. Reportaj-anchetâ
20,00 Festivalul Internațional „George 

Enescu"
22,05 Telejurnal

18,50
19,00
19,20
19,40

20,10

20,35

Po- 
»ni-

noi

CONCURS DE AFIȘE PE TEMA ECONOMIEI

Re numeroasele poduri de granit 
sau metalice ale Spreei, trecătorii se 
opresc adesea pentru a privi alune
carea convoaielor de nave pe apele 
rîului. Deși este vorba de un fapt 
obișnuit, care se petrece zi de zi, 
după orare prestabilite, impercepti
bila legănare a navelor pe apele 
verzui aduce o notă de romantism 
în ambianța tumultuoasă dominată de 
ritmul trepidant al vieții moderne, 
încărcătura navelor — cărbune, mi
nereu, ciment — capătă în ochii 
spectatorilor ocazionali o anume au
reolă de poezie. S-ar putea ca aces
te căi și mijloace de transport să 
pară demodate astăzi, cînd ele sînt 
survolate de mari nave aeriene, cînd 
paralel aleargă trenuri electrice de 
mărfuri cu viteze de accelerat, care 
țin tovărășie vaselor preț de numai 
cîteva clipe, cînd autocamioane trec 
cu o anumită aroganță peste podu
rile pe sub care plutesc navele flu
viale. Dar din calculele mereu veri
ficate și comparate ale economiști
lor, transportul pe căile de apă se 
dovedește mult mai economic 
cel feroviar și rutier.

Rețeaua navigabilă internă a 
Germane leagă între ele cele 
importante regiuni industriale 
țării și cuprinde în sistemul ei și 
zonele de coastă cu principalele por
turi maritime Rostock și Stralsund. 
Cel mai important port fluvial este 
orașul Magdeburg de pe Elba. Bu- 
curindu-se de o așezare favorabilă, 
el este legat printr-un sistem de ca
nale cu celelalte principale căi na
vigabile ale țării — Saale, Have) și 
Oder, ceea ce face posibilă realiza
rea unui larg trafic de mărfuri pro
venite ațît din țară, cit și de peste 
hotare. în cadrul acestei rețele, por
tul Magdeburgului și-a dobîndit de 
multă vreme faima. In prezent, aici 
sînt transbordate anual 3,5 milioane 
tone de bunuri : aproximativ 6 000 
de nave din R.D.G., Cehoslovacia, 
Polonia, R.F.G., Olanda și alte țări 
staționează in fiecare an în rada 
portului pentru a încărca și descăr
ca mărfuri. Printre principalele por
turi fluviale ale țării se numără a-

decit

R.D. 
mai 
ale

și modernizare
celea de la Berlin, Potsdam, Dresda, 
Meissen, Brandenburg, Frankfurt pe 
Oder. Există și numeroase porturi 
uzinale prin care se aprovizionează 
unități economice de importanță na
țională, ca de pildă, termocentrala 
Klingenberg din Berlin sau Combi
natul siderurgic din Eisenhutten
stadt.

în timp ce pe Elba și Oder se na
vighează normal, pe celelalte cursuri 
de apă și pe canalele adiacente sînt 
folosite peste o sută de ecluze, care 
fac posibilă depășirea obstacolelor 
naturale din calea navelor. înde
obște. pe aceste din urmă căi se 
circulă alternativ, numai în cite un 
singur sens. Dacă, de pildă, un vas 
navighează pe canalul dinspre Oder 
către Spree (unul din traseele cu cel 
mai mare trafic), atunci trebuie să 
urce 8.50 metri prin ecluzele Werns- 
dorf, Fiiratenwalde, Kersdorf, în timp 
ce de la Eisenhuttenstadt spre O- 
der vasul ar trebui să coboare, tot 
prin intermediul ecluzelor, de la 
înălțimea unui bloc de patru etaje, 
adică 12,5 metri. Ecluzele, ca și di
gurile, au o mare însemnătate în 
gospodărirea rațională a resurselor 
acvatice.

O interesantă construcție tehnică o 
constituie, de asemenea, instalația 
de ridicare a navelor de la Nieder
finow, pe canalul Oder-Havel, la 
nord de Berlin. Este vorba de un 
gigantic ascensor care anulează o di
ferență de nivel de 33 de metri. Și 
aceasta într-un răstimp de numai 20 
de minute, ceea ce reprezintă o per
formanță dacă se ține seama că 
pentru a Învinge o aceeași diferență 
de nivel ar fi nevoie de patru eclu
ze, Iar trecerea prin ele ar fi durat 
două ore.

în sistemul divers al căilor de 
transport din Republica Democrată 
Germană, navigația fluvială, veche 
ca tradiție, dar nouă ca structură, 
reprezintă o componentă de bază, 
care iși afirmă din plin virtuțile in 
complexul economic al țării.

Casa de Economii și Consemna- 
țiuni și Uniunea artiștilor plastici 
organizează a XIII-a ediție a con
cursului de afișe cu tema „Avanta
jele economisirii la C.E.C.". Afișele 
pentru concurs se vor prezenta în 
formatul 70 X 100 cm numai cașe- 
rate și vor fi astfel realizate incit 
să permită tipărirea lor in ma
ximum 6 culori.

Casa de Economii și Consem- 
națiuni acordă pentru cele mai bune 
lucrări următoarele premii: Pre
miul I: un libret de economii cu o 
depunere de 4 000 de lei; premiul 
II: un libret de economii cu o de
punere de 3000 de lei; premiul III: 
un libret de economii cu o depune
re de 2 000 de lei; trei mențiuni 
constînd în librete de economii cu 
o depunere de 1 500 de lei fiecare.

Selecționarea afișelor pentru a- 
cordarea premiilor se va face de un 
juriu alcătuit din reprezentanți ai 
Uniunii artiștilor plastici și ai Ca
sei de Economii și Consemnațiuni. 
Afișele premiate și cele pentru 
care se acordă mențiuni se rețin 
pentru multiplicare de către Casa 
de Economii și Consemnațiuni. Pen
tru lucrările prezentate la concurs 
și nepremiate de juriu pe care le 
va achiziționa Casa de Economii și 
Consemnațiuni se vor plăti dreptu
rile legale de autor.

Afișele pentru concurs se pot ex
pedia pînă la data de 10 octombrie 
a.c. (data poștei), pe adresa: Casa 
de Economii și Consemnațiuni, ser
viciul economii. București. Calea 
Victoriei nr. 13. Ele se vor preda 
Împreună cu un plic închis în care, 
pe o coală de hîrtie, se va mențio
na același moto. înscris și pe spa
tele afișului, iar în plus numele, 
prenumele și adresa autorului. Pe 
plic se va scrie, de asemenea, mo
toul înscris pe spatele afișului.

Cu prilejul „Săptămînii econo
miei" — 25—31 octombrie 1981. Casa 
de Economii și Consemnațiuni va or
ganiza o expoziție In care vor fi 
prezentate afișele selecționate de 
juriul concursului. Afișele care nu 
au fost selecționate pentru expozi
ție pot fi ridicate de autori de la 
Centrala C.E.C. în maximum 15 
zile de la data deschiderii expozi
ției. Afișele prezentate in cadrul 
expoziției pot fi ridicate în maxi
mum10 zile de Ia închiderea ă- 
cesteia. Lucrările neridicate in li
mita acestor 
păstrate.

Informații 
organizarea 
ziției pot fi 
13 34 07.

termene nu vor fi

suplimentare privind 
concursului șl expo- 
solicitate la telefonul:

AZI VA INFORMAM DESPRE

C. VARVARA

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
Lucrările celui de-al
• La Baden-Baden s-au deschis 

lucrările celui de-al XI-lea Congres 
olimpic, la care participă peste 600 
de delegați reprezentînd comitetele 
naționale olimpice din 149 de țări. Pe 
agenda congresului figurează pro
bleme majore ale mișcării olimpice, 
temele principale aflate în dezbatere 
fiind „Viitorul 
„Cooperarea

Jocurilor Olimpice" ; 
internațională (în

XI-lea Congres olimpic
sport)" ; și „Viitorul mișcării olimpi
ce".

