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Faptul divers ; Sport

INSÂMINTÂRILE DE TOAMNĂ 
Pretutindeni să fie accelerat ritmul arăturilor, 

să se asigure o bună pregătire a terenurilor!

LA INVITAȚIA PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU
Șl A TOVARĂȘEI ELENA CEAUȘESCU,

ieri a început, intr-o ambianță deosebit de călduroasă, 

Hm oficială de prietenie a președintelui Republicii Irabo Egipt, 
Mohamed Hosni Mubarak, împreună cu doamna Suzanne Mubarak

Stadiul executării arăturilor
de 7 septembrie (în procente)

pentru însămînțările de toamnă la data

Ceremonia sosirii în Capitală
La invitația tovarășului Nicolae 

Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu, miercuri a sosit in 
Capitală președintele Republicii A- 
rabe Egipt, Mohamed Hosni Mubarak, 
care, împreună cu doamna Șuzanne 
Mubarak, efectuează o vizită oficială 
de prietenie în țara noastră.

Continuare firească a dialogului 
frecvent la nivelul cel mai înalt 
româno-egiptean, intîlnirea dintre 
■președinții Nicolae Ceaușescu și Mo
hamed Hosni Mubarak se înscrie ca 
un moment de importanță deosebită 
în bogata cronică a relațiilor de prie- 
'ejiie dintre țările noastre, ca o ex
presie a dorinței comune de extinde
re și diversificare, în continuare, a 
acestor raporturi, în conformitate cu 
interesele celor două popoare prie
tene, ale cauzei păcii, înțelegerii, 
securității și cooperării în Orientul 
Mijlociu și în întreaga lume.

Ceremonia sosirii înaltului oaspete 
s-a desfășurat pe aeroportul interna
țional Otopeni, împodobit sărbătoreș
te. Pe fațada aerogării se aflau portre
tele președinților Nicolae Ceaușescu 
și Mohamed Hosni Mubarak, înca
drate de drapelele de stat ale 
României și Egiptului. Pe două mari 
pancarte erau înscrise, în limbile ro
mână și arabă, urările : „Bun venit 
în Republica Socialistă România Ex
celenței Sale domnul Mohamed Hosni 
Mubarak, președintele Republicii A- 
rabe Egipt !“, „Să se dezvolte relațiile 
de prietenie și colaborare dintre Re
publica Socialistă România și Repu
blica Arabă Egipt, în- interesul ambe
lor popoare, ai cauzei păcii, securită
ții și cooperării în întreaga lume !“.

în întîmpinarea înaltului sol al po
porului egiptean, pe aeroport au so
sit tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu.

Erau, de asemenea, prezenți tova
rășii Constantin Dăscălescu, Ștefan 
Voitec, Ion Dincă, Ludovic Fazekas, 
Gheorghe Oprea, Gheorghe Pană, 
Ștefan Andrei, Nicolae Giosan, 
Suzana Gâdea, Ana Mureșan, Con
stantin Olteanu, alte persoane oficiale.

Au fost de față Ion Iosefide, amba
sadorul Republicii Socialiste Româ
nia la Cairo, și Mohamed Wafik 
Hosny, ambasadorul Republicii Arabe 
Egipt la București.

Erau prezenți șefi de misiuni di
plomatice din țări africane.

Ora 16,30. Aeronava cu care a că
lătorit oaspetele egiptean a aterizat.

La scara avionului, tovarășul 
Ni.colae Ceaușescu salută cu cordiali
ty ie pe președintele Mohamed Hosni

Mubarak. Cei doi șefi de stat și-au 
strîns îndelung mîinile, s-au îmbră
țișat cu prietenie. Tovarășa Elena 
Ceaușescu a urat, la rîndul său, un 
călduros bun sosit în țara noastră 
președintelui Republicii Arabe Egipt.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu au adresat, 
de asemenea, urări de bun venit 
doamnei Suzanne Mubarak.

Președintele Republicii Arabe Egipt 
este însoțit în vizita în țara noastră 
de Kamal Hassan Aii, viceprim-mi- 
nistru și ministrul afacerilor externe, 
dr. Mohamed Ateya, consilier al Pre
ședinției, Ezz Eddin Moukhtar, secre
tar general al Președinției, dr. Osama 
El-Baz, ambasador, prim-subsecretar 
la Ministerul Afacerilor Externe, șef 
de cabinet și consilier al președinte
lui.

Comandantul gărzii militare alinia
te pe aeroport a prezentat onorul. 
Au fost intonate Imnurile de Stat ale 
Republicii Arabe Egipt și Republicii 
Socialiste România. Au fost trase, în 
semn de salut, 21 de salve de artile
rie.

Însoțit de șeful statului român, 
președintele Egiptului a salutat, in 
continuarea ceremoniei, drapelul Re
publicii Socialiste România și a tre
cut în revistă garda de onoare.

Președinților Nicolae Ceaușescu și 
Mohamed Hosni Mubarak, tovarășei 
Elena Ceaușescu și doamnei Suzanne 
Mubarak le-au fost oferite frumoase. 
buchete de flori de către pionieri 
români și copii ai membrilor Amba
sadei Egiptului la București.

Cei prezenți pe aeroport au făcut 
președinților Nicolae Ceaușescu și 
Mohamed Hosni Mubarak o primi
re deosebit de călduroasă, l-au ova
ționat îndelung, exprimîndu-și ast
fel satisfacția față de noul dialog la 
cel mai înalt nivel româno-egip
tean, convingerea că acesta va 
contribui, prin rezultatele sale 
fructuoase, la dezvoltarea și adin- 
cirea colaborării bilaterale pe cele 
mai diverse planuri, în folosul reci
proc, al cauzei păcii și înțelegerii 
în lume.

în încheierea ceremoniei, cei doi 
șefi de stat au primit defilarea gărzii 
de onoare. în aplauzele mulți
mii, președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Mohamed Hosni 
Mubarak au părăsit aeroportul, în- 
dreptindu-sc, intr-o mașină escorta
tă de motocicliști, spre reședința 
rezervată oaspeților.

La reședință, cei doi președinți, 
tovarășa Elena Ceaușescu și doamna 
Șuzanne Mubarak s-au întreținut 
într-o atmosferă prietenească, cor
dială.

convorbirilor oficiale
La Palatul Consiliului de Stat au 

început, miercuri, 8 septembrie, 
convorbirile oficiale între pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, și 
președintele Republicii Arabe 
Egipt, Mohamed Hosni Mubarak.

La convorbiri participă :
Din partea română — Ștefan 

Voitec, vicepreședinte al Consiliu
lui de Stat, membru al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., Gheorghe Oprea, prim 
viceprim-ministru al guvernului, 
membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C; al P.C.R., Ștefan 
Andrei, ministrul afacerilor exter
ne, membru supleant al Comitetu

DINEU OFICIAL OFERIT DE PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU 
Șl TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU ÎN ONOAREA PREȘEDINIEIUI 

MOHAMED HOSNI MUBARAK Șl A DOAMNEI SUZANNE MUBARAK

lui Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., Vasile Pungan, ministru 
secretar de stat, consilier al 
președintelui Republicii, Silviu 
Curticeanu, secretar prezidențial și 
al Consiliului de Stat, Ion Iosefide, 
ambasadorul țării noastre la Cairo.

Din partea egipteană — Kamal 
Hassan Aii, viceprim-ministru și 
ministrul afacerilor externe, Ezz 
Eddin Moukhtar, secretar general 
al Președinției, Osama El-Baz, am
basador, prim-subsecretar la Minis
terul Afacerilor Externe, șef de 
cabinet și consilier al președinte
lui, Mohamed Wafik Hosny, am
basadorul Egiptului la București.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
a salutat cu căldură vizita pre
ședintelui Republicii Arabe Egipt 
în România, care se înscrie ca un 
eveniment important în evoluția 
bunelor relații dintre cele două 
țări. Totodată, , tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și-a exprimat satisfacția 
de a se reîntîlni cu Mohamed 
Hosni Mubarak, de a continua dia

logul tradițional, prietenesc, româ
no-egiptean la nivel înalt, afirmîn- 
du-și încrederea că înțelegerile la 
care se va ajunge cu ocazia actua
lelor convorbiri vor conferi noi di
mensiuni conlucrării dintre Româ
nia și Egipt, atît pe plan bilateral, 
cît și în sfera vieții internaționale, 
corespunzător intereselor și aspira
țiilor ambelor popoare.

Președintele Mohamed Hosni 
Mubarak a adresat vii mulțumiri 
pentru invitația de a vizita Româ
nia, pentru cordialitatea și ospita
litatea cu care a fost întîmpinat 
încă din primele momente ale so
sirii pe ipămîntul țării noastre, 
arătînd că vede în aceasta o caldă 
mărturie a prieteniei, stimei și 
respectului ce și le nutresc re
ciproc popoarele egiptean și ro
mân. El și-a manifestat, la rîndul 
său, satisfacția de a se întîlni din 
nou cu președintele Nicolae 
Ceaușescu, de a avea împreună un 
deschis și fructuos schimb de
(Continuare în pag. a III-a)

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
și tovarășa Elena Ceaușescu au ofe
rit, miercuri, la Palatul Consiliului 
de Stat, un dineu oficial în onoarea 
președintelui Republicii Arabe Egipt, 
Mohamed Hosni Mubarak, și a doam
nei Suzanne Mubarak.

La dineu au luat parte tovarășii 
Constantin Dăscălescu, Iosif Banc, 
Emil Bobu, Nicolae Constantin, Ion 
Dincă, Ludovic Eazekas, Gheorghe

Oprea, Gheorghe Pană, Ion Pățan, 
Dumitru Popescu, Ștefan Voitec, 
Ștefan Andrei, Miu Dobrescu, Petru 
Enache, Mihai Gere, Nicolae Giosan. 
Suzana Gâdea, Ana Mureșan, 
Constantin Olteanu, Richard Winter, 
Marin Enache, precum și membri ai 
Consiliului de Stat și guvernului, 
conducători de instituții centrale,- or
ganizații de masă și obștești, repre
zentanți ai vieții noastre culturale și 
științifice, generali.

Au participat persoanele oficiale 
egiptene care il însoțesc pe președin
tele Mohamed Hosni Mubarak in vi
zita să în țara noastră.

în timpul dineului, desfășurat în- 
tr-o atmosferă de caldă cordialitate 
și prietenie, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și Mohamed Hosni 
Mubarak au rostit toasturi.

Au fost intonate Imnurile de Stat 
ale Republicii Socialiste România și 
Republicii Arabe Egipt.

Toastul președintelui 
Nicolae Ceausescu

Stimate domnule președinte, 
Stimată doamnă Mubarak, 
Dragi oaspeți egipteni, 
Tovarăși și prieteni,

îmi face o deosebită plăcere să vă salut cordial ca 
oaspeți ai României socialiste, pe dumneavoastră, 
domnule președinte, și pe doamna Mubarak, pe colabo
ratorii care vă însoțesc, și să vă adresez — și în acest 
cadru — o călduroasă urare de bun venit în țara 
noastră.

Vizita pe care o faceți în România este o expresie 
a bunelor relații de prietenie și colaborare dintre ță
rile și popoarele noastre, a voinței comune de a dez
volta și' mai puternic aceste vechi și tradiționale 
raporturi întemeiate pe stimă și respect reciproc.

Constatăm cu satisfacție că, în spiritul și pe baza 
Declarației solemne comune semnate în 1974 la Bucu
rești, a înțelegerilor convenite în cadrul vizitelor re
ciproce la nivel înalt, colaborarea și cooperarea româ- 
no-egipteană au cunoscut o dezvoltare continuă — pe 
plan politic, economic, tehnico-științific și cultural, 
precum și în alte domenii de interes comun. între 
țările noastre există un dialog permanent și rodnic — 
și aș dori să evoc, în acest context, contribuția deo
sebită pe care au avut-o întîlnirile și convorbirile pe 
care le-am purtat cu regretatul președinte Anwar El- 
Sadat. Doresc, de asemenea, să evoc, cu multă plăcere,
(Continuare în pag. a III-a)

Toastul președintelui 
Mohamml Hosni Mubarak

Stimate domnule președinte Ceaușescu,
Stimată doamnă Ceaușescu, 
Dragi prieteni,
încă o dată revenim în țara dumneavoastră prietenă 

cu inimile pline de dragoste și prietenie, pentru a ne 
întîlni cu poporul român și conducerea sa înțeleaptă, 
pentru a întări punțile prieteniei și cooperării, pentru 
a ne consulta asupra tuturor problemelor internațio
nale și bilaterale. Situația internațională care ne 
preocupă în cel mai înalt grad și pe dumneavoastră 
și pe noi se referă la securitatea și pacea în lume, 
în această etapă delicată din istoria contemporană, 
provocîndu-ne mari suferințe, impunîndu-ne respon
sabilități importante și cerîndu-ne să ne intensificăm 
fără încetare eforturile în vederea edificării unei lumi 
mai bune pentru generațiile viitoare, pentru copiii și 
nepoții noștri, în mijlocul acestor valuri succesive de 
conflicte, încordare și teamă.

într-adevăr, amploarea problemelor cu care ne con
fruntăm nu trebuie să ne micșoreze insistențele de 
a ne exercita această mare răspundere cu toată fer
mitatea, încrederea și speranța, pentru că altă alter
nativă nu există în fața noastră. Dealtfel, însuși mer
sul istoriei constituie o confirmare a esenței victoriei 
voinței popoarelor. Experiențele repetate la care co
munitatea internațională a fost supusă de-a lungul
(Continuare în pag. a III-a)

puțin timp de 
însămînțărilor 

care vor trebui 
înalt nivel 

astfel

Ne mai 
momentul 
de toamnă, lucrări 
executate la cel mai 
tehnic, pentru a se asigura 
condițiile necesare realizării în anul 
care vine a unei producții de 10,5— 
11 milioane tone grîu și orz. Multe 
unități agricole au demonstrat, prin 
rezultatele pe care 
de an, ce rezerve 
tă pentru sporirea recoltelor la 
aceste culturi. Ce anume trebuie 
făcut acum cînd vremea însămință- 
rii cerealelor păioase se apropie, 
pentru ca încă de la semănat să se 
creeze condiții pentru creșterea pro
ducției medii la hectar ?

La consfătuirea de lucru de la 
C.C. al P.C.R. din 19—20 august, 
analizîndu-se rezultatele obținute in 
acest an la cultura cerealelor păioa
se, s-a stabilit cu exactitate ce tre
buie întreprins acum pentru a se 
pune temelii puternice viitoarei 
producții de grîu și orz. în mod 
deosebit a fost subliniată necesita
tea ca specialiștii și cadrele de con
ducere din unitățile agricole, îm
preună cu mecanizatorii, să acțio
neze cu cea mai mare răspundere 
pentru executarea unor lucrări de 
cea mai bună calitate la pregătirea 
terenului. Evidențiind importanța 
acestei lucrări, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a indicat ca tere
nurile ce vor fi însămînțate cu 
culturi de toamnă să fie eliberate 
fără întîrziere de plantele premer
gătoare, pentru a se putea trece 
imediat la pregătirea lor, astfel incit 
să se asigure un interval de cel 
puțin 15 zile între arăturile pentru 
însămînțări și efectuarea semăna
tului. „Asta înseamnă — preciza 
secretarul general al partidului — 
că în zonele unde trebuie să termi
năm însămînțările pînă la 1 octom
brie, este necesar ca pînă cel mai 
tîrziu Ia 15 septembrie să 
tuate arăturile, pentru a 
face, după aceea, toate 
pregătitoare".

Este o cerință de mare 
^nătate ca griul să fie

desparte 
începerii

le obțin an 
mari exis-

fie efec- 
se putea 
lucrările

însem- 
însămin-

țat numai în teren 
timp și bine pregătit ; 
aceea, este nevoie să se instaureze 
peste tot ordine desăvirșită in ce 
privește respectarea 
executare a acestor 
riența a demonstrat 
s-au obținut numai 
mînța a fost pusă 
germinativ bine pregătit, 
fără resturi vegetale, deoarece nu
mai un asemenea teren poate asi
gura o răsărire uniformă a plante
lor, o bună înrădăcinare și înfrățire 
și deci realizarea densității prevă
zute. Și, dimpotrivă, acolo unde 
arăturile s-au făcut numai cu o zi- 
două înaintea însămînțărilor, este 
lesne de înțeles că solul n-a mai 
avut timpul necesar pentru a se 
așeza, semințele au căzut în golurile 
dintre bulgări și multe nu au încol
țit, ceea ce explică de ce densita
tea plantelor a fost scăzută, iar re
coltele mici, sub posibilități.

Măsurile întreprinse de organele 
de specialitate și cadrele de condu
cere din unitățile agricole pentru 
aplicarea în practică a sarcinilor și 
indicațiilor formulate la consfă
tuirea de lucru de la C.C. al P.C.R. 
încep să dea roade. Pînă acum au și 
fost arate 1 756 800 hectare din cele 
3 622 750 hectare prevăzute a se în- 
sămința în această toamnă. Unită
țile agricole din 
Brăila, Dimbovița, 
biu — au arat de 
de 60 la sută din 
vor fi însămînțate. Desigur. în aceste 
județe a existat mai multă preocuî- 
pare atît pentru amplasarea griului 
după premergătoare timpurii, cit și 
pentru folosirea din plin a tractoaj- 
relor la arat. In alte județe însă, suf- 
prafețele pe care au fost executate 
arături sînt mici : Dolj — 33 la sută; 
Suceava — 34 la sută, Sălaj și Boto- 
șani — 40 la sută, Iași — 42 la sută. 
Asemenea situații, întîlnite dealtfel 
și în unele unități agricole din alte 
județe, impun să se treacă fără în- 
tîrziere la recoltarea culturilor de

arat din 
tocmai de

termenelor de 
lucrări. Expe- 
că recolte mari 
acolo unde să- 

într-un pat 
așezat,

unele județe — 
Vaslui, Alba, Si
pe acum In jur 
suprafețele care

(Continuare în pag. a V-a)

SUCCESE ALE CONSTRUCTORILOR
DE MAȘINI

■>

Oamenii muncii din 
marile unități ale in
dustriei construcțiilor 
de mașini, desfășurind 
o activitate susținută 
pentru îndeplinirea 
planului pe acest an, 
obțin realizări deose
bite în producție. Po
trivit datelor centrali
zate la ministerul de 
resort, ei au realizat, 
în ultima lună, o pro
ducție marfă suplimen
tară în valoare de 750 
miliodne lei. Acest 
succes s-a concretizat, 
între altele, in 5 insta- 

foraj pe-

autobasculante, auto
tractoare și autoșa- 
siuri, produse de me
canică fină în valoare 
de 34 milioane lei. uti
laje pentru explorări 
geologice evaluate la 
71 milioane lei.