Participanții au fost salutați de 
președintele Comitetului internațio
nal olimpic (C.I.O.). Juan Antonio 
Samaranch, care în alocuțiunea sa 
și-a manifestat încrederea în reușita 
lucrărilor congresului, ce se desfă
șoară sub deviza „Uniți prin sport și 
pentru sport".

In cîteva
• Astăzi, in sala „Floreasca" din

Capitală, începînd de la ora 17, se 
va disputa întîlnirea de lupte greco- 
romane si lupte libere dintre echipa 
Steaua și Selecționata armatei ita
liene. ■
• în seria a Il-a a campionatului 

diviziei B de fotbal s-a disputat joi 
o etapă intermediară. Iată rezultatele 
Înregistrate : Automatica București
— Rapid 1—1 ; Flacăra Moreni — 
Chimica Tîrnăveni 2—0; Autobuzul — 
Mecanică fină 4—3 ; Metalul Plopeni
— Carpați Mîrșa 2—1 ; Rulmentul Ale-

Preocupări de sezon la A.C.R
• Noi stații și ateliere de asistență tehnică • Lecții de con
ducere auto pe mașina cursantului • Bază proprie de agrement 

și in Delta Dunării

în plin sezon turistic și sportiv. 
Automobil Clubul Român, 
de masă reunind peste 
membri, este preocupat să asigure 
tuturor automobiliștilor condiții cit 
mai variate și servicii de cit mai 
bună calitate, care să 
securitatea circulației pe 
publice, să facă agreabilă 
plasare cu autovehiculele, 
acțiuni de sezon, așa cum 
prezentate, intr-o convorbire recentă, 
de tovarășul Neagu Cosma, prim- 
vicepreședinte al A.C.R.

ASISTENTA TEHNICA ȘI RU
TIERA. Rețeaua de stații și ateliere 
proprii ale A.C.R., dispunînd. în ge
neral, de instalații și aparatură teh
nică cu un înalt grad de precizie, 
precum și de un personal de speciali
tate cu experiență, s-a extins mult in 
ultima vreme. In acest sens sînt de 
menționat noile stații de asistentă si 
intervenție tehnică de la Slobozia. 
Bacău, Tirgu Jiu, Baia Mare, Gherla. 
Dej etc., unde — deseori venind 
în intimpinarea solicitărilor — se 
asigură, cu promptitudine și solicitu
dine, ca dealtfel, mai peste tot 
în unitățile service, cele mai va
riate și necesare intervenții la 
automobilele A.C.R.-iștiior. Referin- 
du-ne la atelierele proprii ale 
Automobil Clubului Român, vom 
menționa că aproape peste tot in 
tară lucrătorii specializați ai acestora 
caută să-i familiarizeze pe solicitan- 
ții respectivi — în general conducă
tori auto amatori — cu defecțiunile 
cele mai 
modalitățile de a le 
limina) ce 
rea mașinilor.

asociație
300 000 de

garanteze 
drumurile 
orice de- 
îată cîteva 
ne-au fost

frecvente (dar și cu 
evita sau e- 
în exploata- 
dintre cele 

mai firești preocupări se referă 
la conducerea economicoasă, la elimi
narea. după depistarea cauzelor, a

intervin
Una

risipei de carburanți și lubrifianți. 
Faptul că, in continuare, la stațiile 
sale, A.C.R-ul asigură, în mod gra
tuit, pe baza cuponului din carnetul 
de asistență tehnică, o testare (cu 
reglarea necesară) a carburației și 
aprinderii dovedește grija perma
nentă pentru ca fiecare membru 
A.C.R. să-și regleze și să exploateze 
de așa natură automobilul personal 
incit motorul să se încadreze în 
parametrii optimi de consum.

INIȚIEREA ȘI PERFECȚIONAREA 
in conducerea autoturismelor consti
tuie. de asemenea, o preocupare prio
ritară. în acest sens aflăm că. ur
mare a solicitărilor tot mai mari, s-a 
instituit (și în ultima vreme s-a 
extins) sistemul de instruire practică 
pe autoturismul personal al cursantu
lui. Instruirea o asigură maiștri in
structori retribuiți de A.C.R., între 
care, la unele unități teritoriale, se 
află cunoscuți ași ai volanului, au
tomobilist! fruntași cu mare experi
ență. Pentru a urma astfel de cursuri 
sînt necesare. în afara aprobării or
ganului de miliție, certificatul me
dical și certificatul respectivului 
cursant de promovare a testului de 
cunoaștere a regulilor de circulație. 
Mașinile cursanților sînt dotate cu 
dispozitive (demontabile) de dublă 
comandă a ambreiajului și a instala
ției de frînare. cu centuri de sigu
ranță și cu oglinzi retrovizoare pe 
ambele laturi ale mașinii, autoturis
mele respective purtînd obligatoriu, 
pe o bară montată deasupra, inscrip
ția „A.C.R. ȘCOALĂ". La terminarea 
orei de instruire, acestea sînt demon
tate pentru a fi amplasate pe mașina 
unui alt elev. Mașinile respective 
sint supuse in prealabil, in mod gra
tuit, la o verificare tehnică minuti-

oasă, instructorul răspunzînd de fie
care dată de starea mașinii cursan
tului. Absolvirea acestor cursuri — a 
căror durată este stabilită în func
ție de cunoștințele inițiale și aptitu
dinile cursantului — dă dreptul de 
prezentare la examenul pentru obți
nerea permisului de conducere auto.

TURISMUL AUTOMOBILISTIC iși 
păstrează în această perioadă a anu
lui atracția specifică. Nu numai pre
vederile meteorologilor, ci în general 
frumusețea toamnelor pe meleagurile 
românești determină o circulație au
tomobilistică intensă, prilej de recon- 
fortare plăcută în mijlocul 
între cele mai atrăgătoare 
de servicii pentru această 
se înscriu, spre exemplu, cele oferite 
în Delta Dunării, zonă în care 
A.C.R.-ul asigură membrilor săi con
diții deosebite și posibilități variate 
de odihnă și recreare activă : la 
Tulcea. spre exemplu, două hoteluri 
plutitoare, tractate de salupe-remor- 
cher. permit turiștilor accesul în cele 
mai interesante și atractive locuri de 
pe întinderile de apă și vegetație ale 
Dunării la vărsare. în zona Deltei 
Dunării sau pe drumul către aceasta 
membrilor A.C.R. li se mai oferă 
servicii și în alte atractive locuri de 
popas și reconfortare : pe malul bra
țului Sulina. vizavi de ceatalul Sf. 
Gheorghe, cabana „Mila 35“ — în 
imediata vecinătate a unei cherha
nale, popasul turistic „Culmea Pri- 
copanului", deservit de filiala A.C.R. 
Măcin, precum și popasul „Vama 
Chioșculei", de la Babadag (cu că
suțe tip camping).

Filialele din întreaga țară — ne-a 
precizat interlocutorul — sînt în mă
sură să ofere orice informație mem
brilor A.C.R., fie că e vorba de asis
tența tehnică, de modalitățile " de 
înscriere la cursurile de conducere 
auto pe mașina personală sau de 
efectuarea excursiilor preferate.

naturii, 
prestări 

perioadă

Ion DUM1TRIU

RÎNDURI
xandria — Dunărea Călărași 2—0; 
I.C.I.M. Brașov — Energia Slatina
5— 1; Pandurii Tg. Jiu — Șoimii 
LP-Â- Sibiu 0—r2; Gaz Metan Me
diaș •!— Tractorul Brașov 2—0; Lucea
fărul București — Petrolul Ploiești 
0-—3.

• în prima zi a competiției inter
naționale masculine de baschet 
„Cupa Steaua", ce se desfășoară în 
sala Giulești din Capitală, s-au în
registrat următoarele rezultate : Du- 
kla Olomouc (Cehoslovacia) — 
Ț.S.K.A. Sofia 82—71 (40—42) ; Stea
ua — Carpați București 
(52—27).

Turneul continuă astăzi, in 
sală, de la ora 17.
• în cadrul campionatelor 

pene de volei ce se desfășoară în 
Bulgaria au început joi meciurile din 
cadrul turneelor finale. Iată rezulta
tele înregistrate în turneele pentru 
locurile 1—6; masculin : Polonia — 
R.D. Germană 3—0; Bulgaria — Ce
hoslovacia 3—1; U.R.S.S. — România 
3—0; feminin : Bulgaria — Polonia 
3—0; Ungaria — Cehoslovacia 3—1.
• înaintea ultimei runde, în tur

neul zonal feminin de șah de la 
Bydgoszcz (Polonia) conduce Marina 
Pogorevici, cu 12 puncte, urmată de 
Margareta Mureșan — 11 puncte și 
o partidă întreruptă — ambele maes
tre românce fiind virtual calificate 
pentru turneele interzonale ale cam
pionatului mondial.

în penultima rundă. Marina Po
gorevici a învins-o cu piesele negre 
Pe Hana Țiprianova (Cehoslovacia), 
iar în partidele Pavlina Cilingherova 
(Bulgaria) — Elisabeta Polihroniade 
și Dana Nuțu — Eliska Klimova 
(Cehoslovacia) a fost consemnată 
remiză.
• La Atena a început cea de-a 

13-a ediție a Balcaniadei de șah, la 
care participă echipele Bulgariei, 
Greciei, Iugoslaviei, României și 
Turciei.

în primul tur al competiției mas
culine, selecționata Bulgariei a în
vins cu 
echipele 
terminat

Echipa
• Rezultate înregistrate în primul

tur al turneului internațional femi
nin de tenis de la Atlanta (Georgia): 
Rosemary Casals (S.U.A.) — Jeanne 
Duval (S.U.A.) 6—1, 6—1; Betty
Stove (Olanda) — Kathrin Keil 
(S.U.A.) 3—6, 6—1, 7—5; Nancy Year- 
gin (S.U.A.) — Lucia Romanov
(România) 6—4, 6—2; Tracy Austin 
(S.U.A.) — Renee Richards (S.U.A.)
6— 0, 6—2; Mary Piatek (S.U.A.) — 
Sue Leo (Australia) 6—-2, 6—1.
• La Reykjavik, în meci 

preliminariile campionatului 
dial de fotbal, selecționata 
slovaciei, lidera clasamentului 
pei a IlI-a, a fost ținută în șah de 
formația Islandei, cu care a termi
nat la egalitate: 1—1 (0—1).

110—60

aceeași

euro-

5—1 formația Turciei, iar 
Iugoslaviei și Greciei au 

la egalitate: 3—3. 
României a avut zi liberă.

pentru 
mon- 

Ceho- 
gru-

ra s-ar efectua, la o viteză de 
120 km/h, in doar 5 minute. 
După o perioadă de testări de 
6 luni, constructorii trenului in
tenționează să treacă la produc
ția de serie. Prototipul este com
pus din trei vagoane din otel 
inoxidabil si aluminiu.

• PENTRU SALVA
REA ACROPOLEI. Un 
anei pentru luarea de măsuri 
urgente în vederea oroteiării A- 
cropolei a fost lansat de pro
fesorul Theodore Skoulikidis, 
membru al comisiei de conser
vare a Acropolei. El a enume

rat patru cauze majore care 
concură la deteriorarea ranidă 
a monumentelor antice ale A- 
tenei : mărirea volumului lian
ților mecanici utilizați pentru 
restaurări ; ploaia acidă ce se 
formează din cauza poluării 
atmosferice si care atacă supra
fața monumentelor ; acțiunea 
microorganismelor care macină 
pur si simplu marmura si. în 
fine, suspensiile microscopice 
care lovesc suprafața marmurii 
si scobesc mici adîncituri. Spe
cialiștii consideră că măsura cea 
mai importantă si urgentă ce 
se Impune este aceea de dimi

nuare a poluării acestui mare 
oraș, care concentrează cea mai 
mare parte a Industriei tării.

• RINOCERI IN EU
ROPA ? Rinocerii albi s-au 
Împuținat drastic în anii din 
urmă : numărul celor așa-nu- 
miți „nordici" a ajuns la 700 (in 
Sudan și Zair) ; din specia „su
dică" mai există aproximativ 
3 000 exemplare. După cum s-a 
subliniat in cadrul unei întîlniri 
a Comisiei internaționale pentru 
protecția animalelor, desfășura
tă în Zimbabwe, se impun mă
suri urgente pentru salvarea 
acestei specii amenințate cu dis
pariția. Astfel, s-a luat hotărî- 
rea ca mici cirezi să fie prelua
te de grădinile zoologica din 
San Diego (S.U.A.) si Dvor

Kralove (Cehoslovacia) pentru 
a stimula înmulțirea rinocerilor 
albi.

• RELICVE ALE EPO
CII DE PIATRA. Cunoscutul 
arheolog si lingvist indian D. F. 
Dwarikesh a descoperit. în 
junglele din statul Madhya Pra
desh. aproximativ 600 de peș
teri pe pereții cărora se află 
desene rupestre. Majoritatea 
pictogramelor au teme zoomorfe 
Si astronomice — în special le
gate de lună și de alte planete 
ale sistemului solar. Specialistul 
indian susține că aceste desene 
rupestre datează din epoca de 
piatră, ele ilustrînd ritualuri ale 
cultului Soarelui, practicat de 
vechea populație indo-iraniană 
din această regiune.

• „MICUL BALA
TON" situat în extremitatea 
sudică a lacului Balaton din 
R.P. Ungară, urmează a fl re- 
umplut cu apă, conform unul 
proiect recent anunțat de orga
nele de resort din această tară. 
Apa „Micului Balaton" a fost 
treptat înlocuită cu nisipul și 
mîlul aduse de rîul Zala ; plan
tele s-au transformat cu timpul 
în turbă, iar cea mai mare 
parte a fostului lac este acum 
acoperită cu stufăriș. Reumple- 
rea cu apă a bazinului de 
7 400 ha a „Micului Balaton" va 
înlesni filtrarea apelor Balato- 
nuluL într-o primă etapă va fi 
format un lac de 20 kmp, conți- 
nînd 25 milioane mc de apă.



SESIUNEA ADUNĂRII GENERĂLE A O.N.U.

România socialistă - militantă neobosită pentru pace, destindere 
și colaborare internațională, pentru înfăptuirea dezarmării, 

in primul rind a dezarmării nucleare
Cuvîntarea ministrului român al afacerilor externe

NAȚIUNILE UNITE 24. — Trimisul nostru, R. Căplescu, transmite : 
In cadrul lucrărilor celei de-a XXXVI-a sesiuni a Adunării Generale a 
O.N.U. a luat cuvintul șeful delegației române, ȘTEFAN ANDREI, minis
trul afacerilor externe. In spiritul orientărilor imprimate întregii politici 
românești de președintele Nicolae Ceaușescu, al mandatului stabilit de 
Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R., cuvintarea a înfățișat pe larg 
poziția țării noastre față de principalele tendințe și evoluții din viața in
ternațională, a reafirmat propunerile, inițiativele și ideile țării noastre 
asupra căilor de soluționare a gravelor probleme cu care se confruntă 
omenirea, in vederea diminuării încordării pe plan mondial, reluării și 
consolidării cursului spre destindere și înțelegere, în conformitate cu 
aspirațiile vitale de pace, cooperare și dezvoltare independentă a tuturor 
popoarelor, pentru o lume mai bună și mai dreaptă.

Vorbitorul a relevat că prezenta se
siune și-a inceput lucrările în condi
țiile continuării încordării în viața in
ternațională, ceea ce provoacă o pro
fundă și legitimă îngrijorare, că si
tuația creată ridică în fața tuturor 
popoarelor, a Națiunilor Unite sar
cini urgente, de excepțională răs
pundere.

Președintele României, a spus șeful 
delegației, arăta că, în actualele îm
prejurări Internationale, imperativul 
cel mai arzător este unirea si con
lucrarea tot mai strînsă a popoarelor, 
a forțelor Înaintate de pretutindeni 
pentru oprirea agravării situației in
ternaționale, pentru reluarea și con
tinuarea politicii de destindere, de 
Independentă și pace, pentru stopa
rea cursei înarmărilor și trecerea la 
dezarmare, in primul rînd la dezar
mare nucleară.