Muncitorii și cadrele 
tehnice din unitățile 
constructoare de uti
laje tehnologice, tra- 

.ducind în viață sarci
nile trasate de condu
cerea de partid și de 
stat, au depus și de
pun anul acesta efor
turi deosebite pentru 
ridicarea activității lor 
la un nivel calitativ

superior. în primele 
opt luni ale anului, el 
au livrat economiei 
națioale peste preve
derile planului mai 
mult de 5 100 tone in
stalații pentru chimie. 
1 370 tone utilaje me
talurgice, 4 160 tone 
utilaje pentru indus
tria produselor refrac
tare, 260 tone mașini și 
utilaje pentru indus
tria alimentară, pre
cum și utilaje în va
loare de 111 milioane 
lei pentru șantierele 
de construcții și de 
drumuri. (Agerpres).și de gaze. 150
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few/tww ffrfwre/w trebuie intensificata!
DOLJ: Lucrările avansează, 
dar nu in ritmul necesar

Vremea călduroasă din ultimele zile 
a favorizat coacerea și chiar supra- 
coacerea lanurilor de floarea-soare- 
lui. ceea ce impune intensificarea 
recoltării acestei culturi in toate zo
nele județului Dolj. Pînă miercuri 
dimineața, floarea-soarelui a fost 
strinsă de pe 18 272 hectare — 44 la 
sută clin suprafață. în unitățile agri
cole din consiliile agroindustriale 
Bechet, Măceșul de Jos, Băilești, 
Amârăști și Rojiște, situate în ju
mătatea de sud a județului, se re
coltează acum ultimele suprafețe. 
Lucrările sint întârziate în unitățile 
agricole de stat și cooperatiste din 
consiliile, agroindustriale Melinești, 
Tiliași,' Plopșor, Scaiești, Predești, 
Seaca de Pădure, Virtop, situate în 
partea de nord a județului, unde 
starea de vegetație a culturii este 
ceva mai întirziată. Din discuția cu 
inginerul Ion Dimian, director ge
neral al Direcției agricole Dolj, am 
reținut că, la indicația comitetului 
județean de partid, au fost luate 
măsuri menite să impulsioneze rit
mul recoltării : redistribuirea a 100 
de combine de la unitățile din sudul 
județului în cele din nord, mobili
zarea unui număr sporit de coope
ratori la culesul manual. Se apre
ciază că pînă sîmbătă dimineața se 
va încheia recoltarea florij-soarelui.

Agricultura județului dispune de 
709 combine echipate pentru strînsul 
florii-soarelui, cu care se poate rea
liza o viteză zilnică de circa 5 000 
hectare, la care se adaugă 1 000— 
1 500 hectare ce pot fi recoltate ma
nual în fiecare zi. Dar în cursul zilei 
dc marți floarea-soarelui a fost 
strinsă de pe numai 4 047 hectare. 
De ce ? De-a lungul acestei zile am 
urmărit cum se desfășoară lucrările 
in două consilii agroindustriale ve

cine — Predești și Seaca de Pădure 
— situate în nordul județului.

în unitățile din consiliul agroin
dustrial Predești, din suprafața cul
tivată cu floarea-soarelui de 2 485 
hectare mai erau de recoltat 1100 
hectare. După cum ne-a spus tova
rășul Marin Graure, inginerul șef al 
acestui consiliu, există condiții ca în 
trei zile producția să fie recoltată 
de pe această Suprafață. La C.A.P. 
Predești se lucra atit mecanic, cu 
cinci combine, cit și manual. O altă 
formație de 50 de cooperatori strîn- 
gea puținele capitule rămase în urma 
combinelor și bețele de floarea-soa
relui. într-o altă unitate din același 
consiliu — C.A.P. Beloți — din 4 
combine lucra numai una. Inginerul 
șef al unității, Gheorghe Enciu, ne-a 
spus că unei combine i s-a defectat 
cutia de viteză, alteia i s-a gripat 
motorul, iar la cea de-a treia se 
rupsese un pinion. Necazuri ineren
te, deși cam prea multe la un loc în 
aceeași zi. Datorită intervenției ope
rative a specialiștilor de la S.M.A., 
defecțiunile au fost înlăturate repe
de și combinele au reintrat în la
nuri după numai cîteva ore de sta
ționare. Tot în acest consiliu, pentru 
grăbirea culesului, de la I.A.S. 
Breasta, care a încheiat recoltarea 
de pe cele 300 hectare, formația de 
combine a fost trimisă în ajutorul 
celorlalte unități.

Acum, cînd fiecare- oră contează, 
iar floarea-soarelui a depășit peri
oada optimă de recoltare, mai sint 
conduceri de unități care tratează 
cu superficialitate problema strînge- 
rii acestei culturi. în consiliul agro
industrial Seaca de Pădure, pînă 
marți seara recolta fusese adunată 
de pe numai 18 la sută din supra
fața cultivată. Culesul este mult în-

Recoltarea florii-soarelui la C.A.P. Predești, județul Dolj Foto : E. Dichiscanu

tîrziat la C.A.P. Seaca de Pădure, 
unde au fost recoltate doar 30 de 
hectare din cele 300 cultivate. Pre
ședintele cooperativei, Ion Magerie, 
dădea vina pe starea de vegetație a 
culturii; în realitate, umiditatea se
mințelor nu depășea 14—15 la sută. 
Motivele rămînerii în urmă sint însă 
cu totul de altă natură. Din trei 
combine funcționa numai una, cele 
două defecte fiind trimise în secția 
de mecanizare pentru că. din lipsa 
unui atelier mobil în cîmp, nu se 
puteau executa remedieri. Ion Pri
cină, șeful secției de mecanizare, a 
motivat inexistența atelierului mobil 
prin faptul că nu dispunea de o re
morcă. Dar Ia sediul S.M.A. se aflau 
patru remorci noi. în plus, de-a lun
gul rîndurilor de floarea-soarelui 

recoltate se puteau vedea sămînță 
risipită și capitule pe care nu le 
strîngea nimeni. Șeful secției de 
mecanizare susținea că pierderile de 
semințe se datorează vîntului de la 
combină care suflă sămînță afară. 
Dar adevărata cauză o constituie 
proasta reglare a utilajelor. Seara, 
la sediul S.M.A. Seaca de Pădure 
i-am întîlnit pe directorul stațiunii, 
Constantin Hițulescu, pe inginerii 
șefi ai S.M.A. și ai cooperativei agri
cole din localitate, pe un șef de ate
lier și doi maiștri. I-am întrebat 
dacă au cunoștință de defecțiunile 
existente. Cei cinci ne-au spus că 
au trecut pe la punctul respectiv de 
lucru și ne-au asigurat că au reme
diat defecțiunile. Dar cu risipa de 
sămînță cum rămîne ?

Din discuția cu directorul general 
al direcției agricole județene am 
reținut măsura de a se sprijini con
siliile agroindustriale rămase în 
urmă. E bine că se procedează așa, 
dar sprijinul pe care urmează să-l 
primească de la județ nu poate su
plini modul defectuos în care este 
organizată activitatea în unitățile 
agricole respective. Datoria conduce
rilor acestor unități este de a acțio
na cu toată răspunderea pentru mo
bilizarea puternică în primul rînd a 
forțelor proprii, astfel ca recolta să 
fie strinsă mai repede și fără pier
deri.

lucian CIUBOTARU 
Nicolae PETOLESCU

CĂLĂRAȘI: Oamenii prețuiesc recolta,
nu lasă nimic pe cîmp

în lanurile de floarea-soarelui din 
județul Călărași, întinse pe mai 
mult de 36 700 hectare, in ultimele 
două zile au fost realizate viteze 
mari la recoltat. Pe ansamblul jude
țului, în ziua de 7 septembrie s-a 
strîns, în medie pe o combină, re
colta de pe 7 hectare. Daq se poate 
și mai mult. O dovedesc rezultatele 
obținute in multe cooperative agri
cole de producție, între care Cuza 
Vodă. Dragoș Vodă, Valea Argovei, 
Gurbănești și altele, unde cu fiecare 
combină s-a recoltat floarea-soarelui 
de pe cite 9—10 hectare.

Ceea ce se remarcă în mod deose
bit este grija pentru a nu se pierde 
nici un capitul de floarea-soarelui, 
nici un bob. Pe lingă fiecare forma

IALOMIȚA: Combinele să funcționeze 
din plin!

în județul Ialomița, față de 3 400 
hectare cit reprezintă viteza zilnică 
planificată la recoltarea florii-soa
relui, s-au realizat in ultimele două 
zile cite 3 500 hectare. Ca urmare, 
recolta a fost strinsă de pe 25 300 
hectare și se apreciază că vineri lu
crarea se va termina pe întreaga su
prafață de 34 500 hectare. Dealtfel, 
unele unități agricole — cum sint 
cele din Iazu, Smirna, Fetești, Rași 
— au încheiat recoltarea florii-soa
relui. Președintele C.A.P. Iazu, tova
rășul Stan Petre, ne-a spus : „Dacă 
am fi scurtat cu două-trei zile peri
oada de strîngere a florii-soarelui, 
am fi cîștigat în plus cantități în
semnate. Lucrările au întîrziat deoa
rece au apărut multe defecțiuni la 

ție de combine au fost organizate 
echipe constituite din cooperatori, 
elevi, alți locuitori de la sate, care 
string capitulele rămase în urma 
combinelor. în comuna Ștefan Vodă, 
cooperatorii au venit și cu atelajele 
proprii, în care string capitulele de 
floarea-soarelui care apoi sint treie
rate staționar. La fel se procedează 
și la C.A.P. Gurbănești. Președintele 
unității, tovarășul Dinu Danieliuc, 
ne spunea că zilnic se string citeva 
mii d'e kilograme de capitule de 
floarea-soarelui, ceea ce va permite 
cooperativei să-și realizeze angaja
mentul de a atinge o producție me
die de 3 200 kg la hectar. (C. Bor- 
deianu).

unele din cele nouă combine : rupe
rea curelelor de la echipamentul de 
adunat pleavă, a lanțurilor de la 
transmisie și de la heder“. Și in alte 
unități agricole se constată defec
țiuni la combine. La C.A.P. Munteni 
Buzău, din cele 8 combine se defec
tează zilnic 2—3. Tovarășul Gheorghe 
Ghiță, președintele unității, este de 
părere că anul acesta combinele re
partizate la recoltarea florii-soarelui 
nu au fost așa de bine pegătite, pie
sele recondiționate nedînd în toate 
cazurile rezultatul scontat. Este un 
semnal pentru revizuirea din timp a 
utilajelor care vor lucra Ia recolta
rea celorlalte culturi de toamnă. 
(Mihai VIȘOIU, corespondentul 
„Scînteii").

Fructele de pădure

cresc pretutindeni, 

Iar nu se culeg singure

„cam- 
nu este 
exagerat 

în acest do-

încă din luna iu-

Golurile de pădure ale munților 
Rodnei, Țibleșului, Bîrgăului și Căli- 
mani dispun de resurse deosebit de 
însemnate. Cresc în mod spontan în 
perimetrul acestora zmeurul și mu
rul, măceșul, cornul, cireșul, pădu- 
celul, scorușul, după cum la poala 

.codrilor își găsesc sălaș ciupercile 
comestibile, dintre care cele mai cu
noscute sint : hribii, gălbiorii, ghe
bele. vineciorii, păstrăvul de fag etc. 
Motiv suficient ca recoltarea și va
lorificarea fructelor de pădure să 
fie considerată ca o activitate eco
nomică de importanță mai mult de- 
cit locală. Ea se reflectă și in sar
cina de plan a unităților silvice pen
tru acest an : mai bine de. 750 ,de 
tone fructe de arbust, la care se 
adaugă peste 50 tone, de ciuperci. 
Luind în calcul uri preț mediu de 
achiziție de 8 Iei la kg, rezultă că, 
fără a se consuma nimic altceva 
decit manoperă, se poate obține o 
producție valorică de peste 6,4 mi
lioane lei. Dacă se mai ține seama 
de faptul că asemenea produse sint 
solicitate și la export, este lesne de 
înțeles de ce campaniei de recoltare 
a produselor așa-zis secundare ale 
pădurii trebuie să i se acorde im
portanța cuvenită.

Grija pentru pregătirea campaniei 
de recoltare a fructelor de pădure — 
termenul 
panle" : 
deloc 
nici 
meniu —■ s-a im
pus cu atît mai 
mult cu cit anul 
anterior s-a în
cheiat cu multe 
nerealizări. Acest 
precedent negativ 
ne-a determinat ca, 
lie, să adresăm factorilor de resort ai 
Inspectoratului silvic județean Bis- 
trița-Năsăud. pe teritoriul căruia se 
află o mare parte a zonei des
crise, întrebări despre intențiile pre
conizate și măsurile luate pentru ca 
situația de anul trecut să nu se mai 
repete. Șeful compartimentului pro
ducție. inspectorul principal Florea 
Ștefăriescu, ne-a relatat :

— Din cauza condițiilor climate
rice mai deosebite, stadiul coacerii a 
fost întîrziat anul acesta cu trei săp
tămini. întîrzierea a complicat puți
nătatea brațelor de muncă. Mă refer 
la faptul că perioada de strîngere a 
fructelor coincide — anul acesta în 
și mai mare măsură — cu strînsul 
finului. Totuși, ne-am spus, sîntem 
siguri 
aceste dificultăți pot fi depășite. De 
aceea, noi am 
încă din luna aprilie, 
cei 64 de achizitori.
din cele 66 de puncte. în mare ma
joritate ■ situate foarte aproape ~ de 
locurile de 
km distanță 
iunie toate 
profesională, 
a muncii și .
erau încheiate. Ne-am _ . 
asigurarea bazei materiale și ampla
sarea ei în teritoriu. Din prima zi. a 
campaniei, toate cele șapte ocoale sil
vice știau cu precizie, pe baza unor t 
grafice judicios întocmite, pe can
toane, zile, specii de fructe și număr 
de personal, ce trebuie întreprins în 
mod concret.

Verificînd ..pe viu“ stadiul aces
tor pregătiri și semnele primelor zile 
..de campanie", am observat că buna 
organizare își spune cuvîntul în 
cele mai multe locuri. Astfel, pen
tru. transportul recoltei destinate 
exportului, mijloacele de transport 
frigorifice au fost contractate ferm 
cu LT.I.A. O parte a produc
ției . va fi valorificată pe piața in
ternă. principalii beneficiari fiind 
fabrica de conserve ..11 iunie“-Dej. 
precum si I.J.V.L.F.-Bistrița. care 
prepară siropuri, băuturi răcoritoare 
pe bază de sucuri de zmeură și 
esență de brad. Peste 350 000 sticle 
vor fi pteparate și de către silvicul
torii din județ. în mod direct, deoa
rece inspectoratul dispune de o in
stalație de z îmbuteliere adecvată. 
Pentru campania de recoltare s-au 
mai pregătit 3 600 butoaie, o tonă 
de saci din folie de polietilenă, pre
cum și 40 tone sare necesară sara- 
"murării ciupercilor. Fată de anul 
trecut. în cel actual se speră într-o 
mai mare operativitate la transpor
tul fructelor de pădure în stare 
proaspătă către beneficiari.

Este semnificativ pentru serio
zitatea cu care s-a abordat re-

Insemnări din județul 
Bistrita-Năsăud

J

că prin organizare perfectă
declanșat v pregătirile

Am stabilit 
pentru fiecare

recoltare. adică la 2—3 
de ele. La finele lunii 

instructajele pe linie 
inclusiv .de protecție 

pază contra incendiilor, 
îngrijit de

coltarea 
10 la sută 
adică 60 tone de fructe și 3 tone ciu
perci, va fi asigurată nu prin achi
ziții, ci prin sarcinile de culegători 
date lucrătorilor silvici și familiilor 
lor.

Ce observații ne-a oferit o vizită 
făcută nu demult în cîteva zone cu 
pondere în acest domeniu ? La oco
lul Ilva Mică, spre exemplu, atît 
șeful unității, inginerul Gheorghe 
Costin, cit și tehnicianul de specia
litate, Ion Dan, cunoșteau în amă
nunțime tot ceea ce trebuie să se 
realizeze în fiecare din cele 21 can
toane arondate. Achizitorii au fost 
desemnați chiar dintre pădurari, 
ceea ce conferă un plus de respon
sabilitate — și economică și geștiona- 

' ră — în relațiile cantoanelor cu cule
gătorii. La punctul de achiziție Cu- 
cureasa, pădurarul Grigore Rus 
amenajase cabana pentru 50 locuri 
de cazare, pregătind totodată pentru 
culegători alimentele necesare. De
altfel, măsurile de asigurare a unor 
alimente au făcut parte din pregă
tirile generale pe întregul ocol 
silvic.

Aceeași bună organizare există și 
la punctul de achiziție „între Anieșe", 
care aparține de 
na. în creier de

faptul că aproximativ 
din sarcina de producție,

între-

Ocolul silvic Rod- 
munte, o cabană 
curată ca un pa
har era pregătită 
de gestionara 
punctului, Lenuța 
Lorințiu, să găz
duiască circa 80 
persoane.

— Sîntem un 
punct de achiziție 
mare, a preci
zat interlocutoa

rea. Trebuie să realizăm în jur de 50 
tone fructe și 4 tone ciuperci. Nu
mai la zmeură, planul este de 35 
tone. Producția nu este grozavă, 
dar ne vom strădui să atingem 40 
de tone. ;

Nu știm dacă acest optimism este 
întemeiat. în primele două săptă- 
mîni de recoltare (din aproximativ 
patru săptămini, cit durează șezonul 
de zmeură), la „între Anieșe" fusese 
preluată doar un sfert din cantita
tea planificată. Se sconta însă pe 
faptul că, in vîrf de sezon, vor fi 
aici în jur de 400 culegători. Ritmul 
cu care a început recoltarea impune 
neapărat suplimentarea forței de 
muncă. Faptul că necesarul se cu
noaște cu maximă precizie, pe om- 
zile și chiar om-ore, nu este sufi
cient. Nimeni aproape dintre cei cu 
care am stat de vorbă nu a reușit 
să dea un răspuns ferm la 
barea : sînteți sigur că veți avea 
culegători la momentul oportun ?

' Popularizarea campaniei a fost 
anemică, iar cele cîteva discuții pur
tate cu unele consilii populare par 
cu totul insuficiente.

La Centrul de fructe de pădure 
Anieș, depozitul de bază al județu
lui, am purtat o discuție cu șeful de 
echipă Alexandru Greab. Din cele 
spuse și arătate a rezultat că fabri
ca de gheață funcționează bine, la 
fel camerele frigorifice. Am văzut 
suficiente butoaie umplute cu apă 
pentru a se etanșeiza, în timp ce la 
altele se executau ultimele reparații, 
în schimb, ordinea și curățenia lă
sau de dorit. Este adevărat că în in
cintă se execută și alte activități, 
cum sint împletiturile din alun, con
fecționarea de mături din nuiele, 
obținerea de uleiuri volatile din ce
tină de brad, dar asta nu scuză cu 
nimic aspectul dezordonat al incin
tei. Nici depozitul de la Bistrița 
nu impresionează plăcut sub aceleași 
aspecte și tocmai de aceea tre
buie luate măsuri urgente pentru 
remedierea situațiilor, cu atît mai 
mult cu cit logica lucrurilor s-a in
versat ; ce se poate în vîrf de mun
te nu-i valabil și nu e posibil oare 
și la șes 1

Primele patru săptămini de ac
tivitate s-au încheiat cu strîn- 

■gerea și valorificarea a 205 tone 
de zmeură, 30 tone de afine 
și 4 tone de ciuperci. Nu e 
puțin, dar nu e nici foarte mult. 
Mai este de reținut că eventuala 
zgîrcenie a naturii nu trebuie să 
descurajeze. După fructele coapte 
acum urmează murele, ghebele ș.a. 
Pînă la 1 octombrie timpul trebuie 
folosit din plin.

Gheorghe CRIȘAN 
corespondentul „Scînteii"

De ia propuneri concrete la acțiuni cu eficiență
A conduce eficient activitatea economică și socială, a soluționa operativ 

și competent problemele pe care le ridică dezvoltarea impetuoasă a fiecărei 
localități și unități înseamnă a folosi din plin toate pîrghiile activității 
de partid. Așa cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu la Plenara lărgită 
a C.C. al P.C.R. din 1—2 iunie a.c. trebuie „să facem totul ca fiecare 
organizație de partid să-și îndeplinească în cele mai bune condiții misiu
nea la locul său de muncă, în unirea forțelor oamenilor muncii, în înfăp
tuirea autoconducerii și autogestiunii muncitorești".