în spiritul acestor comandamente. 
România participă activ la viata in
ternațională, acționează pentru solu
tionarea. în interesul popoarelor, a 
marilor probleme cu care este con
fruntată omenirea. în frecventele 
sale contacte politice, precum și in 
forurile internaționale, șeful sta
tului român, președintele Nicolae 
Ceaușescu, promovează principial și 
asiduu ideile conlucrării și înțelegerii 
Intre state, ale respectului reciproc, 
ale unirii eforturilor tuturor națiuni
lor pentru eliminarea definitivă din 
raporturile interstatale a folosirii for
ței sau amenințării cu forța, precum 
și a amestecului in treburile interne 
ale altor state, pentru apărarea li
bertății si independentei popoarelor, 
pentru întărirea păcii și securității 
Internationale.

La baza raporturilor sale cu toate 
țările, România așază principiile de
plinei egalități tn drepturi, respectu
lui independentei și suveranității na
ționale. neamestecului in treburile 
interne și avantajului reciproc, ale 
nerecurgerii la forță și la amenința
rea cu forța, militează activ pentru 
generalizarea acestor principii în în
treaga viață internațională. Vorbito
rul a spus în continuare Omenirea 
este în mod justificat dezamăgită de 
sterilitatea numeroaselor negocieri 
din ultimii ani, soldate cu rezoluții 
cu privire la dezarmare, în timp ce 
cursa înarmărilor nu numai că nu a 
fost încetinită, dar a primit noi și 
puternice impulsuri. Este evident că 
escaladarea înarmărilor a adus ome
nirea într-un impas a cărui depășire 
reclamă o abordare nouă, curajoasă, 
care să ducă la realizarea echilibru
lui militar nu prin siporirea înarmă
rilor. ci prin diminuarea continuă și 
sistematică a cheltuielilor militare, a 
efectivelor armate și a armamente
lor, prin măsuri hotărîte de dezar
mare, sub un control eficace, și în 
primul rînd prin lichidarea defini
tivă a armamentului nuclear.

Europa, și așa saturată de forțe ar
mate și armamente, este împinsă 
fără încetare în viitoarea aberantă a 
cursei înarmărilor. Iată de ce Româ
nia consideră că ar fi deosebit de im
portant ca Adunarea Generală să se 
pronunțe cu hotărîre împotriva am
plasării și dezvoltării de noi rachete 
nucleare cu rază medie de acțiune și 
pentru trecerea cit mai grabnică la 
negocieri concrete în acest scop, pen
tru a se ajunge la eliminarea de pe 
continent a acestor rachete si în ge
neral a armamentelor nucleare. 
România este de părere că la aceste 
negocieri ar trebui să participe toate 
statele europene care sînt vital inte
resate în această problemă. Ne pro
nunțăm. de asemenea, cu hotărîre 
împotriva producerii bombei cu neu
troni care, în fond, este destinată tot 
Europei. în general, considerăm o i- 
luzie că securitatea s-ar putea obține 
prin acumularea continuă de noi 
arme, deoarece viata însăși arată că 
înarmările, în special cele nucleare, 
aduc doar insecuritate.

România consideră deosebit de Im
portant ca actuala reuniune de la 
Madrid să se încheie cu rezultate po
zitive, care să ducă la o largă și ne
îngrădită colaborare economică, teh- 
nico-științifică și culturală, pe baza 
respectării orînduirii sociale a fiecă
rei țări, a independentei și suverani
tății fiecărui popor, o Europă unită 
în care fiecare națiune să se poată 
dezvolta liber, la adăpost de orice a- 
gresiune ori amestec din afară, să se 
asigure continuitatea procesului de 
edificare a securității și de dezvol
tare a cooperării pe continent.

Tocmai tinînd seama de situația e- 
xistentă în Europa, de faptul că 80 la 
sută din cheltuielile mondiale de 
înarmare sînt efectuate de statele 
semnatare ale Actului final de la 
Helsinki. România consideră că este 
de o importantă excepțională ca reu
niunea de la Madrid să convină asu
pra convocării unei conferințe con
sacrate întăririi încrederii si dezar
mării în Europa.

în actuala conjunctură internațio

LA „ROYAL FESTIVAL HALL" 
din Londra a avut loc deschiderea 
unei expoziții documentare de fo
tografii consacrate vieții și activită
ții lui George Enescu. Directoarea 
prestigioasei instituții britanice, 
Shirley Cooper, și ambasadorul 
României la Londra, Vasile Gliga, 
au evocat, cu acest prilej, persona
litatea lui George Enescu și multi
lateralitatea creației sale. 

nală, România consideră că o sar
cină de cea mai mare importanță și 
urgență o constituie înghețarea și 
reducerea cheltuielilor militare, pe 
baza unor acorduri corespunzătoare 
și sub un control internațional adec
vat.

în acest sens, România a propus 
trecerea la elaborarea de principii 
care să guverneze reducerea cheltu
ielilor militare, propunere aflată în 
atenția Comisiei O.N.U. pentru de
zarmare. Guvernul român consideră 
că ar fi deosebit de pozitiv dacă Ia 
actuala sesiune s-ar ajunge la o înțe
legere privind înghețarea cheltuieli
lor militare la nivelul anului 1981.

Un loc central în dezbaterile și ho- 
tărîrile care se vor lua la sesiune 
trebuie să-l dețină problematica de
zarmării nucleare. România consi
deră că este pe deplin întemeiată și 
justă propunerea formulată de dele
gația sovietică la tribuna sesiunii, 
prin care se cere să fie declarat cri
minal acela care va recurge primul 
la arma atomică. Oricine se pregă
tește să folosească arma atomică îm
potriva altor state duce, de fapt, o 
politică împotriva umanității. O a- 
semenea politică trebuie combătută 
de toate popoarele, cu toată fermita
tea, și considerată o crimă împotriva 
omenirii. De aceea, România con
sideră că trebuie făcut totul pentru 
oprirea producției de arme nucleare, 
care constituie un pericol grav pen
tru pace și umanitate.

România consideră că o importanță 
deosebită revine celei de-a doua se
siuni speciale a Adunării Generale 
consacrate dezarmării, din 1982.

Proporțiile fără precedent luate 
de cursa înarmărilor creează o 
amenințare deosebit de gravă pen
tru pacea lumii, pentru securitatea 
și viața popoarelor, ceea ce impune 
ca toate statele să dea dovadă de 
responsabilitate, de luciditate și 
realism. Este necesar să se trea
că de la vorbe la fapte, să 
se acționeze atît timp cit nu este 
prea tîrziu pentru a se curma aceas
tă evoluție primejdioasă, să se facă 
totul pentru stoparea cursei înarmă
rilor, pentru trecerea hotărită la 
dezarmare, și In primul rînd la 
dezarmare nucleară. Să facem ast
fel încit geniul uman, știința și teh
nologia — așa cum s-a subliniat și 
la recenta reuniune științifică inter
națională „Oamenii de știință și 
pacea", care a avut loc la București 
— să fie folosite nu pentru crearea 
de arme, nu în scopuri de distru
gere, ci exclusiv în scopuri pașnice.

Reafirmînd poziția României în 
sprijinul făuririi noii ordini econo
mice internaționale, șeful delegației 
române ,a spus : Din păcate, pînă 
acum s-a realizat practic foarte pu
țin in spiritul acestui deziderat al 
majorității omenirii. Decalajele din
tre țările dezvoltate și cele în curs 
de dezvoltare se măresc în continua
re, starea de subdezvoltare se perpe
tuează, generînd anomalii economice 
grave pe plan mondial, neîncredere, 
animozități și tensiune în viața in
ternațională.