Cunoașterea și rezolvarea propunerilor făcute de comuniști, de ceilalți 
oameni ai muncii pentru perfecționarea activității în toate domeniile, pen
tru înlăturarea neajunsurilor și greutăților constituie o cerință impor
tantă. Despre modul cum se acționează în acest sens în municipiul 
Brăila ne-a vorbit tovarășul Ion Nicolae, prim-secretar al comitetului 
municipal de partid :

— A devenit o regulă ca, periodic, 
să stabilim obiective mobilizatoare 
în vederea îndeplinirii planului de. 
dezvoltare economică și socială a mu
nicipiului. Viața ne-a arătat că orice 
țel este mai ușor și sigur de îndepli
nit cînd se lucrează organizat, cînd 
se acționează cu hotărîre pentru mo
bilizarea tuturor resurselor necesare. 
Sintetizarea propunerilor, a soluțiilor 
oferite de comuniști, de ceilalți oa
meni ai muncii coristituie o compo
nentă majoră. Iată de ce, după con
ferința municipală de dare de seamă 
și alegeri din primăvara acestui an, 
pentru cunoașterea nemijlocită și per
manentă a situației din unități, de la 
fiecare loc de muncă, s-a cerut comi
siei pentru problemele organizatorice 
de partid, ale organizațiilor de masă 
și obștești să studieze posibilitatea 
unei repartizări cit mai bune a tutu
ror membrilor comitetului municipal 
in vederea îndrumării organizațiilor 
de partid. S-a pornit de la premisa că 
organizarea temeinică a propriei 
noastre munci, asigurarea unei le
gături permanente, statornice, a fie
cărui membru al comitetului cu or
ganizațiile de bază, cu grupele sindi
cale, cu consiliile oamenilor muncii, 
contactul nemijlocit cu acestea ne 
oferă posibilitatea de a cunoaște în
deaproape preocupările oamenilor, 
sugestiile și propunerile lor, de a-i 
ajuta direct în soluționarea acestora. 
Concret, prim-secretarul și secretarii, 
pe lingă îndrumarea și controlul ac
tivității a 2—3 comitete de partid, 
răspund și de 1—4 organizații de

LA COMBINATUL CHIMIC DIN TIRNĂVENI

Mari rezerve, dar și mari posibilități 
de valorificare

Combinatul chimic Tîrnăvenl. Aici, 
în fiecare oră se consumă aproape 
130 MW energie electrică; cam tot 
atît cit produce o hidrocentrală de pu
tere medie. în afară de aceasta, im
portante cantități de combustibil, mai 
ales gaz metan. Dar, potrivit speci
ficului activității productive, din pro
cesul tehnologic rezultă o serie de 
resurse energetice refolosibile. O 
analiză efectuată de compartimentul 
energetic al combinatului a pus în 
evidență cîteva cifre deosebit de 
semnificative : la nivelul acestui an 
există un potențial dc resurse ener
getice refolosibile evaluat la 68 623 
tone combustibil convențional, a căror 
valorificare ar duce la economisirea 
a 28 878 000 mc de gaz metan și a 
unei energii termice echivalînd cu 
251 250 gigacalorii. Și nu e deloc pu
țin : calculele arată că aceste eco
nomii echivalează cu 25 la sută din 
consumul dc gaz metan al combina
tului și cu 50 Ia sută din cel de ener
gie termică.

— Valorificarea acestor resurse 
ne-a preocupat și pînă acum, dar, 
după intrarea în vigoare a Decretu
lui Consiliului de Stat privind gos
podărirea judicioasă și reducerea in 
continuare a consumului de energie 
electrică, energie termică, gaze natu
rale și alți combustibili, o situăm în 
centrul atenției — ne spune ingine
rul loan Boitan, directorul combina
tului. Ce am făcut pînă acum ? Pe 
scurt, dispunem de instalații pentru 
readucerea în circuitul productiv a 
unor resurse energetice refolosibile 
echivalînd cu 40 800 tone combusti
bil convențional. Astfel, reușim să 
consumăm cu aproape 20 la sută mai 
puține resurse energetice noi, de- 
cît ne-ar fi fost necesare dacă n-am 
fi recuperat cantitatea respectivă de 
energie.

Cum funcționează instalațiile de 
recuperare a energiei refolosibile ? 
împreună cu inginerul Biro Lădislău, 
inspector principal în cadrul Inspec-

N.R. : Prima piesă a „dosaru
lui" — de la întreprinderea „Re
publica" din București — a fost 
publicată in „Scinteia" din 29 
august a.c. 

bază. Ceilalți membri ai organului de 
partid sint repartizați pe 1—5 orga
nizații de bază, unii dintre ei, cum 
sint cadrele din conducerea organi
zațiilor de masă și obștești, ocupîn- 
du-se și de 1—2 comitete de partid. 
Toți tovarășii se deplasează sistema

VJATÂ '.DE PARTID în municipiul Brâila• *

tic în organizațiile respective, iau 
parte la adunările generale, la ple
narele comitetelor, și-au creat un 
adevărat sistem de partid, fiind in
formați imediat ce apar greutăți sau 
neajunsuri, se ocupă de rezolvarea 
pină Ia capăt a propunerilor ce de
pășesc competența și posibilitățile 
unităților.

Combinatul de celuloză și hîrtie. 
Aici am întîlnit o practică bună, cu
rentă în activitatea de preluare și 
soluționare a propunerilor. Iată ce 
ne spunea în acest sens Tudorel Ma
rin, secretarul comitetului de partid 
din combinat :

— Am hotărît ca, în fiecare orga
nizație de bază, un membru al bi
roului să primească și sarcina de a 
urmări și sintetiza toate propunerile 
ce se fac în adunările generale de 
partid, în adunările grupelor sindi
cale, ale oamenilor muncii. De ase
menea, în birourile grupelor sindica
le s-au stabilit răspunderi nominale, 
așa îneît să se\ poată crea un sistem
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toratului teritorial pentru controlul 
gospodăririi combustibililor și ener
giei, și cu alte cadre tehnice din 
combinat, trecem prin secțiile mari 
ale unității. Prima constatare : sec
țiile carbid, oxid de zinc, bicromat 
(și nu numai ele) sint prevăzute cu 
instalații de recuperare a gazelor 
reziduale care, de la începutul anu

„CONTUL” RESURSELOR ENERGETICE REFOLOSIBILE 
întocmit pe baza anchetelor „Scînteii”

— în tone combustibil convențional —

Unitatea

Totalul 
resurselor 
energetice 
refolosibile 

- depistate

Echivalente 
cu consumul 
de energie 
al unității 

pe timp de :

Totalul 
resurselor 
energetice 
recuperate

Resurse 
energetice 

de recuperat 
în conti

nuare

1. întreprinderea de țevi 
„Republica"-București

2. Combinatul chimic 
Tîrnâveni

38 000

68 623

110 zile

80 zile

15 000

40 800

23 000

27 823

lui și pînă acum, au permis obține
rea unor economii importante de 
combustibil. Alături de alte măsuri, 
atrage atenția punerea în funcțiune a 
cinci mari cazane destinate produ
cerii aburului tehnologic, a căror 
sursă de încălzire o constituie oxi
dul de carbon rezultat din procesul 
de fabricare a carbidului. „Cu aju
torul acestor instalații — apreciază 
subinginerul Szâbo Iosif — economi
sim anual un milion mc gaz metan, 
combustibil suficient pentru func
ționarea combinatului timp de patru 
zile sau pentru producerea a 7 000 
tone var, materie primă de bază 
pentru fabricarea carbidului". 

de evidență, control și rezolvare mai 
operativă a propunerilor. Membrii 
organizațiilor de partid, colectivele 
secțiilor cunosc această măsură, știu 
cui să se adreseze direct, fără să 
mai aștepte adunările sau ședințele.

Așadar, o evidență clară, operativă, 
care s-a instituit în fiecare secție, a- 
fișîndu-se lunar propunerile formu
late, autorii lor, modul de rezolvare, 
termenul și cine răspunde din partea 
consiliului oamenilor muncii, a comi
tetului de partid și a comitetului de 
sindicat. Este o modalitate care a sti
mulat participarea muncitorilor la 
perfecționarea întregii activități. S-a 
întărit, totodată, răspunderea celor ce 
urmează să asigure rezolvarea propu
nerilor. Datorită acestui fapt, în urma 
discuțiilor individuale cu membrii de 
partid, pînă în prezent au fost for
mulate 219 propuneri. Ceea ce în

seamnă că unul din trei comuniști 
cu care s-au purtat discuțiile a a- 
juns la concluzia că ceva trebuie 
îmbunătățit sau schimbat într-un do
meniu sau altul. Dintre propunerile 
făcute, 99 au fost deja rezolvate, cele 
mai multe urmirid a fi aplicate în 
timpul reviziei tehnice anuale.

Dispunînd de un sistem asemănă
tor, comitetul de partid de la Com
binatul de fibre artificiale se stră
duiește să-l folosească cit mai 
eficient. Astfel, atunci cînd în fața 
colectivului se pun sarcini a căror 
îndeplinire presupune o angajare a 
întregului potențial tehnic și uman 
al combinatului, comitetul de partid, 
cu ajutorul celor ce răspund de ur
mărirea și rezolvarea propunerilor, 
informează operativ organizațiile de 
bază, grupele sindicale, cerîndu-le 
sugestii.

— Așa am procedat, nu de mult 
— ne spunea Vasile Cincu, secretar 
adjunct al comitetului de partid — 
cînd trebuia să inițiem măsuri /
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Este numai un exemplu. Programul 
de măsuri pe acest an cuprinde 11 
acțiuni de economisire a energiei și 
combustibilului, a căror eficiență a- 
nuală echivalează cu economii de 
2 150 MWh și 2 730 tone combustibil 
convențional.

Un fapt, deosebit de important, iese 
în evidență ; specialiștii de aici nu 

numai că se preocupă de montarea 
instalațiilor de recuperare a ener
giei, dar cu aceeași răspundere ac
ționează și pentru perfecționarea 
tehnologiilor de recuperare. Bună
oară, s-a stabilit că necesarul de 
abur al combinatului este, în timpul 
verii, de 55—60 tone pe oră și iarna 
de 75—90 tone pe oră. Cum unele 
tehnologii care utilizează căldura 
aburului sint mai vechi, impunînd 
consumuri materiale și energetice a- 
preciabile, la secția bicromat I se 
află pe cale de a fi pusă în funcțiune 
o stație de evaporare pentru cromat 
de sodiu, al cărei surplus de abur 
produs este evaluat la 31 500 tone 

care să determine creșterea supli
mentară a productivității muncii, 
înainte de a se examina în ședința 
comună a comitetului de partid și a 
consiliului oamenilor muncii căile cele 
mai eficiente care ar putea asigura 
sporul majorat al productivității mun
cii, am cules roadele acestei consul
tări. Părerile erau dintre cele mai va
loroase, ele vizînd îmbunătățirea con
ducerii proceselor de fabricație prin- 
tr-o programare mai judicioasă a 
producției, întărirea prezenței în sec
ții a cadrelor tehnice cu pregătire 
medie și superioară, mecanizarea 
unor lucrări și operații etc. Cunoscîn- 
du-le din vreme, comitetul de partid 
a putut orienta discuția către aseme
nea direcții care angajau realmente 
gîndirea tehnică.

Despre creșterea într-o măsură 
sporită a interesului față de bunul 

mers al treburilor in spiritul auto
conducerii și autogestiunii ni s-a vor
bit și în cadrul uzinei mecanice din 
combinat. în baza propunerilor for
mulate în adunări generale de partid, 
pompele pentru pornirea fabricii de 
mătase au fost confecționate pe a- 
celeași capacități, cu același număr 
de oameni.

întreprinderea de utilaj greu „Pro
gresul". — Din propria noastră ex
periență ne-am convins — ne spunea 
Gheorghe Pleșoianu, secretarul or
ganizației de bază din fabrica de hi
draulică 801, schimbul 1 — că nu 
este totul includerea propunerilor in 
programul de măsuri tehnico-organi- 
zatorice. Esențial este efortul pentru 
finalizarea fiecărei idei valoroase. Aș 
da un exemplu : înainte, degroșarea 
pieselor pentru secția noastră se fă
cea de către altă secție. Cineva a pro
pus ca această activitate să fie coor
donată de cadrele de conducere de la 
noi. Mult timp a trecut pînă s-a re
alizat această propunere, deși avan-

anual. La realizarea acestei moder
nizări tehnologice, ca și în alte ac
țiuni asemănătoare, hotărîtoare s-a 
dovedit a fi competența tehnică a 
inginerilor loan Popa, Petru Deneș, 
Vasile Cerghizan, Szâbo Iosif.

Dar, combinatul din Tîrnăveni 
dispune de mari resurse energetice 
refolosibile încă nevalorificate. Cal

culele arată că, din resursele inven
tariate in acest an, echivalentul a 
27 823 tone combustibil convențional 
sint nefolositc, fiind eșapate în at
mosferă. Este vorba, in principal, de 
căldura topiturii de carbid (care pă
răsește cuptorul odată cu șarja la 
temperatura de 1 700°—1 800° C) — o 
pierdere de energie evaluată la 
17 860 tone combustibil convențional, 
pentru care specialiștii combinatului 
n-au găsit încă o soluție eficientă, 
iar demersurile făcute la institutele 
de specialitate, în mod deosebit la 
ICEMENERG, au rămps fără ecou. 
Directorul combinatului ne-a de
monstrat cu creionul în mină că re

ridicată
tajele erau clare : înființarea atelie
rului de degroșare la secția excava
toare s-a făcut în scopul utilizării 
unor mașini-unelte uzate moral și 
fizic, descongestionarea secției fini
saje de piese brute și execuția sulî 
o conducere și viziune unitară asu
pra întregului proces tehnologic. 
S-a procedat bine in acest caz de 
combatere a amînării nejustificate a 
aplicării unei soluții judicioase, cu 
efecte economice evidente. S-a avut 
în vedere faptul de care au datoria 
să țină seama toate organele și orga
nizațiile de partid, toate organismele 
de conducere colectivă : in spatele 
fiecărei propuneri se află un OM care 
așteaptă un răspuns. Iată de ce omu
lui trebuie să i se răspundă clar dacă 
propunerea lui e bună și se urmăl- 
rește aplicarea ei, sau nu e bună și să 
i se explice de ce. în felul acesta cel 
în cauză are sentimentul că pro
punerile lui sint luate în considerație, 
analizate, apreciate după valoarea lor.

Din discuțiile avute cu mai mulți 
secretari de organizații de bază, cu 
alți comuniști a reieșit că este foarte 
bună metoda care se practică aici 
că, lunar, , cind la nivelul condu
cerii colective se efectuează ana
liza preliminară a realizării pla
nului de producție pe luna în curs, 
la care participă și secretarul comi
tetului de partid, să se examineze, 
totodată, și măsurile ce se impun 
pentru rezolvarea propunerilor făcu
te de comuniști, de ceilalți, oameni 
ai muncii, care au fost incluse îh 
programele de acțiuni.

Cunoscind faptul că în urmărirea 
și rezolvarea propunerilor și soluții
lor formulate cu diferite prilejuri de 
membrii de partid, de alți oameni ai 
muncii, se mai manifestă anumite 
carențe, comitetele de partid din 
cele trei mari unități, Comitetul mu
nicipal de partid Brăila sint preocu
pate să le înlăture, asigurînd stimu
larea interesului pentru bunul mers 
al întregii activități economice și so
ciale, perfecționarea modalităților de 
urmărire și aplicare a tuturor ideilor 
valoroase. *■',

Virgil GHEORGHIȚA

i E

cuperarea acestei călduri (care pre
supune soluții tehnice aplicabile și 
în industria metalurgică) ar însem
na o economie echivalentă cu consu
mul dc energie al combinatului pe 
timp de o lună.

Neutilizate sint și gazele reziduale 
(oxidul de carbon) arse la faclă. So
luția insă există : oxidul de carbon, 
a cărui putere calorică este echiva
lată la 5 300 tone combustibil con
vențional, urmează a fi folosit ca 
materie primă la noua instalație de 
acid formic și oxalic, aflată în con
strucție încă din 1979. Dar lucrările 
de investiții bat pasul pe loc. mai 
ales datorită nesosirii unor utilaje 
de la furnizorii din țară.

— Unele nerealizări țin de noi, dar 
și de alții — aprecia directorul com
binatului. Paradoxal, la inventarie
rea resurselor refolosibile participă 
tot felul de comisii, fiecare întoc
mește cite un dosar cu hîrtii, dar 
cînd începe munca mai grea, a găsi
rii soluțiilor, răminem singuri. La 
cuptorul nr. 3 pentru bicromat, căl
dura reziduală este convertită în apă 
caldă. Cum însă combinatul are 
acută nevoie de abur tehnologic, s-a 
hotărît reproiectarea recuperatorului 
în vederea producerii a circa 4 tone 
pe oră abur tehnologic. Dar proiec
tantul— filiala din Cluj-Napoca a In
stitutului de cercetări științifice și 
inginerie tehnologică pentru echipa
mente energetice și mașini de ridi
cat — a „uitat" de această comandă 
(făcută cu avizul C.N.S.T.).

în final, cu ajutorul specialiștilor 
facem un mic calcul : dacă măsurile 
realizate, cele preconizate sau în 
curs de execuție vor fi aplicate la 
timp, utilizarea pe scară largă a re
surselor energetice refolosibile poate 
face ca, in acest an, consumul de 
energie pe tona de carbid să scadă 
de la 3 102 kWh la sub 2 900 kWh. 
Este deci limpede că acțiunii de valo
rificare a tuturor resurselor ener
getice refolosibile trebuie să i se 
acorde în continuare cea mai mare 
atenție.

Gheorghe GIURGIU 
corespondentul „Scînteii"
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Toastul președintelui Hae Ceausescu Toastul președintelui Mohamed Hosni Mubarak
(Urmare din pag. I)
întîlnirile pe care le-am avut, în 
ultimii ani, cu dumneavoastră, 
domnule președinte Mubarak. Fie 
ca și această vizită — prima vizi
tă pe care o faceți în România în 
calitate de președinte al Republi
cii Arabe Egipt — convorbirile pe 
care le-am început astăzi și înțe
legerile la care vom ajunge să se 
înscrie ca o nouă și importantă 
contribuție la dezvoltarea priete
niei și colaborării româno-egipte
ne, în interesul și spre binele ță
rilor și popoarelor noastre, al cau
zei păcii și colaborării internațio
nale !

Noi, în România, urmărim cu 
interes și dăm o înaltă apreciere 
eforturilor pe care le depune po
porul egiptean prieten pentru rea
lizarea aspirațiilor sale de pace, 
bunăstare și progres. Am salutat 
ca un moment important în reali
zarea acestor aspirații redobândi
rea de către Republica Arabă 
Egipt a întregului teritoriu națio
nal din Sinai — ceea ce dă posibi
litate poporului egiptean să-și con
centreze forțele, în condiții de 
pace, pentru asigurarea dezvoltării 
economico-sociale libere și inde
pendente, pentru creșterea contri
buției sale la eforturile pentru in
staurarea unei păci trainice și juste 
în Orientul Mijlociu. Ca prieteni 
sinceri, noi ne-am bucurat și ne 
bucurăm de toate realizările pe 
care harnicul și eroicul popor egip
tean le obține pe acest drum, și-i 
urăm noi și tot mai mari succese 
în viitor.