Pe acest fond, actuala criză eco
nomică, criza energetică și cea mo- 
netar-financiară afectează profund 
dezvoltarea și stabilitatea economică 
și politică mondială, exercită o pu
ternică influență negativă asupra 
economiei tuturor statelor, în mod 
deosebit a celor în curs de dezvolta
re. Un rol considerabil în perpe
tuarea și agravarea acestei situații 
îl au politica de scumpire fără prece
dent a creditelor internaționale, pre
cum și politicile duse • în domeniul 
cursurilor de schimb. Dobînzile exa
gerate artificial au un puternic im
pact negativ, in mod deosebit asupra 
economiei țărilor în curs de dezvol
tare, agravează proporțiile datoriei 
externe a acestor țări, diminuînd po
sibilitățile lor — și așa reduse — de 
dezvoltare, subminează eforturile lor 
vizind depășirea subdezvoltării. De
altfel, aceste rate excesiv de înalte 
ale dobînzilor afectează și țările dez
voltate. Comunitatea internațională 
trebuie să acționeze cu toată ho- 
tărirea pentru a stăvili aceste prac
tici de forță și jaf, aceste acte 
de asuprire si exploatare, care repre
zintă de fapt expresii ale neocolonia- 
lismului, urmărind prin forme noi. 
rafinate dar la fel de dureroase, per
petuarea exploatării celor slabi de 
către cei puternici, îmbogățirea sta
telor avansate pe seama celorlalte 
state. Este imperios necesar să se 
treacă la practicarea unor dobînzi 
raționale, avînd în vedere că adînci- 
rea decalajelor aduce prejudicii chiar 
statelor bogate, deoarece îngustează 
considerabil piața mondială, pericli
tează progresul general în care sînt 
vital interesate toate statele, creează 
instabilitate și ascute contradicțiile 
internaționale. După părerea Româ
niei. ar trebui să șe ajungă la o înțe

AGENȚIILE DE PRESĂ 
sS-■ ve scurt

CONSILIUL EXECUTIV AL 
UNESCO a adoptat o rezoluție prin 
care își exprimă profunda îngrijo
rare față de pericolul grav pe care 
il reprezintă săpăturile arheologice 
și transformările continue între
prinse de Israel în zona orașului 
vechi al Ierusalimului. Documen
tul condamnă, de asemenea, violă
rile persistente și deliberate de 
către Israel ale rezoluțiilor adop

legere internațională, potrivit căreia 
plafonul maxim al dobînzilor să 
nu depășească 8 la sută. Pentru țări
le în curs de dezvoltare acest plafon 
să fie de 5 la sută, iar țărilor cel 
mai puțin dezvoltate să li se acorde 
credite fără dobîndă sau cu dobînzi 
maxime de 2—3 la sută.

Avansînd propunerea unei rate ma
xime de 8 la sută a dobînzii, avem 
în vedere că aceasta este deosebit de 
ridicată în comparație cu rentabili
tatea obișnuită a obiectivelor econo
mice și, totodată, faptul că relațiile 
valutar-financiare, creditul interna
țional nu trebuie să constituie o 
frînă în calea progresului fiecărei 
țări și a cooperării internaționale, ci 
un instrument puternic pentru stimu
larea producției materiale, a ex
tinderii schimburilor comerciale șl 
a colaborării economice și tehni- 
co-științifice între națiuni. In con
dițiile rolului deosebit pe care îl 
joacă in viata economică creditul in
ternațional, ale gravității problemei 
datoriei externe a țărilor în curs de 
dezvoltare, ar fi necesar ca sesiunea 
actuală a Adunării Generale să lan
seze un apel către toate guvernele ță
rilor dezvoltate și organismele de 
cooperare financiară internațională, 
chemîndu-le să convină de urgentă 
măsuri de natură să asigure practi
carea unui regim rezonabil de do
bînzi, în cadrul plafoanelor men
ționate.

Guvernul român consideră că pen
tru înfăptuirea noii ordini economice 
internaționale sint esențiale stabi
lirea unor principii noi, de egalitate, 
in colaborarea economică, lichidarea 
oricăror forme de inegalitate și asu
prire, eradicarea practicilor neocolo- 
nialiste, care tind să perpetueze ex
ploatarea unor popoare, asigurarea 
unor schimburi echitabile, sprijinirea 
mai puternică a țărilor rămase in 
urmă, pentru dezvoltarea forțelor de 
producție. In același timp, este ne
cesar să se asigure accesul la tehno
logiile moderne, la cuceririle științei, 
în condiții avantajoase pentru țările 
în curs de dezvoltare, să fie abando
nate tendințele de a folosi monopolul 
tehnologic și științific pentru a insti
tui noi forme de exploatare și depen
dență sau a exercita presiuni politice 
și economice în relațiile internaționa
le. Efortul propriu al fiecărui popor, 
factor esențial al accelerării dezvoltă
rii economico-sociale, trebuie să se 
împletească armonios cu o largă co
laborare internațională, mai ales între 
țările în curs de dezvoltare.

Oprirea cursei înarmărilor ți tre
cerea la dezarmare ar da posibilitatea 
eliberării unor uriașe mijloace finan
ciare, care ar putea fi alocate dezvol
tării economico-sociale. ajutorării ță
rilor in curs de dezvoltare, ridicării 
bunăstării popoarelor. România, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu au făcut 
în acest sens propuneri concrete pri
vind reducerea treptată. în următorii 
4—5 ani, a cheltuielilor militare cu 
cel puțin 10—15 la sută, sumele astfel 
economisite urmînd să fie folosite 
jumătate pentru propria dezvoltare 
economică și socială, iar cealaltă par
te pentru progresul țărilor în curs 
de dezvoltare.

Guvernul român consideră că în 
procesul de lichidare a subdezvoltă
rii. de instaurare a unei funcționări 
normale a economiei mondiale, țărilor 
dezvoltate le revine obligația fermă, 
cu caracter juridic și moral, de a 
sprijini progresul țârilor în curs de 
dezvoltare.

După părerea noastră. Organizația 
Națiunilor Unite este cadrul cel mai 
adecvat pentru întreprinderea unor 
măsuri efective, ferme de însănăto
șire a economiei mondiale si spriji
nire a eforturilor proprii ale țărilor 
în curs de dezvoltare. Lansarea în 
aadrul O.N.U.. într-un termen cit mai 
scurt, a negocierilor globale propuse 
de „Grupul celor 77“ rămîne un obi
ectiv de importanță fundamentală.

O premisă fundamentală a păcii 
si destinderii, a diminuării încordării 
este intensificarea eforturilor pentru 
soluționarea exclusiv pe cale pașnică 
a tuturor diferendelor dintre state.

Așa cum arăta președintele Nicolae 
Ceaușescu. „nu există nici un motiv 
ca popoarele să recurgă la arme pen
tru soluționarea problemelor diver
gente. Dimpotrivă, interesele fiecărui 
popor, interesele generale ale păcii 
cer ca toate problemele litigioase 
dintre state să fie soluționate numai 
și numai pe calea tratativelor. Un 
singur motiv poate justifica recurge
rea la arme — atunci cînd un popor 
trebuie să-și apere independența 
națională, dreptul la viață libe
ră. Dar trebuie să facem totul ca 
nimeni să nu mai poată atenta ia 
independența popoarelor, să le sub
juge".

Propunînd cu doi ani în urmă în
scrierea pe ordinea de zi a Adunării 
Generale a punctului privind „Re
glementarea prin mijloace pașnice a 
diferendelor dintre state", România 
a pornit tocmai de la necesitatea 
punerii în valoare a posibilităților 
pe care le oferă O.N.U. și Carta 
O.N.U. pentru a acționa mai viguros 
și mai eficient în direcția prevenirii 
și soluționării conflictelor dintre sta
te pe baze juste și durabile.

în contextul întăririi securității 
internaționale, al prevenirii neînțe
legerilor și tensiunilor dintre state 
se plasează și inițiativa României 
privind „Dezvoltarea și întărirea re
lațiilor de bună vecinătate intre 

tate de UNESCO în această privin
ță. In același timp, se recomandă 
Comitetului pentru patrimoniul 
mondial să accelereze înscrierea 
orașului vechi al Ierusalimului pe 
lista „patrimoniului mondial aflat 
in pericol".