Domnule președinte,
Vizita pe care o faceți în țara 

noastră are loc în împrejurări in
ternaționale deosebit de complica
te. în lumea de azi se confruntă 
două tendințe diametral opuse. Pe 
de o parte se afirmă tot mai pu
ternic voința popoarelor de a se 
dezvolta libere și independente, de 
a colabora într-un climat de înțe
legere și pace. Pe de altă parte, 
acționează încă vechea politică im
perialistă de forță și dictat, de 
reîmpărțire a zonelor de influență, 
de încălcare a libertății și suvera
nității popoarelor. în diferite re
giuni ale globului continuă să aibă 
loc conflicte și confruntări armate 
cărora le cad victime mii și mii de 
vieți omenești ; se adâncește criza 
economică mondială, cunoaște o 
intensificare, fără precedent, cursa 
înarmărilor. S-a ajuns astfel la o 
încordare deosebită în viața inter
națională, cate pune tot mai grav 
în pericol libertatea și independen
ța popoarelor, viața și pacea între
gii omeniri. Toate acestea fac mai 
necesar ca oricînd ca popoarele — 
adevăratele făuritoare ale istoriei 
— să-și unească forțele și să con
lucreze tot mai strîns pentru opri
rea agravării vieții internaționale 
și a cursului spre confruntare și 
război, pentru reluarea și continua
rea politicii de destindere, de co
laborare, independență națională 
și pace.

Viața, evenimentele din ultimul 
timp au pus, încă o dată, cu pu
tere, în evidență necesitatea de a 
se face totul pentru eliminarea 
forței și a amenințării cu forța din 
relațiile internaționale, pentru so
luționarea tuturor problemelor din
tre state numai și numai pe calea 
tratativelor, în spiritul înțelegerii 
și păcii. Noi avem convingerea că 
nu există probleme care să nu 
poată fi rezolvate pe cale pașnică, 
dacă se pornește de la dreptul fie
cărui popor de a se dezvolta liber 
și independent, fără nici un ames
tec din afară. Oricît de dificile și 
oricît de îndelungate ar fi tratati
vele, ele sînt de preferat și sînt 
infinit mai bune decît soluțiile mi
litare, care — așa cum arată reali
tățile — provoacă întotdeauna mari 
daune și suferințe popoarelor.

România s-a pronunțat . întot
deauna pentru o reglementare po
litică, pe calea tratativelor, a pro
blemelor din Orientul Mijlociu, 
pentru o pace globală, justă și du
rabilă în această zonă. Acum, după 
evenimentele și acțiunile militare 
agresive ale Israelului în Liban, 
după soluția care s-a realizat pe 
calea negocierilor, în Beirut, este 
necesar să se tragă toate învăță
mintele și să se pună capăt ori
căror acțiuni militare din partea 

Israelului, să se treacă la retrage
rea trupelor israeliene din Liban, 
să se asigure liniștea, independența 
și integritatea acestei țări și, tot
odată, să se intensifice eforturile 
pentru soluționarea problemei po
porului palestinian, pe baza drep
tului său la autodeterminare, la 
constituirea unui stat palestinian 
independent. Considerăm -că acum 
este timpul să se acționeze cu ho- 
tărîre pentru a se ajunge, pe calea 
negocierilor, la o soluție deplină și 
la o pace trainică în Orientul Mij
lociu. Poporul palestinian are 
dreptul la un stat propriu, inde
pendent! în Orientul Mijlociu este 
loc și pentru un stat palestinian și 
pentru statul Israel — și trebuie 
să se ajungă la recunoașterea aces
tei realități, la asigurarea convie
țuirii pașnice a acestor două state, 
a tuturor statelor din această regiu
ne. în acest scop, considerăm ca 
foarte necesară și actuală organiza
rea unei conferințe internaționale cu 
participarea tuturor statelor intere
sate — inclusiv a Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei — care să 
asigure discutarea și reglementarea 
tuturor problemelor dintre statele 
din Orientul Mijlociu și, în primul 
rînd, problema poporului pales
tinian.

Apreciem, de asemenea, că tre
buie să se facă totul pentru înceta
rea confruntării militare dintre 
Irak și Iran, pentru trecerea la re
zolvarea problemelor dintre aceste 
state pe calea tratativelor, pornin- 
du-se de la interesele ambelor țări, 
ale păcii și bunei vecinătăți în a- 
ceastă regiune.

Ca țară europeană, România 
acordă o atenție deosebită situației 
de pe continent. Milităm consec
vent pentru securitatea europeană 
— și dorim să conlucrăm activ cu 
celelalte state pentru ca, la reluare, 
reuniunea de la Madrid să se des
fășoare într-un spirit constructiv, 
să ducă la convocarea unei confe
rințe consacrate întăririi încrederii 
și dezarmării în Europa, la asigu
rarea continuității procesului de 
destindere, securitate și colaborare 
inițiat la Helsinki.

Sîntem deosebit de preocupați de 
problema amplasării și dezvoltării 
rachetelor cu rază medie de acțiu
ne în Europa. Avînd în vedere 
uriașa concentrare de arme nimici
toare care s-au acumulat pe conti
nentul european, considerăm că 
trebuie să se facă totul pentru 
oprirea amplasării noilor rachete, 
pentru retragerea și distrugerea 
celor- existente, pentru o Europă 
unită, a înțelegerii și cooperării, 
lipsită de arme nucleare.

Realitățile ne dau tot temeiul să 
afirmăm că problema centrală a 
lumii de azi este oprirea cursei în
armărilor și trecerea la dezar
mare, în primul rînd la dezarma
rea nucleară. Este în pericol însăși 
existența vieții pe Pămînt, a civi
lizației clădite cu atîtea eforturi pe 
planeta noastră, în decursul mile

niilor. Opinia publică mondială, 
popoarele lumii cer astăzi cu tot 
mai multă energie să se facă totul 
pentru a se pune capăt politicii de 
înarmări, pentru trecerea la mă
suri practice, concrete, de dezar
mare. Dînd glas voinței unanime 
a poporului român — care a des
fășurat și desfășoară ample acțiuni 
de masă consacrate dezarmării și 
păcii — România va milita și în 
viitor cu cea mai mare consecven
ță pentru înfăptuirea dezideratului 
vital al omenirii de a trăi într-o 
lume fără arme și fără războaie.

Totodată, ne pronunțăm și mili
tăm susținut pentru lichidarea sub
dezvoltării — problemă deosebit de 
gravă a omenirii contemporane — 
pentru instaurarea unei noi ordini 
economice internaționale. Țările 
dezvoltate, bogate, trebuie să înțe
leagă că fără a ține seama de pro
blemele țărilor sărace, de necesi
tatea lichidării subdezvoltării — 
care afectează viața a două treimi 
din popoarele lumii — nu se pot 
asigura nici pacea, nici stabilitatea 
și dezvoltarea armonioasă a econo
miei mondiale.

Soluționarea justă și durabilă a 
marilor și complexelor probleme 
ale vieții internaționale actuale 
cere o conlucrare strînsă între toa
te statele, fără deosebire de orân
duire socială și fără deosebire de 
mărime. îndeosebi, este necesar să 
se asigure participarea, cu drepturi 
egale, la rezolvarea problemelor 
internaționale, a țărilor mici și 
mijlocii, a țărilor în curs de dez
voltare, a țărilor, nealiniate — care 
constituie marea majoritate a 
lumii și sînt nemijlocit interesate 
într-o politică de pace, de indepen
dență și colaborare internațională.

Doresc să-mi exprim satisfacția 
pentru colaborarea bună dintre 
România și Egipt pe arena mon
dială, în cadrul Organizației Națiu
nilor Unite și al altor organisme 
internaționale, precum și în cadrul 
mișcării de nealiniere — și să-mi 
exprim dorința ca această conlu
crare să devină și mai strînsă în 
viitor.

Domnule președinte,
încredințat că vizita pe care o 

faceți în România, convorbirile pe 
care le vom avea și înțelegerile la 
care vom ajunge vor da un nou 
și puternic impuls dezvoltării pe 
multiple planuri a relațiilor româ
no-egiptene, doresc să toastez :

— Pentru prietenia și colabo
rarea dintre țările și popoarele 
noastre ;

— Pentru bunăstarea și fericirea 
poporului egiptean prieten ;

— în sănătatea dumneavoastră, 
domnule președinte, și a doamnei 
Mubarak ;

— în sănătatea tuturor oaspeți
lor noștri egipteni ;

— în sănătatea dumneavoastră, 
a tuturor ! (Aplauze).

(Urmare din pag. I)
veacurilor ne-au învățat că pacea 
reprezintă calea pe care o urmea
ză popoarele, calea viitorului, iar, 
în ultima analiză, răspunderea 
noastră este una colectivă.

Realizarea progresului și a dez
voltării, schimbarea imaginii vieții, 
mersul cu pași siguri spre o lume 
mai bună, crearea unei noi socie
tăți impun înlocuirea conflictelor 
dintre state cu solidaritatea dintre 
acestea, a confruntării cu coope
rarea, a contradicțiilor cu armo
nia. Astfel, voința de pace a po
poarelor va învinge planurile de 
război și distrugere.

Cele două popoare ale noastre 
au putut, prin viziunea lor istori
că profundă și prin înțelegerea 
adîncă a sensului responsabilită
ților lor, să ofere un adevărat mo
del de relații, clădite pe cooperare 
și sprijin reciproc, între popoare 
angajate pe calea păcii, libertății 
și progresului.

Popoarele noastre au fost în mă
sură să contribuie la așezarea pe 
baze solide a înțelegerii și întra
jutorării dintre toate forțele 
iubitoare de pace, conștiente de 
problemele care confruntă umani
tatea și capabile să asigure trăi
nicia colaborării dintre toate sta
tele, indiferent de regimurile lor 
politice și economice, de filozo
fiile lor sociale, de contradicțiile 
care pot apărea în anumite etape 
între interesele lor naționale ; 
toate acestea vin să întărească 
marele adevăr al destinului comun 
al omenirii, realitatea că viitorul 
poate să ne aducă multă speranță 
și înțelegere.

Dumneavoastră,, domnule pre
ședinte, ați jucat un mare rol în 
trasarea bazelor acestei cooperări 
și a dezvoltării ei continue, prin 
perseverența cu care ați promovat 
dialogul și ați construit punți de 
legătură, ) acordînd o prioritate 
absolută colaborării cu toate sta
tele care participă, alături de țara 
dumneavoastră, la marea bătălie 
pentru progres și dezvoltare. 
Regretatul nostru conducător, pre
ședintele Mohamed Anwar El- 
Sadat, se mîndrea mult cu relațiile 
speciale cu dumneavoastră, doi 
conducători care și-au pus cu 
claritate amprenta asupra conlu
crării dintre cele două țări ale 
noastre în toate domeniile. La rîn- 
dul meu, trăiesc aceeași bucurie 
față de legăturile dintre noi, bucu
rie ce izvorăște din aprecierea mea 
adîncă pentru pozițiile dumnea
voastră clarvăzătoare, pentru în
țelepciunea, curajul, viziunea lar
gă; completă, asupra istoriei, capa
citatea deosebită de asumare a 
responsabilității, ridicarea deasu
pra evenimentelor și modul dum
neavoastră de abordare a realită
ților epocii noastre.

Dragul meu prieten 
și domnule președinte 
Nicolae Ceaușescu,

Lumea cunoaște astăzi eveni
mente care complică mersul înain
te al păcii și dezvoltării, care mă
resc gradul de încordare și conduc 
la diminuarea încrederii în viitor. 
Trebuie dublate eforturile țărilor 
iubitoare de pace pentru a comba
te cu toată fermitatea aspectele 
negative din viața internațională, 
înainte de a se ajunge la consecin
țe grave. Asemenea aspecte nega
tive reprezintă o amenințare de 
lungă durată la adresa situației in
ternaționale create după cel de-al 
doilea război mondial și în care 
ne-am pus mari speranțe, deoarece 
trebuia să ducă la eliminarea răz
boiului ca mijloc de rezolvare a 
conflictelor dintre națiuni și de în
făptuire a intereselor celui mai 
tare.

Invazia israeliană în Liban și 
agresiunea comisă contra popoare
lor libanez și palestinian, fără nici 
o justificare, reprezintă un regre
tabil pas înapoi, o recurgere la con
cepțiile respinse de comunitatea 
internațională, o încălcare pericu
loasă a spiritului păcii, o sfidare 
flagrantă • a speranțelor popoarelor 
în apariția unor zori noi care să 
uite trecutul, să creadă în prezent 
și să prefigureze un viitor mai bun.

Este greșit ca cineva să-și ima
gineze că cele ce s-au întîmplat în 
Liban pot lichida prezența poporu
lui palestinian sau pot să-i năruie 
voința și speranțele sale de liber
tate, de viață sigură și liniștită. 
Dimpotrivă, istoria ne-a învățat că 
voința popoarelor crește în intensi
tate și fermitate pe măsură ce ele 
sînt tot mai confruntate cu agre
siunea și ura. Dreptul la viață va 
învinge, indiferent de gravitatea 
problemelor și a dificultăților în
tâmpinate.

Egiptul a subliniat, încă de la de
clanșarea războiului, necesitatea 
concentrării atenției asupra proble
mei palestiniene, care constituie 
esența conflictului și punctul de 
plecare în orice soluționare globală 
din zonă. De aceea, este de dorit 
să se ajungă la o rezolvare radicală 
a tuturor aspectelor problemei pa
lestiniene, în special a celor cu ca
racter politic și umanitar. Aceasta 
nu este o problemă a refugiaților 
al căror număr crește în urma 
confruntărilor militare, ci a deve
nit o problemă politică de prim 
ordin, și anume realizarea dreptu
lui poporului palestinian la auto
determinare și la crearea statului 
național pe pămîntul său, drept de 
care se bucură celelalte națiuni și 
popoare ale lumii, în schimbul re
cunoașterii de către poporul pales
tinian a dreptului Israelului la 
existență. Numai pe această cale 
se pot crea bazele sănătoase ale 
conviețuirii pașnice dintre cele 
două popoare.

Pacea nu poate fi instaurată în 
condițiile invaziei, ocupării și ex
pansiunii teritoriale și nici ca ur
mare a supremației militare. Pacea 
poate fi realizată numai ca rezultat 

al aplicării normelor și principiilor 
de drept, al respectului reciproc și 
pe baza asumării . de către fiecare 
parte a unor răspunderi, angaja
mente și obligații ferme. Deci pacea 
reprezintă angajamentul de a res
pecta dreptul legal și moral al fie
căruia, și nu o suită de lozinci și 
expresii care sînt lansate și re
petate. Fiecare parte trebuie 
să dovedească seriozitate în efor
turile de instaurare a păcii și să 
fie capabilă să-i suporte riscurile 
și urmările, prin fapte și bună 
credință. De aici decurge și obli
gația comunității internaționale de 
a depune eforturi în lunile viitoa
re în ' scopul soluționării totale și 
juste a problemei palestiniene, 
acordîndu-i-se fiecărei părți drep
turile sale legale. Aceasta înseam
nă, totodată, asigurarea dreptului 
tuturor părților implicate de a 
participa la tratative în mod egal, 
inclusiv a reprezentanților po
porului palestinian, a cărui parti
cipare la soluționarea conflictului 
este obligatorie. Nimeni nu are 
dreptul să vorbească în numele 
poporului palestinian sau să se 
substituie acestuia. Ceea ce s-a 
realizat pînă acum constituie doar 
un prim pas pe calea lichidării 
ocupației israeliene în Cisiordania 
și Gaza. A devenit clar că este 
necesar să fie întreprinse noi ac
țiuni în viitor, cu o largă partici
pare internațională.

Zilele trecute, S.U.A. au prezen
tat unele idei care pot să contri
buie la depășirea situației actuale, 
la găsirea unei soluții bazate pe 
principiile înscrise în Rezoluția 
Consiliului de Securitate nr. 242, 
recunoscând că securitatea unui 
stat nu se înfăptuiește pe calea 
ocupării de teritorii aparținînd al
tora și a înființării de așezări în 
teritoriile ocupate. Dimpotrivă, 
această securitate se realizează pe 
baza respectării obligațiilor și 
drepturilor fiecăruia. De aceea, noi 
considerăm că în interesul păcii 
părțile trebuie să acorde atenție 
acestei inițiative care poate crea 
climatul propice pentru a se ajun
ge la o soluție onorabilă, menită 
să restabilească în regiune tradi
țiile frățești, coexistența între 
arabi și evrei, să îndepărteze în
cordarea, instabilitatea și teama.

Totodată, nu trebuie ignorată ne
cesitatea retragerii urgente a tru
pelor israeliene din Liban, pentru 
că ocupația nu face altceva decît 
să sporească tensiunea, violența și 
ura. De asemenea, Israelul nu are 
dreptul să intervină în treburile 
interne ale Libanului și să-i im
pună acestuia voința sa. Libanul 
are dreptul să ceară aplicarea de 
măsuri corespunzătoare care să ga
ranteze securitatea reciprocă la 
frontieră.

Pe de altă parte, trebuie să se ac
ționeze cu toate forțele pentru a se 
pune capăt războiului dintre Iran 
și Irak, război care nu servește în 
nici un fel intereselor popoarelor 
din regiune și nici nu se poate în
cheia cu un învins sau un învingă
tor. Apreciem pașii pozitivi pe care 
i-a întreprins Irakul atunci cînd a 
hotărît să-și retragă forțele sale 
armate de pe teritoriul Iranului, 
declarînd unilateral încetarea răz
boiului și respectarea obligațiilor 
rezultate din acordurile internațio
nale care reglementează frontiere
le dintre cele două țări și garan
tează, totodată, respectarea legali
tății internaționale.

Dragi prieteni,
Acordăm o deosebită importanță 

raporturilor dintre noi și sîntem 
fericiți să constatăm că acestea sînt 
legături trainice. Dorim adîncirea 
și intensificarea cooperării dintre 
țările noastre în toate domeniile, 
pe baza respectării interesului re
ciproc și al deplinei înțelegeri.

îmi face o deosebită plăcere să 
adresez prietenului meu drag, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu, invi
tația de a vizita Egiptul pentru a 
continua consultările dintre noi în 
probleme internaționale și bilate
rale importante.

Vă rog să-mi permiteți să vă 
invit să ne ridicăm și să toastăm 
în sănătatea domnului președinte 
Nicolae Ceaușescu și a doamnei 
Ceaușescu, a prietenilor prezenți 
aici, a tuturor fiilor poporului 
român prieten.

Trăiască prietenia egipteano- 
română ! (Aplauze).

Vizită
protocolară

Președintele Republicii Arabe 
Egipt, Mohamed Hosni Mubarak, a 
făcut, miercuri după-amiază, o vi
zită protocolară președintelui Re
publicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. la Palatul 
Consiliului de Stat.

Cu acest prilej, cei doi conducă
tori de stat au avut un prim schimb 
de păreri, premergător convorbiri
lor oficiale.

întâlnirea s-a desfășurat într-o 
ambianță caldă, prietenească. în 
spiritul prieteniei și stimei recipro
ce ce caracterizează relațiile din
tre țările și popoarele noastfk

începerea 
convorbirilor 

oficiale
(Urmare din pag. I) 
păreri în probleme privind promor 
varea pe mai departe a colaboră
rii dintre Egipt și România, în fo
losul și spre binele celor două țări 
și popoare.

Cu această convingere că dialo
gul ce-1 vor purta va contribui la 
amplificarea conlucrării româno- 
egiptene, președinții Niicolae 
Ceaușescu și Mohamed Hosni 
Mubarak au început convorbirile 
oficiale, care prilejuiesc o infor
mare reciprocă asupra preocupă
rilor actuale ale celor două țări pe 
planul dezvoltării lor economice și 
sociale, o analiză cuprinzătoare a 
raporturilor dintre România și 
Egipt, precum și examinarea unui 
cerc larg de probleme ale vieții 
internaționale, îndeosebi a Ș celor 
privind situația din Orientul Mij
lociu.