GUVERNUL FRANCEZ a apro
bat proiectul de lege privind națio
nalizarea a 36 de bănci, a două 
companii financiare și a două gru
puri industriale siderurgice. Pro
iectul de lege urmează să fie supus 
dezbaterii in parlament.

CRIZA DE GUVERN DIN BEL
GIA. Regele Baudouin al Belgiei 
l-a desemnat pe Willy Claes, vice
premier și ministru al economiei în 
cele două cabinete precedente, să 

state", ce figurează ca punct distinct 
pe ordinea de zi a actualei sesiuni.

Aș dori și în acest cadru — a spus 
vorbitorul — să subliniez activitatea 
permanentă desfășurată de România 
pentru dezvoltarea relațiilor de co
laborare și prietenie cu toate statele 
din Balcani, pentru transformarea 
Balcanilor într-o zonă lipsită de 
arme nucleare, o zonă a prieteniei, 
păcii și bunei vecinătăți, care să 
contribuie la securitatea continentu
lui european, la pacea întregii lumi.

Vorbitorul a evidențiat in con
tinuare poziția țării noastre potri
vit căreia este necesar să se ac
ționeze pentru ca toate probleme-, 
le litigioase care mai există în 
Orientul Mijlociu, Asia de sud-est, 
Asia de sud-vest, Africa și în alte 
regiuni ale lumii să fie rezolvate pe 
calea tratativelor, respectindu-se li
bertatea și independența fiecărui 
popor, dreptul sacru de a se dez
volta de sine stătător, pe calea pro
gresului și civilizației, fără nici un 
amestec din afară.

România se pronunță pentru o so
luționare politică globală a conflictu
lui din Orientul Mijlociu, pentru in
staurarea unei păci drepte și trainice 
în această zonă, pe baza retragerii 
Israelului din teritoriile arabe ocu
pate în urma războiului din 1967, a 
rezolvării problemelor poporului pa
lestinian. prin recunoașterea dreptu
rilor sale legitime, inclusiv a drep
tului la autodeterminare și la crea
rea unui stat propriu și independent, 
a asigurării independentei si suvera
nității tuturor statelor din regiune. 
Menținerea în continuare a situației 
încordate din Orientul Mijlociu, a- 
gravată de acțiunile militare între
prinse în ultima vreme de Israel pe 
teritoriul Libanului, ca și de bombar
darea centrului de cercetări nucleare 
irakian de lingă Bagdad, ridică ob
stacole în calea soluționării pe cale 
pașnică a conflictului.

România consideră necesar ca A- 
dunarea Generală a O.N.U. să se 
pronunțe pentru măsuri efective care 
să ducă la asigurarea unei păci du
rabile în Orientul Mijlociu, la convo
carea unei conferințe internaționale, 
sub egida și cu participarea activă a 
O.N.U.. la care șă ia parte toate ță
rile interesate, precum și Organizația 
pentru Eliberarea Palestinei. Uniunea 
Sovietică și S.U.A., ca și alte state 
care pot să aducă o contribuție po
zitivă la rezolvarea globală a situației 
din această parte a lumii, la soluțio
narea problemei palestiniene.

Sprijinim pe deplin eforturile per
manente și propunerile constructive 
ale R.P.D. Coreene îndreptate spre 
realizarea aspirațiilor legitime ale 
națiunii coreene de a trăi într-o 
patrie liberă, unită, independentă, de
mocratică și prosperă, așa cum o vrea 
întregul popor coreean, de a crea 
Republica Confederate Democrată 
Koryo.

România acordă Întregul său sprijin 
luptei poporului namibian. sub con
ducerea S.W.A.P.O., pentru abolirea 
ocupării ilegale a Namibiei, pentru 
înfăptuirea peîntîrziată a dreptului 
său sacru de a-și alege liber ca
lea dezvoltării viitoare, potrivit 
aspirațiilor și intereselor sale le
gitime. Guvernul român condamnă 
cu hotărîre politica rasistă și 
de apartheid a cercurilor condu
cătoare de la Pretoria față de popu
lația africană, atacurile armate ale 
acestora contra țărilor africane ve
cine.

în concepția noastră — a continuat 
vorbitorul — realizarea efectivă a 
drepturilor omului implică lichidarea 
oricărei dominații a unui popor asu
pra altuia, abolirea colonialismului, a 
politicii imperialiste de forță și ame- 
nințare\cu forța, crearea unei lumi 
a păcii/fără arme și războaie ; drep
tul la viață, la liniște și pace, de 
a trăi în libertate, la adăpost de orice 
agresiuni constituie dreptul funda
mental al tuturor oamenilor.

Guvernul român consideră că pe
rioada de pregătire și marcare in 
1985 a Anului internațional al ti
neretului trebuie folosită pentru In
tensificarea eforturilor guvernelor in 
vederea soluționării problemelor spe
cifice ale tinerei generații.

Arâtînd că soluționarea probleme
lor complexe care confruntă astăzi 
omenirea reclamă democratizarea re
lațiilor internaționale, că este nece
sar să se acționeze în acest sens pen
tru întărirea conlucrării si soli
darității țârilor în Curs de dez
voltare și nealiniate. în general a 
țărilor mici și mijlocii, vorbitorul a 
declarat în încheiere :

Viata arată că nu este posibil 
ca marile probleme internaționale să 
fie rezolvate într-un cerc restrîns de 
state, oricît de mari și puternice ar fi 
ele. Iată de ce apreciem că întărirea 
rolului Organizației Națiunilor Unite, 
îmbunătățirea șl democratizarea acti
vităților sale, în concordantă cu ce
rințele vieții internaționale actuale, 
constituie o problemă majoră a asi
gurării păcii și securității internațio
nale, ai dezvoltării cooperării intre 
toate națiunile.

Delegația României este hotărită 
să-și aducă contribuția, alături de 
toate celelalte delegații, la găsirea 
unor soluții juste și echitabile pro
blemelor care se află în atenția Or
ganizației Națiunilor Unite, astfel in
cit actuala sesiune a Adunării Gene
rale să răspundă așteptărilor popoa
relor din întreaga lume.

procedeze la o analiză a situației 
din țară după demisia guvernului 
Eyskens. Pe baza concluziilor ra
portului pe cat e îl va întocmi se va 
hotărî formarea unui nou guvern 
sau dizolvarea celor două camere în 
vederea unor alegeri anticipate.

DIFICULTĂȚI NEPREVĂZUTE 
vor duce probabil la amînarea cu 
o lună a lansării navetei spațiale 
„Columbia". Pierderea de lichid 
coroziv constatată marți se dovedeș
te a avea urmări mult mai grave 
decît se apreciase inițial, a anunțat 
N.A.S.A. Acest lichid, tetroxidul de 
azot, care s-a împrăștiat pe su
prafața rachetei avariind aproape 
300 de plăcuțe de protecție din scu
tul termic, s-a infiltrat și in inte
riorul vehiculului spațial.

Tovarășul Jumjaaghiin Țedenbal l-a primit pe copreședintele 
Comisiei interguvernamentale româno-mongole de colaborare 

economică si tehnico-stiintifică
ULAN BATOR 24 (Agerpres). — 

Tovarășul Jumjaaghiin Țedenbal, 
secretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Popular Revolu
ționar Mongol, președintele Prezi
diului Marelui Hural Popular al Re
publicii Populare Mongole, l-a pri
mit la 24 septembrie pe tovarășul 
Janos Fazekas, membru al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., viceprim-ministru al guver
nului, aflat la Ulan-Bator cu prilejul 
celei de-a V-a sesiuni a Comisiei 
interguvernamentale româno-mon
gole de colaborare economică și teh- 
nico-științifică.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, au fost 
transmise cu acest prilej tovarășului 
Jumjaaghiin Țedenbal un salut fră
țesc și un mesaj de prietenie, de să
nătate și fericire personală, iar po
porului mongol, cele mai bune urări 
de progres, bunăstare și noi succese 
pe calea făuririi bazei tehnico-mate- 
riale a socialismului în R. P. Mon
golă.

Tovarășul Jumjaaghiin Țedenbal a 
adresat, la rîndul său, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un cald salut și 
urări de noi succese, multă sănătate 
și fericire, iar poporului român urări 
de noi realizări în edificarea socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate, exprimind. totodată, cele mai 
vii mulțumiri pentru sprijinul pe 
care țara noastră îl acordă poporului 
mongol în construirea unor impor
tante obiective industriale și eco
nomice.

In cadrul convorbirii, care s-a des
fășurat într-o atmosferă de caldă 
prietenie, caracteristică relațiilor

Tovarășul Gustav Husak l-a primit pe președintele 
Consiliului Central al U.G.S.R.

PRAGA 24 (Agerpres). — Tova
rășul Gustav Husak. secretar gene
ral al Comitetului Central al Parti
dului Comunist din Cehoslovacia, 
președintele Republicii Socialiste Ce
hoslovace. a primit joi. la Praga. 
delegația Uniunii Generale a Sindi
catelor din România. Condusă de to
varășul Cornel Onescu. membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R., președintele 
Consiliului Central al U.G.S.R.. care 
a efectuat o vizită în R.S. Ceho
slovacă. la Invitația Consiliului Cen
tral al Mișcării Sindicale Revoluțio
nare din această tară.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, au 
fost transmise, cu acest prilej, to
varășului Gustav Husak un salut 
călduros sl cele mai bune urări de 
fericire personală, iar poporului ce
hoslovac prieten, urări de noi succese 
in construcția socialistă.

Mulțumind pentru mesajul ce l-a 
fost adresat, tovarășul Gustav Husak 
a transmis tovarășului Nicolae

„Scumpirea artificială a creditelor subminează 
eforturile de depășire a subdezvoltării" 

Declarații ale unor personalități politice 
in cadrul Adunării Generale a O.N.U.

NAȚIUNILE UNITE (de ta tri
misul nostru). Abordînd problematica 
ordinii economice internaționale, un 
șir de participanți ta dezbaterile ge
nerale ale actualei sesiuni a Adunării 
Generale a O.N.U. au evocat, in in
tervențiile lor, serioasele dificultăți 
de care se izbesc țările în curs de 
dezvoltare ca urmare a perturbațiilor 
și anomaliilor de pe piața mondială 
valutar-financiară, între care se evi
dențiază, prin gravitatea consecințe
lor sale, rata înaltă a dobînzilor 
practicate de unele state occidentale

„Dezechilibrul tranzacțiilor țărilor 
în curs de dezvoltare — exceptînd ță
rile producătoare de petrol — cu 
restul lumii a cunoscut o intensifi
care dramatică în ultimii 2 ani" — a 
declarat președintele Venezuelei. Luis 
Herrera Campins. în această ordine 
de idei, „potrivit calculelor F.M.I., a 
continuat el. acest deficit a atins în 
1980 suma de 82 miliarde de dolari, 
față de 38 miliarde dolari în 1978, 
estimările pentru anul în curs fiind 
de 100 miliarde dolari. Cauzele prin
cipale ale acestei situații rezidă in 
scăderea rentabilității exporturilor și 
secătuirea devizelor, ca urmare a su
melor rambursate în vederea acope
ririi datoriilor externe. Inflația, re
cesiunea din țările industrializate și 
exercitarea presiunilor protecționiste 
au avut ca rezultat o creștere sub 
prevederi a exporturilor și o scădere 
a prețurilor materiilor prime. Rata 
dobînzilor a diminuat și mai mult 
disponibilitățile de devize pentru fi
nanțarea costului extern al procesu
lui de dezvoltare" — a arătat vor
bitorul.

Servitutile cărora le au de făcut 
față țările în curs de dezvoltare de 
pe urma politicii financiar-monetare 
a statelor industrializate occidentale 
au fost denunțate și de ministrul 
afacerilor externe al Argentinei, 
Oscar Camilion, care a arătat că 
„balanța curentă de plăți a trei pă
trimi din țările lumii a devenit 
structural deficitară". Comunitatea 
internațională, a continuat el. a în
cercat să răspundă la aceste tendințe

Belize va deveni
al 156-lea membru 

al O.N.U.
NAȚIUNILE UNITE 24 (Agerpres). 

— Consiliul de Securitate al O.N.U. 
a recomandat în unanimitate admi
terea tînărului stat independent 
Belize ca membru cu drepturi de
pline al Națiunilor Unite. Recoman
darea consiliului va fi transmisă 
imediat Adunării Generale a O.N.U., 
care, în următoarele zile, va aproba 
prezența statului Belize în calitate 
de cel de-al 156-lea membru al or- 
gamizației. Belize a cerut admiterea 
în Organizația Națiunilor Unite în 
ziua proclamării independenței — 
la 21 septembrie. 

româno-mongole, s-a dat o înaltă 
apreciere dezvoltării continue a co
laborării pe multiple planuri.

La primire a participat ambasa
dorul României Ia Ulan Bator, Con
stantin Mîndreanu.

★
In perioada 21—24 septembrie a 

avut loc, la Ulan Bator, sesiunea a 
V-a a Comisiei interguvernamentale 
româno-mongole de colaborare eco
nomică și tehnico-științifică. Au fost 
examinate probleme legate de des
fășurarea cooperării economice și 
tehnico-științifice dintre cele două 
țări, precum și schimburile recipro
ce de mărfuri din ultimii ani. Comi
sia a convenit măsurile necesare 
pentru terminarea lucrărilor la Com
binatul de mobilă și mucava, impor
tant obiectiv din Ulan Bator, care se 
realizează în cooperare cu România, 
și a examinat, de asemenea, posibi
litățile de cooperare, în perioada 
următoare, la noi obiective indus
triale din R. P. Mongolă.

în timpul sesiunii a fost stabilită 
problematica dezvoltării și adincirii 
în continuare a colaborării tehnico- 
științifice, a cooperării în cercetarea 
și dezvoltarea tehnologică. Comisia 
a constatat că, potrivit acordului 
comercial de lungă durată încheiat 
pentru actualul cincinal, schimbu
rile reciproce de mărfuri vor crește 
cu 56 la sută față de cincinalul pre
cedent. A fost analizat stadiul la zi 
al livrărilor și au fost convenite mă
suri pentru buna desfășurare în con
tinuare a acestora.

Protocolul sesiunii a fost semnat 
de copreședinții comisiei, Janos 
Fazekas și T. Molom, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al R. P. 
Mongole.

Ceaușescu un salut prietenesc si cele 
mai cordiale urări de sănătate, iar 
poporului român urări de noi succe
se în edificarea societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

în cursul întrevederii, desfășurată 
într-o atmosferă caldă, prietenească, 
au fost evocate cu deosebită satis
facție legăturile trainice de prietenie 
si colaborare dintre partidele, țările 
și popoarele noastre, dintre organi
zațiile sindicale din cele două țări 
si s-a exprimat convingerea că a- 
ceste legături se vor dezvolta sl în 
viitor, ne baza Importantelor înțe
legeri șl hotărîrl stabilite cu prile
jul întîlnirilor dintre conducătorii de 
partid si de stat ai României si Ce
hoslovaciei.

S-a apreciat că dezvoltarea per
manentă a colaborării româno-ceho- 
slovace servește operei de făurire a 
orînduirii socialiste in cele două țări, 
este în folosul ambelor popoare, re
prezintă o contribuție la creșterea 
prestigiului șl influentei socialismu
lui în lume, la cauza Păcii, destin
derii. colaborării și înțelegerii între 
popoare.

negative prin „măsuri vizînd reme
dierea situației create, deși aceste 
măsuri nu fac încă parte dintr-un 
efort concertat, pe măsura proble
melor existente4. Dacă actualele ten
dințe vor continua, a spus vorbito
rul, „lumea se va găsi în fața unei 
stări de lucruri total inacceptabile. 
Este inadmisibil să asistăm cu pasi
vitate ta adîncirea insolvabilității în
tregii lumi".

Șeful delegației australiene, minis
trul de externe Anthony Street, a 
arătat : „Situația datoriilor impune 
multor țări o grea povară. Costul ri
dicat al energiei, inflația, creșterea 
vertiginoasă a ratei dobînzilor. fluc
tuația cursurilor de schimb, toate au 
un impact serios. în special proble
mele legate de reglementarea dato
riilor sînt extrem de dificile". „Aus
tralia, a menționat vorbitorul, este în 
favoarea unei creșteri a capacității 
F.M.I. de a contribui la acoperirea 
și redimensionarea marilor deficite 
financiare".