în acest cadru a fost dată o 
înaltă apreciere relațiilor dintre 
Romania și Egipt, evidentiindu-se 
rolul determinant, de excepțională 
importanță pe care l-au avut în 
dezvoltarea lor continuă întîlnirile 
și convorbirile rodnice și priete
nești dintre președintele Nicolae 
Ceaușescu și regretatul președinte 
Anwar El Sadat, care s-au în-' 
cheiat, de fiecare dată, cu însem
nate acorduri și măsuri ce au asi
gurat dezvoltarea puternică a ra
porturilor româno-egiptene, întă
rirea prieteniei cu vechi și bogate 
tradiții dintre popoarele român și 
egiptean, conlucrarea dintre cele 
două state pentru o politică de 
pace, colaborare și independență 
națională în Orientul Mijlociu și 
în lume!

în același timp a fost relevată 
dorința comună de a acționa pen
tru extinderea și adâncirea în vi
itor a relațiilor de strânsă priete
nie și colaborare dintre România 
Și Egipt, pe tărâm politic, econo
mic, tehnico-științific și cultural, în 
spiritul hotărârilor adoptate de-a 
lungul anilor de conducătorii celor 
două state, orientărilor și prevede
rilor cuprinse în documentele în
cheiate între țările noastre.

Președinții Nicolae Ceaușescu si 
Mohamed Hosni Mubarak au sta
bilit ca membrii celor două dele
gații să analizeze, în cursul vizitei, 
căi și modalități concrete de înfăp
tuire a înțelegerilor convenite pri
vind^ extinderea colaborării și co
operării reciproc avantajoase din
tre România și Egipt.

S-a apreciat că promovarea con
tinuă a relațiilor de prietenie și 
colaborare multilaterală dintre 
Romania și Egipt este în interesul 
țărilor și popoarelor noastre, al 
cauzei păcii și cooperării între na
țiuni.

Cei doi șefi de stat au avut, de 
asemenea, un prim schimb de pă
reri cu privire la evoluția situației 
internaționale, constatând cu satis
facție că punctele de vedere ale 
României și Egiptului asupra pro
blemelor examinate sînt identice 
sau apropiate.

Convorbirile se desfășoară într-o 
atmosferă de caldă prietenie, de 
înțelegere și stimă reciprocă.
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A SPIRITULUI REVOLUȚIONAR
Un festival interjudețean al bri

găzilor artistice cum este cel anual 
de la Tîrgoviște a devenit, prin 
amploare, calitate și .bună organi
zare de către forurile locale o ma
nifestare de prim rang în cadrul 
Festivalului național' „Cintârea 
României'1. Acest schimb de expe
riență Ia care au participat anul 
acesta 104 brigăzi din toate jude
țele tării (fată de 28 la prima edi
ție) se înscrie între ■ acțiunile ce 
ilustrează intr-adevăr forța miș
cării artistice de amatori, resurse
le ej inepuizabile. Forța de expre
sie combativă a acestor brigăzi cu 
un mare potențial agitatoric trans
formă scena într-o adevărată tri
bună a spiritului revoluționar. 
Caracterul direct, ancorarea în cea 
mai stringentă actualitate, satira și 
umorul sînt. pe scurt, caracteristi
cile unor formații cărora li s-a ce
rut „să biciuiască mentalitățile 
înapoiate, să dezvăluie lipsurile și 
greutățile, dind maselor o perspec
tivă însuflețitoare de muncă si lup
tă, pentru progres și civilizație". 
Rareori virtuțile > spiritului civic 
popular s-au etalat cu atîta vervă 
și degajare ca în cele mai bune 
programe prezentate la Tîrgoviște.

Ce mentalități, lipsuri și greutăți 
dezvăluie și critică brigăzile ? Iner
ția birocratică, parazitismul, slaba 
pregătire a unor cadre, nepotis
mul, relațiile neprincipiale, forma
lismul autocriticii, inechitățile ce 
se mai fac simțite în cointeresare, 
favorizarea celor care sînt mai ,.a- 
tenți" cu cadourile, menite să le a- 
copere linsa de activitate, umflarea 
cifrelor de plan în dauna evaluării 
realiste, neutilizarea mijloacelor 
din dotarea întreprinderilor, ran
damentul scăzut din pricina lipsei 
de calificare sînt doar cîteva din
tre situațiile necorespunzătoare 
satirizate de brigăzile artistice. De
sigur, una din funcțiile brigăzii 
este de a critica deschis, fără me
najamente. Dar o critică, oricît de 
virulentă, fără a fi urmată de con
trolul eficienței sale rămîne steri
lă, gratuită. De aceea, o proble
mă de mare stringentă și actuali
tate este tocmai aceasta : ce se în- 
timplă după trecerea brigăzii al că
rei program nu este, nu trebuie să 
fie un simplu ..buletin informa
tiv", ci o tribună eficientă, o expre
sie a democrației muncitorești in

acțiune. Ce se întîmplă, bunăoară, 
după ce o brigadă sesizează că în 
curtea întreprinderii ruginește sub 
ploaie un utilaj în valoare de 
o jumătate de milion de lei ? 
(Ne-am putea, firește, întreba 
și ce fel de sentiment de pro
prietar este acela al unor oa
meni care trec zilnic pe lingă 
utilajul respectiv fără să tre
sară văzînd cum se degradează un 
bun al tuturor ? 1). Dar acolo unde 
..micile atenții" sub formă de bani, 
băutură și altele aduc mari pagu
be în avutul obștesc? Sau: este 
suficient să arăți cu degetul că ci
neva de la centrală a dispus anga
jarea nepotului necorespunzător pe 
un post foarte bănos de șef al unei

brigăzii și nu doar de a-și aduna 
laurii după fiecare concurs.

Problema eficienței celor peste 
22 000 de brigăzi artistice, promo
toare ale spiritului critic popular, 
este cu atît mai actuală cu c(f nu
mărul lor este în continuă creș
tere, mijloacele de expresie s-au 
diversificat, iar calitatea satirei și 
umorului a crescut. S-au produs 
înnoiri remarcabile ce trebuie con
solidate. Unor brigăzi recunoscute 
pentru îndelungata și, nu o dată, 
fructuoasa lor activitate li s-au 
alăturat altele noi, între care s-au 
remarcat în mod cu totul deosebit 
cele de Ia I.I.R.U.C.-București și 
grupul „Proparodia" al Casei de 
cultură din Craiova. După această

însemnări de la Festivalul interjudețean 
al brigăzilor artistice de la Tîrgoviște

secții inexistente ? Este foarte bine 
că asemenea fenomene negative nu 
scapă tirului satiric al brigăzii. însă 
mai important este ca opinia astfel 
stimulată să se transforme cit mai 
rapid intr-o mișcare generală de 
respingere a atitudinilor necinsti
te, retrograde. Dar în multe locuri 
intoleranta de pe scenă nu se pro
pagă mai departe. N-ar fi de mi
rare ca și la anul brigada să-și 
facă „datoria", criticînd, nu fără 
un anumit scepticism, situații, ca
zuri, atitudini, asemănătoare dacă 
nu chiar aceleași. Să fie oare lup
ta cu greutățile și lipsurile — așa 
cum reieșea din programul unei 
brigăzi ce și-1 alesese ca personaj 
principal pe Don Quijotte — o luptă 
cu „morile de vînt" ? Nu s-ar pu
tea spune, judecind după energia 
combativității ori virulența satirei, 
expresii ale nemulțumirii active și 
hotărîrii de a nu mai tolera men
talitățile incompatibile cu etica și 
echitatea socialistă. Este însă dato
ria organelor și organizațiilor de 
partid de a duce semnalul brigăzii 
pînă la capăt, de a transforma 
apelul ei în realitate concretă și 
eficienta, de a lua în fiecare loc 
de muncă măsurile menite să pună 
capăt lipsurilor criticate. Căci 
acesta este, pînă la urmă, rolul

relevantă trecere în revistă a bri
găzilor la Tîrgoviște se poate spu
ne că ele se află în plin proces de 
înnoire, de utilizare ingenioasă a 
unor procedee ce le particularizea
ză, le conferă o notă inconfunda- 
bilă de originalitate. Dacă moldo
venii adaptează în chip inspirat 
profilului brigăzii maniera „cînti- 
celelor" lui Alecsandri, alții, cra- 
iovenii să spunem, vin cu substan
țiale înnoiri dinspre pantomimă. 
Cei din Oaș valorifică tradițiile 
locale, țipuritura și costumul spe
cific, pe cind alții folosesc cu bune 
rezultate teatrul de păpuși. Mono
logul, schița, parodia literară sînt 
folosite cu bune rezultate. Acest 
fertil proces de înnoire a mijloa
celor de expresie în domeniul miș
cării de satiră și umor în care bri
gada tinde să fie doar una din for
mele de manifestare trebuie însă 
neapărat să fie. însoțit de o per
manentă și crescîndă supraveghere 
culturală și artistică. De dragul 
înnoirii, multe brigăzi apelează la 
pretextul unor modele din patri
moniul literar național sau univer
sal. Riscul cel mai mare constă în 
trivializarea modelelor și transfor
marea brigăzii „artistice" în agent 
anticultural. A-l folosi, de exem
plu, pe Cavalerul Tristei Figuri ca 
demascator al chiulangiilor și beți

vilor ori într-o „luptă" nepotrivită, 
trivială, cu mărunte afaceri necu
rate constituie, hotărît, un act 
anticultural. Este trist să vezi cum 
„Miorița" atacă în ritm de twist 
lipsurile dintr-o uzină. Am văzut 
și cum o aprigă Coană Chirița ia 
poziție, în numele spiritului revo
luționar, împotriva corupției, ne
potismului și cosmopolitismului 
contemporan ! Asemenea formu
le inadecvate nu pot duce la efec
tele dorite. Ele n-au ce căuta pe 
scenele amatorilor, scene pe care 
trebuie să se manifeste respectul 
față de valorile literar-artistice. O 
relativă abundență a măștilor de 
carnaval, a elementelor de butafo
rie etc nu dovedește nici ea prea 
mult bun gust. Uneori, abia dacă 
se mai pot bănui, sub atîtea măști, 
chipul realității despre care se vor
bește, profilul întreprinderii în 
care se petrec cele povestite de 
interpreți (ce haz poate avea o bri
gadă de mineri în costume de car
naval?!). între caricaturizarea unor 
mari modele culturale și stîlcirea 
limbii e un raport direct, ambele 
fiind patronate de același spirit. 
Dispunem și noi și alții de o lun
gă listă de exemple de stîlcire a 
limbii, de utilizare a unor cuvinte 
și expresii ale căror sensuri sînt 
departe de ceea ce vor interpreții 
să spună, de vulgarități și echi- 
vocuri jenante. Scena pusă la dis
poziția amatorilor nu trebuie să 
devină în nici un moment un fac
tor de poluare culturală și lingvis
tică. Zecile de mii de artiști ama
tori se cade să fie tot atîția propa
gandiști ai culturii adevărate, ai 
limbii corecte și frumoase.

Din toate aceste motive, ce nu 
scad cu nimic meritele deosebite 
ale organizatorilor valorosului festi
val de la Tîrgoviște, credem că 
se face necesară prezența mai mar
cată a autorității profesionale a 
organismelor culturale, la nivel na
țional și din fiecare județ, asuma
rea de către specialiști a rolului 
de îndrumare mai directă a tutu
ror acestor manifestări. în general, 
la astfel de manifestări eforturile 
inițiatorilor și organizatorilor lo
cali merită să fie mai bine spriji
nite, susținute și valorificate, ' in 
beneficiul tuturor.

C. STĂNESCU

Confesiuni în imagine 
§i culoare

Ce e, ce conține acest 
film ? O felie de viață sau 
o situație-limită inventată 
pentru a adinei un univers 
uman, reacții în fața im
previzibilului și a morții, 
pentru a revela dimensi
uni ale omenescului și a
transmite un mesaj în care 
intră prețuirea vieții, ape
lul la o firească toleranță 
în fața slăbiciunii umane 
și, mai presus de orice (de- > 
sigur), un apel lă jiacc"?—'' 
Personal, înclin spre "cea ' 
de-a doua ipoteză. Dar și 
prima e posibilă. La o su
mară analiză și lăsînd fic
țiunii dreptul la convenție 
— întîmplările, ca și situa
țiile și detaliile ei din „Aș- 
teptînd un tren1* (scenariul: 
Ilie Tănăsache, regia : Mir
cea Veroiu) par dacă nu 
reale (in sensul unei fruc
tificări documentare), ori
cum verosimile.'

rului libertatea să hotăras
că...)

Starea de război izbuc
nește ca un coșmar de ne
evitat, neliniștea ei contras
ting cu atmosfera de liniș
te și pace care nu excludea 
tristețea, dezolarea în fața 
ravagiilor conflagrației abia 
stinse. Acest contrast este 
un efect deliberat, creat de 
Mircea Veroiu prin rafina
te soluții artistice ținînd de 
ritmurile-Senzații ale in- 
'tei'p'fetărfi 4și filmării (ritm

manului, evitării pericolu
lui unei catastrofe provoca
te de propriul explozibil. 
De la un moment în plus 
intervine și criza de timp. 
Un alt izvor de tensiune 
(și, în intenție, de varia
ție stilistică) : prezența în 
mijlocul soldaților a acelei 
femei, Matilda, căreia „îi 
vine sorocul" de a naște 
chiar acolo sub ochii nepu
tincioși ai soldaților. Să ne 
oprim puțin asupra acestui 
fir narativ cam artificios

marescă maternitate ; cu 
despărțirea de fratele lui 
Zarzalin care intra prin- 
tr-o poartă misterioasă 
etc). Apreciind originalita
tea acestor structuri în con
textul filmului românesc, 
regretăm că ele nu au fost 
folosite cu mai multă e- 
conomie și mai bine inte
grate in situația dramatică, 
a filmului. După cum cre
dem că ar fi fost bineve
nită o utilizare mai puțin 
insistentă ă scenelor men-

rii unor tulburătoare di
mensiuni ale mentalității și 
sensibilității eroilor, por
tretele schițate, mesajul de 
omenie sugerat. Calitatea 
scenariului stă tocmai în 
forța unor simple notații 
(excelent valorificate de 
Veroiu), sugerarea de psi
hologii, atitudini, a ceea ce 
gindesc, ce simt acești oa
meni. Cea dintîi perspecti
vă care-i definește este a- 
titudinea față de țară, sim
țul datoriei (care, la o dis
tanță nu prea depărtată, 
include și atitudinea față 
de moarte).

Ne aflăm la puțină vre
me după 23 August 1944 
(1 septembrie, scrie in col
țul unei scrisori neexpedi
ate) ; intr-o perioadă in 
care în unele părți ale ță
rii retragerea nemților se 
soldează cu noi jertfe — 
certitudinea localnicilor că 
„frontul a trecut" dovedin- 
du-se, pentru încă o vre
me, iluzorie. Așa se întim- 
plă și în zona in care se 
află mărunta gară ce con
stituie de fapt (cu excep
ția celor cîtorva secven
țe introductive) unicul 
loc de acțiune al filmului, 
în această gară, loc în care 
pare a nu se mai întîmplă 
nimic (decorul, sugestiv, 
dar cam teatral : Carmen 
Lăzăroiu), își face apariția 
o grupă de soldați condusă 
de un sergent. Ei au sarci
nă precisă : aceea de a a- 
runca în aer liniile pentru 
a bara calea unui tren mi
litar german încărcat cu 
muniții. Civilii care știau 
că circulația s-a reluat sînt 
trimiși brusc acasă, cu ex
cepția unei femei gravide, 
care nu mai apucă să plece, 
a unui copil și a unor 
muncitori feroviari. Acolo, 
în gară, neștiuți de nimeni, 
se aflau ascunși intr-un 
vagon părăsit pe o linie 
soldații unui pluton ger
man, la pîndă. (Să accep
tăm ca verosimilă și aceas
tă situație, dind spectato

„Așteptînd 
un tren“

poetic, melancolic, evoca
tor, reflexiv, exploziv, dina
mic etc), de stilul imagini
lor, de alternarea muzicii 
semnate de Adrian Enescu 
(cu o Dună bandă sonoră 
ce suprapune dialogurile).

Vom urmări în „Aștep
tînd un tren" o narațiune 
concepută și realizată cine
matografic cu rigoare, în 
care descrierea se îmbină 
strîns cu acțiunea, forța de
taliului precis cu sugestia ; 
un film de luptă — în ju
rul unui obiectiv precis ce 
solicită deopotrivă inventi
vitatea operativă, inițiati
va tactică, agilitatea fizică 
și disponibilitatea psihică, 
spiritul de sacrificiu împins 
pînă la jertfirea vieții.

Sursele de suspans ale 
filmului sînt multiple și 
suprapunerea lor continuă 
întreține o stare de neli
niște ș0 așteptare aproape 
constantă in spectator. La 
imperativul îndeplinirii mi
siunii se adaugă cel al con
tracarării intervenției duș-

introdus în ansamblu și ar
tificios tratat, apreciind to
tuși tentativa de a recrea 
dimensiunea interioară, o- 
rizontul subiectiv al femeii, 
în țesătura realistă, obiec
tivă a filmului sint inserate 
secvențe (filmări cu ima
gini distorsionate și culori 
ce vibrează), care exprimă 
felul în care eroina își re
memorează (expresie a iu
birii, nevoia de sprijin) 
momentele de fericire (a- 
devărat ceremonial) ală
turi de bărbatul iubit. A- 
lături de ele : imagini ha
lucinante de delir și coș
mar ale aceleiași femei — 
ce sugerează grija față de 
soarta celui plecat pe front 
(de cealaltă parte), propria 
slăbiciune, spaima de a 
naște în condiții anormale, 
implicarea mentală în ac
țiunea prezentă, solidariza
rea cu suferința și sensibi
litatea lui Zarzalin. (Sce
nele cu trenul în flăcări, 
greu de oprit, greu de a- 
juns ; cu gara devenită coș-

tale și renunțarea la pete 
de culoare mai naturaliste, 
recreind chinurile nașterii 
— care, paradoxal, nu au 
forța dramatică scontată.

Pe cea mai mare întin
dere a sa filmul recreează 
lupta strînsă în care ges
turile fiecărui om au o im
portanță deosebită — dată 
fiind puținătatea combatan
ților, unii din ei improvi
zați ; o coliziune în care 
reușita sau eșecul fiecăru
ia marchează un pas în îm
plinirea sau nereușita mi
siunii.

Feluritele ordine date, 
demersuri făcute pentru 
îndeplinirea obiectivului 
sînt imaginate de Ilie Tă
năsache și recreate.de Mir
cea Veroiu cu o precizie și 
forță ce le conferă auten
ticitate și remarcabilă ten
siune.

Principalele surse de dra
matism ale filmului rămîn: 
forța de individualizare a 
imaginii (autor : Doru Mi
tra?!), preocuparea redă

Reușita portretelor e da
torată și virtuților imaginii, 
dar mai ales calității in
terpretării. Bine aleși și 
îndrumați, cîțiva din . ac
torii ce joacă în „Aș
teptînd un tren" sînt ex- 
celenți. Amintind că filmul 
ne oferă ocazia întîlnirii cu 
Petre Gheorghiu, Costel 
Constantin, Răzvan Vasi- 
lescu, Andrei Finți, Olga 
Delia Mateescu, Mircea 
Constantinescu, Petre Ta- 
nasievici, trebuie să relie
făm în mod deosebit talen
tul ce se confirmă admira
bil (în dramă) al lui Mir
cea Diaconu, artist ce ex
primă atît de mult și nu
anțat intr-un mod atît de 
simplu,.) și vocația • pentru 
film (căci în teatru s-a fă
cut de mult remarcată) a 
lui Radu Vaida, care joacă 
cu un fanatism al profesi
ei, cu o concentrare interi
oară greu egalabilă un erou 
convingător prin aliajul de 
hotărîre și slăbiciune uma
nă (frica). La rîndul ei. 
Maria Ploae înfruntă cu 
curaj dificultățile rolului 
nu foarte generos, deși în
tins, adecvîndu-și cu fină 
intuiție mai ales gesturile 
diverselor lui chei stilistice.

Film de acțiune, nelipsit 
în multe din momentele 
sale de o notă de lirism 
bărbătesc, „Așteptînd un 
tren" omagiază — odată cu 
eroismul celor ce au luptat 
în ultimul război — pacea, 
în care prejudecățile de 
orice fel să poată dispărea, 
ca și ura, iar viața să în
florească firesc, de nimic 
stînjenită.

Natalia STANCU

„Revista română" - o semnificativă 
sinteză a teatrului românesc teatre

B Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) : 
Cîntați cu mine un cintec — 18,30.
B Teatrul „Țăndărică* (15 23 77, la 
Școala generală 174, Militari) : Tigrul 
purpuriu căruia-i plăceau clătitele — 
10.

Revista română (ce 
apare în versiunile 
franceză, engleză, ger
mană. rusă) dedică un 
număr triplu (5—6—7/ 
1982) teatrului româ
nesc contemporan.

O însemnare de 
Radu Beligan (Gînduri 
despre teatru), subli
niind valoarea compe
titivă pe plan mondial 
a teatrului românesc, 
prefațează secțiunea 
de texte dramatice 
care cuprinde frag
mente de piese și pie
se scurte aparținind 
unor creatori con
temporani ca Aurel 
fiarânga, Teodor Ma- 
zilu, Horia Lovines- 
cu, Paul Everac, Pa
ul Anghel, Marin So- 
rescu. Ion Bâieșu, 
Siito Andras. Iosif Na- 
ghiu. Dumitru Solo
mon. La rubrica de 
Studii și eseuri, Virgil

Brădățeanu face un 
tablou al principalelor 
teme și modalități din 
dramaturgia originală 
(Citeva repere în dra
maturgia românească 
lie azi), iar Ileana Ber- 
logea analizează pro
blematica repertoriului 
(Opțiuni repertoria
le), Margareta Bărbuță 
prezintă experiența
creatoare regizorală 
(Regizorul — un crea
tor), iar o anchetă a 
redacției (Ce e nou în 
teatrul românesc) prin
tre oamenji de teatru 
și spectatori de diverse 
profesii este o panora
mă a realizărilor, dar și 
a „orizontului de aș
teptare". Artur Silves
tri și Constantin Pa- 
caschivescu (...La dum
neavoastră, acasă) ana
lizează activitatea Tea
trului radiofonic și a

Teatrului TV, Octa
vian Cotescu (Discipo
lii Thaliei) reliefează 
valoarea învățămîntu- 
lui teatral românesc. O 
rubrică — Dialog-con- 
tacte — trece în revis
tă succesele românești 
pe scenele lumii, Dinu 
Cernescu (intr-un in
terviu acordat lui Vla
dimir Udrescu) își pre
zintă experiența de 
regizor în țară și in 
străinătate. turneele 
peste, hotare.

Rubrica de cărți re
cenzează colecțiile de 
texte dramatice, stu
diile de istorie a tea
trului, volumele de 
memorialistică și căr
țile de critică drama
tică și teatrologie. La 
Revista revistelor, B. 
Elvin recenzează peri
odicele românești cu 
profil teatral.

B Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : Examenul — 19,30; (sala Ate
lier) : Act venețian — 19.
B Filarmonica ,,George Enescu* 
(16 00 60, rotonda Ateneului Român): 
Spectacol (le sunet și lumină „Co
loana infinită*, urmat de un recital 
susținut de : Tudor Braniște, Stelian 
Niculescu, Romeo Bold (vioară) — 20,
B Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra* 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) ; 
Amintiri — 19,30; (sala Grădina Icoa
nei, 12 44 16) : Poezia muzicii tinere
— 19,30.
B Teatrul Mic (14 70 81) : Maestrul și 
Margareta — 18,30.
B Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Po
litica— 20.
H Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : A cincea lebădă — 19,30.
B Teatrul satiric-muzical „C. Tănase* 
(15 56 78, grădina Boema) : Stela, ste
lele și Boema — 19,30; (grădina Ba- 
tiștei) : Funcționarul de la Domenii
— 20.
B Ansamblul „Rapsodia română* 
(13 13 00) : La izvor de dor și cintec — 
18,30.

cinema
B Așteptînd un tren : VICTORIA 
(16 28 79) — 9,30; 11,30; 13,30; 16; 18; 
20, EXCELSIOR (65 49 45) — 9: 11 
13,30; 15,45; 18; 20,15, MELODIA
(12 06 88) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15.
B Ultima noapte de dragoste ; CEN
TRAL (14 12 24) — 9; 12; 16; 19.
B Program pentru copii — 9,15; 11,15; 
13,15; 15,15; S-a furat o bombă — 
17,15; 19,15 : DOINA (16 35 38).
B Nea Mărin miliardar : BUZEȘTI 
(50 43 58) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, la 
grădină — 20,30.
B Păcală : FERENTARI (80 49 85) —
15,30; 18,30.
B Intîlnirea : AURORA (35 04 66) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, TOMIS 
(21 49 46) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20, la grădină — 20,45.
B Răzbunarea : SALA MICĂ A PA
LATULUI — 17,15; 20, SCALA (11 03 72) 
— 9,15; 11,45; 14,15; 17; 19,30.
B Rocky — 9,15; 11,30; 13,45; Sub 
același cer — 15,45; 18; 20 : UNION 
(13 49 04).

Un eveniment plas
tic inedit la Dalles : 
două retrospective in 
același timp, ale unor 
artiști de prestigiu și 
de largă audiență, 
ambii din provincie, 
bine cunoscuți și re- 
cunoscuți in plastica 
românească contem
porană ai cărei slu
jitori credincioși și 
talentați sint de citeva 
bune decenii.

EMILIA DUMI
TRESCU. sufletul vie
ții plastice din Brăila, 
orașul de pe malurile 
Dunării. A expus cu 
regularitate în Capi
tală, constituind o pre
zență ce n-a trecut 
niciodată neobservată 
in marile saloane re
publicane de pictură 
sau de grafică și și-a 
cîștigat, mai ales în 
grafică (în special în 
acuarelă și gravură), 
un loc de frunte, fiind 
nelipsită de 40 de ani 
din rîndul protago
niștilor oricărei expo
ziții de grup. De aici 
interesul stirnit de 
recenta prezentare de 
la „Dalles", din care nu 
lipsește, bineînțeles, 
nici graficiană consa
crată și nici pictorița 
de bun renume ale 
cărei lucrări au făcut 
loc, pină acum, de 
bunăvoie în toate ex
pozițiile acuarelelor, 
acvatintelor colorate și 
desenelor în cărbune 
acuarelate. E. Dumi
trescu potențează tot
deauna motivul, adică 
însuși sentimentul ar
tistei, izvorul propriei 
sale creații. Un izvor 
care se lasă lesne des
coperit oricui, chiar 
dacă lucrările sînt, cel 
mai adesea, rodul unor 
predispoziții intime și, 
totdeauna, al unor 
trăiri directe. Pentru 
aceasta insă este ne
cesar ca publicul să 
se deprindă să ia par
te, iri felul sau — nu 
numai m cazul Emiliei 
Dumitrescu, desigur — 
la actul de creație 
care, in ultimă instan
ță, continuă și se de- 
săvirșește în prezența 
lui activă. Este o invi
tație ce i se adresează 
sincer, deschis și fără 
prejudecățile ce pun 
false ori artificiale 
bariere între creația 
artistică propriu-zisă 
și receptarea ei. Arta 
Emiliei Dumitrescu, 
mă refer la ansamblul 
ei, așa cum ni se pre
zintă și în această 
expoziție, îi cheamă 
pe privitori să parti
cipe la deslușirea in
tențiilor artistei și la 
însușirea acestor in
tenții exprimate in 
operă, la cuprinderea 
sensurilor ei artistice 
și ideatice. Artista de
ține această remarca
bila calitate, probă a 
măiestriei, a talentului 
și adevărului artei sale. 
„Fiecare artist poar
tă solia unui adevăr 
— spunea Șirato — de 
a se ști confesa în 
imagini". De aici ca
pacitatea absorbirii a- 
tenției privitorului și 
a implicării acestuia 
în preocupările crea
torului de artă rele
vate în acele intenții 
despre care vorbeam.

Are E. Dumitrescu,

EMILIA DUMITRESCU „Șantier naval la Brăila"

cum ar zice Nichita 
Stănescu, o „spunere" 
a ei, cu un glas 
aparte, ca orice artist, 
și această „spunere" 
evidențiază, original, 
subtilitatea și sub
stanțialitatea unei poe
zii grave, de adinei 
rezonanțe filozofice 
care nu-și reazimă 
pilonii gîndirii, cum 
s-ar părea, exclusiv 
pe ideea singurătății. 
Aceasta din urmă, 
dacă transpare din lu
crări și atît cit 
transpare, nu-i decît 
pretext de atmosferă. 
O atmosferă mătăsoa
să, odihnitoare și to
tuși copleșitoare prin 
autenticitatea conferită

Două 
retrospective 
la „Dalles"

de temperamentul li
ric al artistei, care știe 
să desființeze cu rar 
meșteșug hotarul ne
dorit dintre realitate 
și vis.

Puține din cele spu
se cu privire la acua
relele Emiliei Dumi
trescu se potrivesc se
lecției foarte riguroase 
întreprinse în opera 
sa — făurită in peste 
șase decenii, de. activi
tate — de NICOLAE 
POLIDOR din filiala 
ploieșteană a U.A.P. 
Acesta, de formație 
arhitect, a fost atras 
de foarte tînăr de pic
tură, căreia i s-a dedi
cat cu sinceră pasiune 
încă din timpul stu
diilor. Pînă la urmă 
însă, notorietatea, atita 
cită îi e de trebuință 
existențial oricărui ar
tist — de vocație, bine
înțeles — nu și-a 
agonisit-o nici la șe
valet și nici la plan
șetă, ci i-a adus-o, în 
timp și pe merit, a- 
ceastă veritabilă ce
nușăreasă a picturii, 
care este, pretutindeni, 
acuarela. Spre acest 
gingaș gen al picturii 
— și nu al graficii — 
mai sint atrași și as
tăzi, dar erau cu

deosebire în trecut, o 
bună parte din arhi
tect!, probabil ca o 
compensare la prac
tica releveului, care 
putea să ofere sufle
tului arhitectului-artist 
chemarea sau posibi
litatea de a se apro
pia de dulcea, fluida 
și sijnpla tehnică a 
acuarelei, păstrindu-se 
astfel în universul 
aparențelor sensibile. 
Pe această cale, artis
tul s-a putut găsi pe 
sine, odată cu un mij
loc de expresie adec
vat lui : acuarela, artă 
considerată pe drept a 
spontaneității, a lucru
lui neelaborat și, în 
cazul lui ,N. Polidor, 
numai arareori pre
mergătoare picturii. 
Deci o artă indepen
dentă.

Tema predilectă a 
artistului ploieștean 
rămîne, firește, pei
sajul sub feluritele 
sale aspecte, de la re
darea anotimpurilor —. 
mai ales a iernii — 
și pînă la ansamblu
rile arhitecturale în 
plină construcție, a 
celor mai reprezenta
tive edificii vechi din 
Ploiești, ca de pildă 
Palatul culturii sau 
Castelele de la Sinaia, 
scene cu reconstrucția 
orașului Ploiești, Piața 
din spatele halelor, la 
treieriș, la sere, acti
vitatea în S.M.A.-uri 
etc' (în toate acestea 
omul fiind integrat 
peisajului ca orice alt- 
element compozițio
nal), flori în fel de fel 
de vase și ulcele. Pu
ține, foarte puține re
miniscențe sau ecouri 
ale profesiei inițiale. 
Arhitectul s-a pierdut 
treptat pe drum, lăsînd 
cale liberă pictorului. 
Iar acesta a parcurs un 
lung itinerar, cu blo
cul de desen subsu
oară, iscoditor, fin 
observator, atent la 
tot ce îl înconjoară, 
ca și la detalii, dă- 
ruindu-ne, cu o undă 
de umor și ironie, cu 
bonomie și candoare, 
o operă de un pitoresc 
aparte, lipsită de fa
cilitate.

Viorel OPREA

^NICOLAE POLIDOR „Peisaj"

E5 Cursa infernală : PATRIA (11 86 25)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15,
BUCUREȘTI (15 61 54) — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15, MODERN
(23 71 01) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20, la grădină — 20,45, FAVORIT 
(54 31 70) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.
*3 Rapidul 34 : GRIVIȚA (17 08 58) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, FLO- 
REASCA (33 29 71) — 9; 11; 13,15;
15,30; 17,45; 20.
B Noi aventuri pe vasul Poseidon : 
PALATUL SPORTURILOR ȘI CUL
TURII (75 77 20) — 18.
S Kojak la Budapesta : POPULAR 
(35 15 17) — 15;-17,15; 19,30.
B Două semnale lungi în ceață : 
FLACĂRA (12 03 40) — 15,30; 17,30;
19,30.
fi Micile stele : PROGRESUL (23 94 10)
— 16; 18; 20.
E Coliba unchiului Tom • LUCEA
FĂRUL (15 87 67) — 9; 11,30; 14,15; 17; 
19,30.
E3 Moartea se numește Engelchen : 
CAPITOL (16 29 17) — 9; 11,30; 14,15; 
17; 19,30.
Ei Gozlan : FESTIVAL (15 63 84) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,30, GLORIA 
(47 46 75) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15, FLAMURA (85 77 12) — 9; 11;
13,15; 15,30; 17,45; 20.
fi Prietenii : TIMPURI NOI (15 61 10) 
— 9; 11,15;’ 13,30; 15,45; 18; 20.
23 Colosul din Rhodos ; FEROVIAR 
(50 51 40) — 9; 12; 16,15; 19,30.

H Safari Express : DACIA (50 35 94) 
— 9; 11,15; 13,30^ 15,45; 18; 20, MIO
RIȚA (14 27 14) — 9 ; 11,15; 13,30 ; 15,45; 
18; 20.
K Provocarea dragonului : LIRA 
(317171) — 10,30; 15,30; 18; 20, la gră
dină — 20,15, GRĂDINA GLORIA 
(47 46 75) — 20,15.
E3 Trei oameni periculoși : DRUMUL 
SĂRII (31 28 13) — 15,30; 18; 20.
SI Polițist sau delincvent : GIULEȘTI 
(17 55 46) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. 
fi Colonia : COTROCENI (49 48 48) — 
15,30; 17,45; 20.
28 Contrabandiștii din Santa Lucia : 
PACEA (60 30 85) — 15,30; 17,30; 19,30, 
MUNCA (21 50 97) — 15; 17,15; 19,30.
S3 Bunul meu vecin Sam : VIITORUL 
(11 48 03) — 9,30 ; 12,30; 15,30; 19.
EJ Sfinx: COSMOS (27 54 95) — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, STUDIO 
(59 53 15) — 10; 12,30; 15; 17,30; 20.
E Acel blestemat tren blindat : CUL
TURAL (83 50 13) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15, ARTA (213186) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, la grădină — 
20,30.
£5 Vremea păgînilor : GRĂDINA CA
PITOL (16 29 17) — 20,15.
ES Comoara din Iacul de argint : 
GRĂDINA FESTIVAL (15 63 84) —
20,15.
B Transamerican Express : ARENE
LE ROMANE (75 77 20) — 20,15.
H O fată fericită : PARC HOTEL 
(17 08 58) — 20,15.
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DIVERS
Toți au cîștigat

„Prietenii munților", „Voini- 
. celui", „Speranța", „Temerarii"...

Iată citeva din denumirile ex
pedițiilor pionierești organizate 
în vacanța de vară din acest an 
pentru sute de elevi din școlile 
teleormănene. Ei au avut posibi
litatea să cunoască frumusețile 
munților, mirifica Deltă a Du
nării și alte zone pitorești din 
țară. Dar nu numai atît : fie
care expediție a avut o temă de 
cercetare : geografie, etnogra
fie, hidrologie, floră, faună. 
S-au întocmit hărți și referate, 
s-au adunat materiale și docu
mente. La sfirșitul vacanței, ex
pedițiile cu .cele mai bune re
zultate vor fi premiate. De pe 
acum se poate spune însă că 
toți participanții au avut numai 
de cîștigat.

Cine o întrece?
„Am citit cu mare interes 

faptul divers din 14 august, din 
care am aflat că un gospodar 
obținuse în grădina lui roșii 
mari, între care una de un ki
logram și un sfert" — ne scrie 
Nicolae Zaporojan din Botoșani. 
In continuare, el ne semnalea
ză o roșie și mai mare cu
leasă de vecinul său Gavril 
Nemțoiu de pe strada Bucovina. 
„O astfel de recoltă — ne serie 
el — n-am mai văzut in viața 
mea și am și eu destui ani, că-s 
pensionar. Cu atît mai mult 
m-am bucurat, cu cit vecinul 
meu este om la 81 de ani și 
muncește și acum, citu-i ziulica
de mare. Dar una dintre roși
ile dolofane le-a întrecut pe toa
te. Am pus-o, din curiozitate,
pe cintar bun. Și ce credeți
Are fix 1,320 (un kilogram 
trei sute douăzeci 
Nu-i așa că e un i 

cord ?“.
Pină acum, da ! . 

și alți „concurenți".

i ? 
și 

ide grame) 
adevărat re
Să așteptăm

a- 
la 
ei 

de 
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La o parcare
Băimărenii Gheorghe Butuza 

și Eva Șerban s-au luat la har
tă. Locul incidentului : o parca
re auto. La început au dat 
mîndoi cu gura : el zicea că 
ieșirea din parcare mașina 
i-ar fi rupt cu bara prelata 
pe mașina lui. Ea îi striga
nu-i așa, el țipa că da. Uitind 
că sint vecini, că pînă atunci 
se salutau politicos, și-au arun
cat tot felul de injurii. Văzînd 
că nu-i chip să se ințeleagă, ea 
a recurs la un „argument meii 
tare", aruneînd în el cu o pia
tră. Lui i-a sărit țandăra și a 
ridicat palma. Pînă la urmă, in
stanța a făcut dreptate : el _ 
fost amendat cu 4 000 Ic 1 plus 
despăgubiri, ea cu 3 000 lei. De

- ' , . preaIla o prelată au'făcut-6... 
lată.
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autobasculanta
la nuntă
Intre satul Runcurel și Tirgu Jiu 

o femeie a fost găsită grav ac
cidentată pe marginea drumu
lui. Cine să fie făptașul ? Aler
tate, organele de miliție au în
ceput investigațiile. JJrmele au 
dus la o coloană a autobazei nr. 
2 Jilț, mai exact la una din au
tobasculantele de mare tonaj de 
aici.

Și astfel s-a aflat că șoferul 
acesteia, Eugen Cioroianu, îm
preună cu un alt amator de pe
trecere, fusese cu ditamai auto
basculanta la o nuntă in satul 
Runcurel. Culmea e că i-a în
soțit. și la drum și la chef, în
suși șeful coloanei auto, ștefan 
Vilceanu, adică tocmai cel pus 
să vegheze ca mașinile statului 
să nu circule fără rost. La în
toarcerea de la nuntă, șoferul 
chefliu a pierdut controlul vo
lanului, a accidental femeia și a 
fugit, laș, de la locul faptei, îm
preună cu șeful său. Tot împre
ună vor răspunde acum și in 
fața legii.