Asemenea aprecieri șl luări de po
ziție dovedesc justețea si oportunita
tea deosebită a propunerilor și mă
surilor preconizate in cuvîntarea șe
fului delegației României de plafo
nare a dobînzilor cu acordarea de 
înlesniri speciale țărilor în curs de 
dezvoltare și țărilor cel mai puțin 
dezvoltate.

★
NAIROBI 24 (Agerpres). — Guver

nul Kenyei a hotărit să procedeze 
la devalorizarea 6u 18 la sută a mo
nedei naționale. Această operațiune 
— scrie ziarul „Daily Nation", care 
apare la Nairobi — a devenit nece
sară „pentru a obține noi credite din 
partea Fondului Monetar Internațio
nal (F.M.I.)".

Dobînzile excesive percepute pen
tru împrumuturi, scrie „Daily Na
tion", silesc Kenya să-și diminueze 
posibilitățile de achiziționare a bu
nurilor pe piețele internaționale cu 
aproape o pătrime față de anul tre
cut Și aceasta in condițiile în care 
veniturile partenerilor ei occiden
tali cresc.

Atacuri aeriene ale 
unităților regimului de 
la Pretoria în Angola

LUANDA 24 (Agerpres). — Potri
vit Ministerului Apărării al Angolei, 
81 de avioane sud-africane au efec
tuat, în perioada 11—18 • septembrie, 
zboruri de recunoaștere asupra teri
toriului din sudul țării, bombardînd 
în mai multe rînduri localitățile din 
această regiune, printre care Caha- 
ma, Chicusse și Gangualala, în apro
piere de Xangongo.

La 18 septembrie, satul Maxucote, 
din aceeași regiune, a fost incendiat, 
iar populația masacrată de trupele 
regimului de 1a Pretoria, relevă co
municatul M.A.E. angolez, în care 
aceste noi acte de agresiune sînt 
denunțate cu toată fermitatea.

Intîlnire 
sovieto - americană

După cum informează agenția
T. A.S.S., în cadrul unei întîlniri în
tre ministrul afacerilor externe al
U. R.S.S.. Andrei Gromiko. si secre
tarul de stat al S.U.A.. Alexander 
Haig, s-a făcut un schimb de pă
reri în problemele limitării arma
mentelor. inclusiv a armelor nuclea
re. care au constituit obiectul trata
tivelor dintre reprezentanții U.R.S.S. 
și S.U.A. la Geneva.

Cei doi miniștri au căzut de acord 
asupra necesității organizării unor 
tratative serioase în legătură cu a- 
ceste armamente si. în numele gu
vernelor lor. au convenit să încea
pă aceste tratative la 30 noiembrie 
1981. la Geneva, la nivel de amba
sadori.

Părțile consideră că aceste trata
tive au o mare importantă pentru 
întărirea stabilității si securității in
ternaționale si au declarat ,că vor 
depune toate eforturile pentru reali
zarea unei înțelegeri corespunză
toare. (Agerpres)

Conferința Uniunii 
Interparlamentare 

și-a încheiat lucrările
HAVANA 24 (Agerpres). — La Ha

vana s-au încheiat lucrările celei 
de-a 68-a conferințe a Uniunii In
terparlamentare, la care au participat 
delegații din aproape 100 de state ale 
lumii, precum și reprezentanți ai 
unor organizații internaționale.

Din țara noastră a participat o de
legație formată din prof. Stan Soare, 
președintele Grupului român al U- 
niunii Interparlamentare, membru 
al Consiliului Interparlamentar, și 
loan Totu, membru al Consiliului In
terparlamentar.

Participanții la reuniune au adop
tat proiectele de rezoluție înscrise ie 
ordinea de zi, cuprinzînd o ga.<iă 
largă de probleme. între care aspec
te ale noii ordini economice interna
ționale. oprirea cursei înarmărilor si 
realizarea dezarmării, raporturile de
mocratice între state, situația din O- 
rientul Mijlociu, condamnarea poli
ticii de discriminare rasială și a- 
partheid promovate de R.S.A.

în sprijinul normalizării 

situației din Salvador
PARIS 24 (Agerpres). — Intr-o 

declarație făcută la Paris, unde par
ticipă la lucrările reuniunii Biroului 
Internaționalei Socialiste, Guillermo 
Ungo, președintele Frontului Demo
cratic Revoluționar din Salvador, s-a 
pronunțat pentru „o soluție politică 
globală" care să pună capăt războ
iului civil din țară — transmite a- 
genția France Presse. El a mențio
nat că nu poate avea loc o normali
zare a situației interne din Salva
dor fără recunoașterea de către jun- 
tă a Frontului Democratic Revoluțio
nar și a Frontului Farabundo Marti 
pentru Eliberare Națională ca re
prezentanți autentici ai opoziției sal- 
vadoriene.

îngrijorări provocate 
de creșterea șomajului 

în R.F.G.
BONN 24 (Agerpres). — Intr-uft 

interviu acordat cotidianului de mare 
tiraj „Bild Zeitung". cancelarul
R. F.G.. H. Schmidt, și-a exprimat 
neliniștea în legătură cu creșterea șo
majului in tara sa. flagel care afec
tează 1,3 milioane persoane. Totoda
tă. el a declarat că „înainte de toa
te este îngrijorat de iarna care vine 
si primăvara anului 1982. Pretutin
deni în lume, șomajul este în creș
tere și. cum R.F.G. nu este o insulă 
a fericirii, nu pot exclude o situa
ție similară și în ceea ce o privește". 
Totodată, a spus el, R.F.G. se teme 
de o eventuală nouă creștere a pre
turilor petrolului, de protectionis- 
mul comercial și de consecințele pe 
care le-ar butea avea asupra eco
nomiei mondiale un eventual eșec al 
politicii economice promovate de ma
rile țări industrializate occidentale.

Mari perturbați! 
la bursele occidentale

LONDRA 24 (Agerpres). — Joi la 
bursa din Londra, vînzările de ac
țiuni au continuat febril si în cea 
mai mare dezordine — ca si în ziua 
precedentă. In prima jumătate de oră 
a ședinței de joi. acțiunile ta bursa 
din Londra au pierdut din valoare 
1.79 miliarde dolari, după ce. în ziua 
precedentă, cursul lor scăzuse cu 20 
de puncte — cel mai mare declin 
din ultimii șapte ani si jumătate.

Scăderi importante, deși nu de a- 
celeasi proporții, ale cursului acțiu
nilor s-au înregistrat si la bursele 
din S.U.A.. Japonia. Australia.

Scăderea generală a cursului ac
țiunilor la bursele occidentale se da
torează. potrivit specialiștilor, deva
lorizării acțiunilor de la bursele din 
Wall Street si Londra. Acestea, la 
rîndul lor. au fost cuprinse de a- 
gitatie. după cum scrie, agenția Reu
ter. datorită dobînzilor ridicate din
S. U.A. si din Marea Britanie. neîn
crederii în politica economică a gu
vernelor celor două țări.

Pentru 
decolonizarea 

informațiilor■
CIUDAD DE MEXICO 24 (Ager

pres). — Intr-o declarație făcută in 
capitala Mexicului, unde participă 
la lucrările mesei rotunde privind 
problema instaurării unei noi ordini 
economice mondiale, organizată de 
ziarul mexican „Excelsior", Herve 
Bourges, reprezentantul secretarului 
general al Organizației Națiunilor 
Unite pentru Educație. Știință și 
Cultură (UNESCO), a arătat că obiec
tivul edificării unei noi ordini eco
nomice mondiale nu poate fi atins 
fără a fi inclusă și necesitatea unei 
noi ordini informaționale în lume. 
El a precizat' că țările „lumii * treia 
pretind respectarea principiilor de
plinei libertăți și Independențe în 
ceea ce privește dreptul la infor
mații.
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