Haine pe măsură
Deși Maria Papa, din comuna 

Olanu, județul Vilcea, n-avea 
nici o ocupație, nu ducea lipsa 
de nimic. Tot ce-i trebuia își— 
lua singură din magazine. Fără 
bani. Furind. In ultimul timp 
se „specializase" în unitățile 
„Romarta", unde prețurile mai 
mari ale mărfurilor sustrase îi 
recompensau „eforturile". Așa 
s-a întîmplat și într-una din zi
lele trecute, cind a sustras din
tr-o unitate din centrul munici
piului Rîmnicu Vilcea niște îm
brăcăminte de toamnă. De, voia 
să fie în ton cu moda, cu ano
timpul. Aflat întîmplător printre 
cumpărători, plutonierul de mi
liție Alexandru Rudaru a văzut 
însă cum dispar hainele, dar a 
făcut în așa fel să nu dispară 
nici făptașa, care va primi a- 
cum... alte haine.

Smochinul 
de la B 4

Pe strada Spitalului din mu
nicipiul Tulcea, mai exact in 
fața blocului B 4, crește viguros, 
ca din... pămînt, un pom mai 
puțin obișnuit, un smochin. El 
a fost plantat aici, în urmă cu 
cîțiva ani, de un locatar al 
blocului. „încercarea moarte 
n-are“ — și-a spus el — și bine 
a făcut.
ne de el și de cei care locuiesc 
în blocul respectiv, smochinul a 
intrat pe rod. Primele fruc
te sînt gata-gata să dea in 
pîrg. Specialiștii în materie i-au 
asigurat pe locatari că fructele 
vor avea timp suficient să se 
coacă și să fie numai bune de 
cules. „Dacă-i așa — au spus ei 
— o să mai plantăm și alți smo
chini". Ceea ce ar fi foarte bine.

Îngrijit cu pasiu-
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Rubricâ realizata de
Petre POPA

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Vâ mulțumim pentru felicitările transmise cu ocazia celei de-a treispre
zecea aniversări a Marii Revoluții de la 1 Septembrie.

Exprimîndu-vă, în numele poporului Jamahiriei Arabe Libiene Populare 
Socialiste, profunda noastră mulțumire pentru alesele dumneavoastră senti
mente, vă dorim multă sănătate și fericire, progres și înflorire poporului 
dumneavoastră. *

Colonel MOAMMER EL GEDDAFI

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Am primit cu plăcere mesajul de felicitări pe care ați binevoit să mi-1 
transmiteți cu ocazia sărbătoririi celei de-a XXII-a aniversări a indepen
denței țării mele.

în numele poporului gabonez, al partidului și al meu personal vă adresez 
cele mai vii mulțumiri.

Fie ca legăturile de prietenie și cooperare care există între țările noastre 
să se întărească tot mai mult pentru prosperitatea popoarelor noastre ! 
Cu cea mai înaltă considerație,

EL HADJ OMAR BONGO
Președintele Republicii Gaboneze

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Exprimînd via noastră recunoștință pentru amabilul mesaj pe care 
Excelenta Voastră a binevoit a ni-1 transmite cu prilejul sărbătorii naționale 
a Republicii Șan Marino, vă mulțumim pentru gîndurile bune și vă asigurăm, 
la rîndul nostru, de dorința întăririi, în continuare, a raporturilor de prietenie 
care unesc România și San Marino.

Adresăm urări de prosperitate și pace poporului român prieten și de 
fericire personală Excelenței Voastre.

GIUSEPPE MAIANI
MARINO VENTURINI

Căpitani Regenți ai Republicii San Marino

Vizita unei delegații a Consiliului 
de Stat pentru tineret din Finlanda

Cu prilejul sărbătorii naționale a R. P. D. Coreene

Recepție oferită de ambasadorul
R. P. D. Coreene

Tovarășul Nicolae Giosan, membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., președintele 
Marii Adunări Naționale, a primit, 
miercuri dimineața, delegația Consi
liului de Stat pentru tineret din Fin
landa, condusă de Markku Kauppi- 
nen, președintele consiliului. Cu a- 
cest prilej s-au relevat bunele relații 
statornicite între Republica Socialistă 
România și Republica Finlanda, în
tre poporul român și poporul finlan
dez. De asemenea, a fost subliniat a- 
portul pe care tînăra generație de 
pretutindeni îl aduce la soluționarea 
marilor probleme ale contemporanei

Însâmîntările de toamnă
(Urmare din pag. I)
pe terenurile destinate însămințări- 
lor de toamnă, iar printr-o bună fo
losire a tractoarelor să se mărească 
vitezele zilnice la arat.

Cu mai multă răspundere trebuie 
să acționeze specialiștii din unitățile 
agricole și stațiunile pentru meca
nizarea agriculturii pentru execu
tarea unor arături de cea mai bună 
calitate. Subliniem această necesi
tate întrucît diferențele substanțiale 
de recoltă între unități agricole 
vecine și chiar între fermele ace
leiași unități s-au datorat, în mare 
măsură, modului diferit în care au 
fost executate arăturile, în general, 
pregătirea terenului. Din controalele 
efectuate în ultimul timp de orga
nele Ministerului Agriculturii a re
zultat că, în unele unități agricole, 
au fost executate arături neunifor
me, cu bulgări, că mulți tractoriști 
nu atașează grapa după plug. Desi
gur, vina nu este doar a mecani
zatorilor, ci și a specialiștilor din 
unitățile agricole respective, care 
nu asigură asistență tehnică la fata 
locului, nu dau dovadă de răspun
derea cuvenită față de calitatea 
arăturilor. Tocmai de aceea, în spi
ritul exigențelor formulate de

tv
PROGRAMUL 1

11,00 TJelex
11,05 Film serial : „Lumini și umbre* 

< episodul 19
11,5-5 Jași de viață lungă
12,25 Matineu de vacanță : „Campionii". 
16,00 Telex
16,05 Cunoașterea limbii și literaturii 

române —• o îndatorire patriotică. 
Reportaj

16,30 Din țările socialiste. R.P.D. Co
reeană la a 34-a aniversare. Docu
mentar 

tății, pentru înfăptuirea în Europa și 
în lume a unui climat de pace, secu
ritate și cooperare.

★
în timpul vizitei efectuate în țara 

noastră, delegația finlandeză s-a în- 
tîlnit cu tineri și cadre ale U.T.C. de 
la obiective economice și social-cul- 
turale din municipiul București și ju
dețul Suceava. S-a realizat un larg 
schimb de informații și experiență 
privind activitatea, preocupările și o- 
biectivele tineretului din România și, 
respectiv. Finlanda ; au fost abordate 
unele aspecte actuale ale mișcării in
ternaționale de tineret și studenți.

secretarul general al partidului la 
recenta consfătuire de lucru de la 
C.C. al P.C.R., este absolut necesar 
ca acolo unde lucrările au fost exe
cutate necorespunzător, aplicîn- 
du-se prevederile legii, mecanizato
rii, stațiunea de mecanizare să le 
refacă pe socoteala lor. Contractele 
între unitățile agricole și S.M.A. 
trebuie să prevadă ferm adîncimea 
de executare a arăturilor, alte nor
me tehnice care trebuie respectate 
riguros, iar prin măsurători efec
tuate cu răspundere, la fața locu
lui,. de către specialiști și conduce
rile unităților agricole să existe ga
ranția că lucrările s-au realizat co
respunzător prevederilor din con
tracte.

Spre deosebire de alți ani, solul 
are acum umezeală suficientă, ceea 
ce permite ca arăturile să fie exe
cutate Ia un nivel calitativ superior, 
iar sămînța să fie pusă numai în pat 
germinativ pregătit exemplar. 
Aceasta presupune ca în aceste zile 
specialiștii agricoli să se afle per
manent în cîmp, în mijlocul meca
nizatorilor, asigurînd executarea 
din timp și de cea mai bună calitate 
a arăturilor, a celorlalte lucrări de 
pr.egătire a terenului în vederea în- 
sămînțărilor de toamnă.

17,00 Studioul tineretului
17,40 Muzică populară din R.P. Bulga

ria
20,00 Telejurnal
20.25 Actualitatea economică
20,45 Dosarul șomajului. Documentar.
21,05 Tinere talente : Mihaela Martin 

— recital de vioară
21.25 Serial științific : Corpul uman. 

Premieră pe țară. Episodul 1
21,50 Telejurnal
22,00 Meridianele cîntecului

PROGRAMUL 2

20,00 Telejurnal
20.25 Film artistic : „Pianul". Producție 

a studiourilor bulgare
21,50 Telejurnal
22,00 Cîntece oltenești

Cu prilejul celei de-a 34-a aniver
sări a proclamării Republicii Popu
lare Democrate Coreene, ambasado
rul acestei țări la București, Sin In 
Ha, a oferit, miercuri, la sediul am
basadei, o recepție.

Au participat tovarășii Alexandrina 
Găinușe, membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., vice- 
prim-ministru al guvernului, Petru 
Enache, membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., Virgil Teodorescu, 
vicepreședinte al Marii Adunări Na
ționale,. Mihai Burcă, vicepreședinte 
al Consiliului Național al Frontului

Expoziție de fotografii
O expoziție de fotografii din Repu

blica Populară Democrată Coreeană 
s-a deschis, miercuri, la sala „Arghezi" 
din Capitală. Organizată de Consi
liul Culturii și Educației Socialiste. în 
cadrul manifestărilor dedicate celei 
de-a XXXIV-a aniversări a procla
mării R.P.D. Coreene, expoziția în
fățișează, sub genericul ..Coreea înain
tează pe calea ideilor Ciuce", aspecte 
ale însemnatelor realizări obținute de 
oamenii muncii din țara prietenă în 
construcția socialismului pe toate 
planurile vieții materiale și spirituale. 
Sint, totodată, redate momente sem
nificative ale vizitelor de prietenie 
efectuate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu. în R.P.D. Coreeană, 
precum și ale vizitelor întreprinse de 
tovarășul Kim Ir Sen în țara noastră.

în alocuțiunile rostite la vernisaj,

Ieri au început la București

Lucrările Conferinței internaționale 
„Laseri și aplicații"

Ieri, la Centrul național de fizică 
București au început, sub auspiciile 
Institutului central de fizică și Comi
tetului național român de fizică, lu
crările primei Conferințe internațio
nale „Laseri și aplicații".

în cuvîntul de deschidere, prof. 
Ion Ursu, prim-vicepreședinte al 
Consiliului Național pentru Știință și 
Tehnologie, președintele conferin
ței, a adr.esat celor 400 de participanți 
un cald mesaj de salut și cele mai 
bune urări de succes din partea to
varășei academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, prim-vicepreședin
te al guvernului, președintele Consi
liului Național pentru Știință și Teh
nologie, proeminentă personalitate a 
științei internaționale, ca o dovadă 
a interesului său deosebit pentru 
această însemnată manifestare știin
țifică.

în spiritul ideilor formulate cu pri
lejul simpozionului internațional 
„Oamenii de știință și pacea", des
fășurat cu un an în urmă la Bucu
rești, sub înaltul patronaj al pre
ședintelui țării, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, s-a exprimat speranța că, 
prin relații directe de colaborare în
tre oamenii de știință cu profesiuni 
și preocupări similare, se va ajunge 
la stabilirea unui climat de încredere 
reciprocă și destindere care să stea 
la baza unei păci adevărate și trai

vremea
Timpul probabil pentru intervalul 9 

septembrie, ora 21 — 12 septembrie, ora 
21. în țară : Vremea va fi în general 
frumoasă, dar răcoroasă noaptea și di
mineața. Cerul va fi schimbător. Vor 
cădea averse izolate de ploaie, însoțite 
de descărcări electrice, mai frecvente 
în sudul și estul țării. Vîntul va sufla

Stagiunea Teatrului Mic la clubul „23 August"
Deschiderea festivă a stagiunii tea

trale 1982—1983 a Teatrului Mic va 
avea loc duminică, 12 septembrie, 
la ora 19,30 la sala clubului 
„23 August" — cea de-a treia sală a 
Teatrului Mic.

La această primă întîlnire a sta
giunii permanente pe care Teatrul 
Mic o va susține începînd cu acest 
an la clubul „23 August", vor fi pre- 
zenți actorii : Leopoldina Bălănuță, 
Olga Tudorache, Valeria Seciu, Car
men Galin, Ștefan Iordache, Mitică 
Popescu, Monica Ghiuță, Dan Condu- 
rache, Magda Popovici, Dinu Iancu- 

Democrației și Unității Socialiste, 
Eugen Proca, ministrul sănătății, 
Gheorghe Chivulescu, ministrul jus
tiției, Stan Soare, adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R., Maria Groza, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, general-locotenent Victor 
Stănculescu, adjunct al ministrului 
apărării naționale, conducători ai u- 
nor instituții centrale, organizații de 
masă și obștești, generali și ofițeri, 
reprezentanți ai vieții cultural-artis- 
tice și științifice, ziariști.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați la București, alți 
membri ai corpului diplomatic.

Viorel Oprea, directorul Oficiului 
pentru organizarea expozițiilor, și 
ambasadorul R.P.D. Coreene la Bucu
rești, Sin In Ha, au relevat semni
ficația evenimentului aniversat, rela
țiile de strînsă prietenie și colabo
rare frățească, de solidaritate mili
tantă existente între partidele, țările 
și popoarele noastre.

La festivitatea de deschidere au 
participat Ion Găleteanu, secretar de 
stat la Consiliul Culturii și Educa
ției Socialiste, reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, ai A- 
sociației de prietenie româno-coreene, 
oameni de artă și cultură, un numeros 
public.

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

(Agerpres)

nice în lume. Sub semnul acelorași 
generoase idei, de intensificare a e- 
forturilor oamenilor de știință din în
treaga lume pentru înfăptuirea țe
lurilor nobile ale dezvoltării pașnice, 
constructive, de responsabilitate a 
științei 'față de destinele omenirii, 
s-au înscris și luările de cuvînt ale 
acad. prof. A. M. Prohorov (U.R.S.S.), 
laureat al Premiului Nobel, . pre
ședintele Comitetului științific inter
național de organizare a conferinței, 
prof. dr. Marin Ivașcu, președintele 
Comitetului național român de or
ganizare, profesorilor A. Milojevic 
(Iugoslavia) și M. Bertolotti (Italia), 
reprezentanți ai unor organisme ști
ințifice internaționale.

Timp de patru zile, în comunică
rile susținute de participanți din 20 
de țări vor fi prezentate cele mai noi 
realizări în domeniul laserilor și apli
cațiile acestora în fizică, chimie, con
strucții de mașini, biologie, medicină, 
astrofizică ș.a.

Faptul că această primă conferință 
internațională pe probleme ale elec
tronicii cuantice s-a organizat în țara 
noastră este o recunoaștere a presti
giului de care se bucură pe plan 
mondial cercetările românești în do
meniul laserilor, a contribuției fizi
cienilor noștri la dezvoltarea acestui 
domeniu de vîrf al științei. (Vlaicu 
Radu).

moderat, cu intensificări de scurtă du
rată. Temperaturile minime vor fi cu
prinse între 6 și 16 grade, izolat mai 
coborîte în depresiuni, iar cele maxime 
între 20 și 30 de grade, local mai ridi
cate. Pe alocuri ceață slabă. în Bucu
rești : Vremea va fi în general fru
moasă, dar răcoroasă, noaptea și di
mineața. Cerul va fi schimbător, fa
vorabil aversei de ploaie. Vîntul va 
sufla moderat. Temperaturile minime 
vor oscila între 10 și 13 grade, iar cele 
maxime între 25 și 28 de grade. (Mar
gareta Struțu, meteorolog de serviciu).

lescu, Ioana Pavelescu, Nicolae Dini- 
că, Mihai Dinvale, Doina Tamaș, 
Nicolae Iliescu, cîntăreții Anda Că- 
lugăreanu și Nicu Alifantis și Irina 
Răchițeanu, artistă emerită, reuniți 
într-o GALA A ACTORILOR TEA
TRULUI MIC.,

A apărut
Magazin istoric 
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Marea sărbătoare a Bulgariei
socialiste, vecine și prietene

Tovarășului TODOR JIVKOV
Secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, 

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Bulgaria

Tovarășului GRIȘA FILIPOV
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Bulgaria

Dragi tovarăși,

Cu prilejul celei de-a 38-a aniversări a victoriei re
voluției socialiste în Bulgaria. în numele Comitetului 
Central al Partidului Comunist Român, Consiliului de 
Stat și Guvernului Republicii Socialiste România, al în
tregului popor român și al nostru personal, vă transmi
tem dumneavoastră, Comitetului Central al Partidului 
Comunist Bulgar, Consiliului de Stat. și Consiliului de 
Miniștri ale Republicii Populare Bulgaria, poporului frate 
bulgar cele mai sincere felicitări și un salut cald, prie
tenesc.

Oamenii muncii din România socialistă se bucură sin
cer de înfăptuirile remarcabile ale harnicului popor bul
gar, sub conducerea partidului său comunist. în edifi
carea multilaterală și înaintarea patriei pe calea socia
lismului și comunismului, în creșterea nivelului de viață 
material și spiritual.

Partidul și guvernul nostru dau o înaltă apreciere con
lucrării prietenești româno-bulgare, rolului determinant 
al dialogului la nivel înalt în dezvoltarea pe multiple 
planuri a relațiilor dintre partidele și țările noastre, care 
se afirmă tot mai mult ca un exemplu de raporturi 
între state socialiste vecine și prietene, între popoare

libere și independente, care colaborează fructuos pe plan 
bilateral și pe arena internațională.

în actualele circumstanțe internaționale, țările noastre 
își aduc contribuția la reducerea tensiunii dintre state, 
la rezolvarea pe cale politică a stărilor de încordare și 
conflict, pentru reluarea politicii de pace, destindere, de
zarmare, colaborare și respect al independenței națio
nale a tuturor popoarelor.

Ne exprimăm convingerea că, acționînd împreună pen
tru traducerea în viață a hotărîrilor și înțelegerilor pe 
care le-am adoptat cu prilejul întîlnirilor și convorbi
rilor noastre, relațiile de prietenie, solidaritate și colabo
rare dintre partidele și țările noastre se vor amplifica 
și aprofunda tot mai mult în interesul popoarelor român 
și bulgar, al cauzei generale, a socialismului și păcii, al 
înțelegerii și colaborării în Balcani, Europa și în în
treaga lume.

De ziua sărbătorii dumneavoastră naționale, vă dorim 
din inimă dumneavoastră, comuniștilor și întregului po
por bulgar succese tot mai mari în realizarea Programu
lui partidului, a hotărîrilor Congresului al XII-lea al 
Partidului Comunist Bulgar, pentru progresul continuu al 
Bulgariei socialiste, pentru bunăstarea și prosperitatea 
poporului bulgar.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

CONSTANTIN DĂSCĂLESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Poporul frate al Bulgariei săr
bătorește astăzi actul revoluționar 
de la 9 septembrie 1914, cînd for
țele patriotice și progresiste, orga
nizate și conduse de partidul co
munist, au înlăturat regimul mo- 
narho-fascist, creînd astfel condi
țiile pentru instaurarea puterii oa
menilor muncii. Victoria revoluției 
socialiste, înscrisă cu litere de aur 
în istoria poporului bulgar-, a des
chis calea împlinirii aspirațiilor de 
progres ale maselor populare, calea 
instaurării unei orînduiri supe
rioare.

Poporul bulgar se prezintă la cea 
de-a 38-a aniversare a acestui mă
reț eveniment cu un bilanț bogat 
de înfăptuiri în toate domeniile de 
activitate. Acest bilanț își găsește 
expresie în reînnoirea din temelii a 
ansamblului vieții sociale, în trans
formarea țării intr-un stat indus- 
trial-agrar în plin progres, dezvol
tarea culturii și științei, îmbunătă
țirea continuă a condițiilor de viată 
ale întregului popor. Pornind de la 
realizările dobîndite, clasa munci
toare, țărănimea, intelectualitatea 
sînt plenar angajate în înfăptuirea 
sarcinilor trasate de cel de-al

TELEGRAME
Cu prilejul celei de-a 38-a aniver

sări a victoriei revoluției socialiste 
în Bulgaria, sărbătoarea națională a 
poporului bulgar, au adresat telegra
me de felicitare omologilor lor pre-, 
ședințele Marii Adunări Naționale a 
Republicii Socialiste România, minis
trul, afacerilor externe și ministrul 
apărării naționale.

Au mai trimis telegrame de feli
citare organizațiilor și instituțiilor 
similare din Republica Populară. 
Bulgaria Consiliul Național al Fron
tului Democrației și Unității Socia
liste, Consiliul Central al Uniunii, 
Generale a Sindicatelor din Româ
nia, Comitetul Central al Uniunii Ti-: 
neretului Comunist. Consiliul Națio
nal al Femeilor, Comitetul Național' 
pentru Apărarea Păcii, Asociația de. 
prietenie româno-bulgară, Consiliul 
Național al Societății de Cruce Ro
șie, Comitetul foștilor luptători și ve
teranilor de război împotriva fascis
mului. alte organizații de masă și 
obștești și instituții centrale.

Mărturii ale unei străvechi prietenii

XII-lea Congres al Partidului Co
munist Bulgar privind ridicarea efi
cienței întregii activități economice 
și sociale, înflorirea în continuare a 
societății socialiste dezvoltate în 
Bulgaria.

Pentru poporul nostru, marea 
sărbătoare națională a poporului 
bulgar este un prilej fericit de a 
evoca cu cea mai mare satisfac
ție relațiile de caldă prietenie și 
strînsă colaborare româno-bulga
re, relații care, în spiritul unor 
vechi și bogate tradiții, se dezvoltă 
an de an, pe plan politic, economic, 
tehnico-științific și cultural, in toa
te domeniile de interes reciproc.

Revine Partidului Comunist Ro
mân și Partidului Comunist Bulgar 
meritul istoric de a fi, prin leqătu- 
rile trainice de solidaritate dintre 
ele, principalii arhitecți ai acestor 
relații rodnice. Un rol de excepțio
nală însemnătate îl au, în acest 
cadru, intilnirile și convorbirile 
dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Todor Jivkov care, prin stima și 
încrederea reciprocă ce le caracte
rizează, prin frecvența și caracterul 
lor sistematic, priit bogăția proble
maticii abordate și amploarea înțe-

Cocteil oferit de ambasadorul 
Republicii Populare Bulgaria

Cu prilejul celei de-a 38-a aniver
sări a victoriei revoluției socialiste 
ni Bulgaria, ambasadorul acestei țări 
la București, Todor Stoicev, a oferit, 
miercuri, un cocteil.

Au participat tovarășii Iosif Banc, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
Ludovic Fazekas, membru al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., viceprim-ministru al guver
nului, Tamara Dobrin, președintele 
executiv al Consiliului Național al 
Frontului Democrației și Unității So
cialiste, Virgil Teodorescu, vicepre
ședinte al Marii Adunări Naționale, 
Trandafir Cocârlă, ministrul energiei 
electrice, Eugen Florescu, adjunct de

SOFIA

legerilor convenite, au impulsionat 
de fiecare dată în mod viguros an
samblul conlucrării dintre cele două 
partide, țări și popoare.

Traducerea in viață a înțelegeri
lor la nivel înalt își găsește ma
terializare în impunătoarele obiec
tive edificate sau in perspectivă de 
a fi construite pe Dunăre, cum sint 
Podul prieteniei, Uzina de mașini 
și utilaje grele de la Giurgiu-Ruse, 
complexul hidrotehnic Turnu Mă- 
gurele-Nicopole — obiective care, 
îngemănînd eforturile oamenilor 
muncii din cele două țări, sînt ade
vărate monumente ale trăiniciei 
relațiilor frățești dintre poporul 
român și poporul bulgar.

Adresînd cele mai calde felicitări 
poporului bulgar, cu prilejul sărbă
torii sale naționale, pentru succese
le de seamă în propășirea patriei, 
în făurirea noii orînduiri, pcporul 
român nutrește convingerea că re
lațiile de prietenie și colaborare 
multilaterală româno-bulgare vor 
cunoaște și de aici înainte o con
tinuă dezvoltare, în interesul re
ciproc, al cauzei socialismului, pă
cii și conlucrării în Balcani, în 
Europa și in lume.

șef de secție la C.C. al P.C.R., Con
stantin Oancea, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, general-loco
tenent Victor Stănculescu, adjunct al 
ministrului apărării naționale, Ion 
Stoian, adjunct al ministrului comeij- 
țului exterior și cooperării economice 
internaționale, reprezentanți ai con
ducerii unor instituții centrale, orga
nizații de masă și obștești, Aso
ciației de prietenie româno-bulgară, 
generali și ofițeri, oameni de știință, 
artă și cultură, ziariști.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați la București, 
membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)
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IERI, ÎN PRELIMINARIILE CUPEI EUROPEI LA FOTBAL

România—Suedia 2—0
Campionatele europene de atletism

Agențiile internaționale de presă despre succesul românesc 
în proba feminină de lungime

Aseară, la lumina reflectoarelor de 
pe stadionul „23 August" din Bucu
rești. a avut loc întîlnirea interna
țională de fotbal dintre echipele 
României și Suediei. Meciul (al cin
cilea dintre reprezentativele celor 
două țări, în decursul anilor, dar pri
mul cu caracter oficial) s-a disputat 
în cadrul grupei a V-a preliminare, 
pentru campionatul european.

Arbitrul iugoslav Eduard Sostarici 
a chemat la joc formațiile :

România : Moraru — Rednic, An- 
done, Iorgulescu, Ungureanu — Ți- 
cleanu, Boloni, Klein — Gabor, Du- 
du Georgescu, Bălăci.

Suedia : Ravelli — Fredriksson, 
Hysen, Dahlkvist, Erlandsson — Borg, 
Nilsson, Bjorklund — Larsson, Cor- 
neliusson, Andersson.

încă de la primele schimburi de 
mingi s-a văzut limpede că tricolorii 
noștri sint bine pregătiți moral și 
tactic pentru a se impune în fața unor 
adversari despre care știau că 
aleargă mult, joacă în forță și sînt 
periculoși pe contraatac. Căpitanul 
echipei noastre — Ilie Bălăci, care 
avea apoi să se distingă ca fotbalis
tul nr. 1 al meciului — juca inteli
gent și colectiv, punîndu-și coechi
pierii în poziții de joc dintre cele mai 
avantajoase. Atît de frumos desenau 
ai noștri gazonul cu mingea aceea de 
un alb fosforescent, îneît publicul, în- 
cîntat, avea o singură teamă : să nu 
fie doar un simplu foc de paie. Și 
n-a fost ! Prima repriză a fost „con
trolată" de fotbaliștii români. în pro
porție de peste 75 la sută. Firesc, au 
apărut și șuturile periculoase, și oca
ziile : Andone, Klein, Bălăci, din nou 
Klein și Boloni se găsesc pe rind în 
asemenea situații care anunțau golul. 
Care gol a venit în minutul 25, cînd 
Bălăci a trimis mingea din corner- 
direct pe fruntea lui Andone, urcat, 
din nou inspirat, în atac : 1—0 pen
tru România. Imediat, Dudu Geor
gescu trece pe lingă 2—0 (minutul 
32), ca și Gabor, in minutul 41. Intre 
timp, oaspeții s-au apropiat doar de 

două ori periculos de poarta lui 
Moraru.

După pauză, fotbaliștii noștri au 
venit de la cabină probabil cu gîn- 
dul și cu „lecția" de a ataca vijelios, 
fiindcă n-au plecat din terenul ad
vers pînă n-au reușit 2—0 : tot la un 
corner, mingea se plimbă printr-o 
„pădure de picioare", după care 
ajunge la Klein care o trimite în 
plasă printr-o spectaculoasă „foarfe
că". Era abia minutul 2 al reprizei, 
în continuare, echipa noastră a trecut 
la un derutant și sigur joc de pase, 
care i-a asigurat o superioritate de 
100 la sută și i-a atras aplauzele în
focate ale celor circa 50 000 de spec
tatori pe deplin satisfăcuți. în carnetul 
de cronicar am mai notat doar că 
P. Nilsson a fost eliminat just de pe 
teren, în minutul 49 (l-a lovit cu 
pumnul pe Bălăci după oprirea jocu
lui), că în joc au mai intrat Cîrțu 
(în locul lui Gabor) și Custov (în 
locul lui Klein), că arbitrajul a fost 
deosebit de competent și corect, că 
Iorgulescu.. Andone, Boloni, Ungu
reanu și Dudu Georgescu (prin jocul 
său tactic) s-au distins într-o echipă 
care în general a evoluat ca o 
ECHIPA, fiecare sărind în ajutorul 
celui cu mingea sau cu adversarul în 
față.

Despre acest joc bun al naționalei 
României, despre ciștigurile lui pen
tru viitoarea formulă de echipă, cit 
și despre învățămintele sale pentru 
Viitor vom mai avea, încă, prilejul 
să vorbim pînă în 4 decembrie — 
cînd tricolorii vor face „vizita" cam
pionilor mondiali din peninsula ita
lică. Acum, să consemnăm acest re 
zultat stenic pe teren propriu (și 
prima victorie în fața Suediei), după 
un joc reconfortant, și să felicităm 
întregul colectiv tricolor, în frunte 
cu antrenorul artizan care se numeș
te Mircea Lucescu. Și să mai feli
cităm publicul bucureștean pentru 
aportul său de suflet la joc și la 
victorie.

Gheorghe MITROI

Comentînd rezultatele din ziua a 
doua a campionatelor europene de 
atletism de la Atena, corespondenții 
agențiilor internaționale de presă 
subliniază :

„La săritura în lungime — relatea
ză agenția France Presse — român
cele Vali Ionescu și Anișoara Cușmir, 
care uimiseră lumea sportivă la 1 au
gust anul acesta doborind amîndouă 
la interval de citeva minute la Bucu
rești recordul mondial, și-au dovedit 
din nou supremația in contextul unei 
competiții de cel mai înalt nivel. Ele 
au izbutit „eventul", Ionescu între- 
cînd-o pe Cușmir așa cum stă scris 
și pe tabelul celor mai bune perfor
manțe mondiale din toate timpurile".

„Vali Ionescu, renumita atletă din 
România, a cîștigat medalia de aur 
in proba de săritură in lungime, do
vedind și la campionatele europene 
că este cea mai bună specialistă din 
lume la această probă. Se pare insă 
că recordul său mondial (7,20 m), 
stabilit la București cu o lună in 
urmă, va fi greu de doborît" — no
tează in comentariul său cronicarul 
de atletism al agenției Associated 
Press.

în corespondența transmisă din 
Atena, trimisul agenției T.A.S.S. 
menționează, de asemenea, succesul 
atletelor românce Vali Ionescu și 
Anișoara Cușmir, ocupante ale pri
melor două locuri in proba de sări
tură in lungime.

Performera de ieri a fost atleta Ul- 
rike Meyfarth (R. F. Germania), fos
ta campioană olimpică în urmă cu 10 
ani la Jocurile de la Miinchen, pe 
cînd avea doar vîrsta de 16 ani. în
vingătoare în proba de săritură în 
înălțime cu un nou record mondial 
— 2,02 m. Deținătoarea Vechiului re
cord mondial (2.01 m), campioana o- 
limpică de la Moscova, italianca Sara 
Simeoni, s-a clasat pe locul trei, cu 
1,97 m, iar pe locul doi s-a situat Ta
mara Bîkova (U.R.S.S.) — 1,97 m.

Al doilea record al lumii a fost rea
lizat de Marita Koch din R. D. Ger

mană, care și-a corectat propriul re
cord mondial la 400 m plat cu timpul 
de 48”15/100 (vechiul record — 48”60/ 
100). Medaliile de argint și de bronz 
au revenit sprinterelor cehoslovace 
Jarmila Kratosvilova' — 48”85/100 și, 
respectiv, Tatiana Kocembova — 
50”55/100.

■ Un mare favorit a fost învins ieri : 
recordmanul mondial și campionul o- 
limpic, englezul Sebastian Coe 
(1’46”68/100, a pierdut pe linia de so
sire în finala probei masculine de 
800 m, fiind întrecut de un out-sider, 
vest-germanul Ernst-Peter Ferner 
— 1’46”33/100. După cum rela
tează corespondenții agențiilor de 
presă și cursa de 800 m femei 
s-a încheiat cu rezultate mai pu
țin scontate, campioana europeană 
de sală și deținătoarea celei mai bune 
performanțe mondiale a sezonului, 
Doina Melinte, s-a clasat doar pe lo
cul șase, cu timpul de l’59”65/100. A 
cîștigat Olga Mineeva (U.R.S.S.) — 
l’55”41/100, urmată de Ludmila Ve
selkova (U.R.S.S.) — l’55”96/100 și 
Margrit Klinger (R. F. Germania) — 
l’57”20/100.

Proba feminină de aruncare a dis
cului a fost dominată de sportivele 
bulgare Țvetanka Hristova — 08.34 m 
și Maria Petkova — 67,94 m, locul 
trei fiind ocupat de Galina Savinkova 
(U.R.S.S.) — 67,82 m. Florența Cră- 
ciunescu (România) s-a situat pe lo
cul șapte, cu 64,00 m.

în proba masculină de 400 m gar
duri, victoria a revenit lui Harald 
Schmid (R. F. Germania), cu timpul 
de 47”48/100 (nou record european).

La decatlon, titlul de campion con
tinental a fost cucerit de Daley 
Thompson (Anglia), ,cu 8 744 puncte, 
rezultat ce constituie un nou record 
mondial (vechiul record — 8 723 
puncte).

Astăzi se vor desfășura finalele 
probelor de săritură cu prăjina, arun
carea greutății masculin, aruncarea 
suliței feminin, 200 m masculin și fe- 

.minin, 400 m masculin, 100 m garduri 
feminin și 3 000 m feminin.

Sofia, Kazan! îk, Veliko Tîrnovo, 
Plevna, Sofia. Iată un itinerar prin 
Bulgaria vecină și prietenă în măsură 
să faciliteze călătorului memorabile 
întîlniri cu istoria mai veche sau 
mai nouă a acestei țări și, deopo
trivă, cunoașterea a ceea ce pre
zentul socialist a adăugat patrimoniu
lui material și spiritual moștenit de 
la înaintași. Călătorul român are 
satisfacția ca pe acest traseu să audă 
adeseori numele patriei noastre, e- 
vocat cu respect și prețuire. Semn 
că istoria celor două popoare s-a 
împletit strîns, că idealuri comune 
le-au făcut să se afle de multe ori 
alături în eforturile pentru împlini
rea lor.

...între Karlovo și Kalofer sînt 
citeva zeci de kilometri ; sint locuri 
care au pentru orice bulgar o rezo
nanță aparte. Pentru că aici, în locali
tăți vecine, s-au născut trei dintre 
bărbații cei mai de seamă ai luptei 
bulgarilor pentru emancipare naționa
lă: Vasil Levski, Ivan Vazov, Hristo 
Botev. Fiecare dintre cei trei revo
luționari și scriitori bulgari au trăit 
ani buni în România, unde idealurile 
care-i însuflețeau au aflat înțelegere 
și sprijin, fiindcă neatîrnarea, liber
tatea erau socotite aici, la noi, bunu
rile cele mai de preț ale unui popor, 
pentru dobîndirea și păstrarea că
rora nici un preț nu este prea mare, 
nici o jertfă prea grea.

Nici Levski. nici Botev n-au apu
cat să vadă Bulgaria liberă, dar — 
așa cum spunea Botev — cine își 
jertfește viața pentru patrie, acela 
nu moare. Ne-am convins o dată mai 
mult de acest adevăr în casele în 
care s-au născut cei doi. transformate 
în muzee memoriale, al căror prag 
este trecut zilnic de sute și sute de 
vizitatori, veniți din toate părțile 
Bulgariei.

...La Kazanlîk. în chiar inima ce
lebrei Văi a Trandafirilor, vizităm 
Institutul de cercetări științifice pen
tru uleiurile vegetale din trandafiri 
plante aromatice și plante medicinale. 
Interlocutorul nostru, cercetătorul dr. 
Raicio Țvetkov Raev, nu se dove
dește doar un. competent cunoscător 
al poveștii multiseculare a trandafi
rului bulgăresc, ci și un statornic 
călător prin România: odată cu a- 
mintirile proaspete care se deapănă 
despre țara noastră, el tine să adauge 
călduroase aprecieri la adresa cerce
tătorilor de la Fundulea, al căror 

oaspete a fost și ale căror rezultate 
științifice le cunoaște. Dacă secole 
la rind orașul Kazanlîk și-a tras fai
ma doar din cultivarea trandafirilor 
și realizarea prețioaselor esențe, în 
anii socialismului și-a descoperit și 
o certă vocație industrială și con
structivă. Rezultatul se vede în noua 
înfățișare a orașului, în zecile și ze
cile de blocuri cu linii arhitectonice 
moderne, în noile edificii social-cul- 
turale — marele magazin universal, 
hotelul „Kazanlîk", clădirile admi
nistrative — purtînd încă proaspete 
urmele constructorilor.

...La Veliko Tîrnovo, interlocutorul 
nostru este tovarășul Vasil Vasiliev, 
activist al comitetului județean de 
partid. Subiectul discuției — speci-

Insemnări de călătorie

ficul de astăzi al fostei „regine a ce
tăților", cum a fost supranumit o- 
rașul; aflăm astfel' că județul în care 
ne găsim este al șaptelea ca mărime 
al Bulgariei, că este un județ in- 
dustrial-agrar, în care se află nume
roase obiective industriale aparținînd 
construcțiilor de mașini, chimiei, in
dustriei alimentare și industriei loca
le. La Veliko Tîrnovo — devenit un 
adevărat centru al electronicii bulga
re — se înalță astfel combinatul 
pentru ustensile casnice, uzina de 
motoare electrice, uzina de televizoa
re și aparate de radio. Județul este 
împărțit în 11 complexe agroindus
triale. fiecare specializat pe un pro
dus de bază. Astfel, la Șvistov — unde 
se află și cel mai mare combinat 
bulgar de conserve — acestea sînt 
grîul și legumele: la Pavlikeni — soia 
și sfecla de zahăr ; Ia Gorne Oreaho- 
vița — sfecla de zahăr, aici aflîn- 
du-se dealtfel și cel mai mare com
binat de prelucrare a sfeclei de 
zahăr din țară. Semn al puternicei 
dezvoltări a agriculturii județului 
stau producțiile medii de 4.5 tone de 
grîu la hectar obținute în ultimii ani, 
de 3.8 tone la secară, de 2,5 tone la 
soia. Dealtfel, județul ocupă locuri 
fruntașe în ierarhia producțiilor a- 
gricole bulgare. La producția de 
sfeclă de zahăr și soia ocupă locul 
intii, la legume locul al doilea, iar 
la creșterea animalelor locul al trei- 
lei. Veliko Tîrnovo este și un impor

tant centru al culturii bulgare. Aici 
ființează o. universitate, care, cu cei 
5 000 de studenți ai săi, este a doua 
ca mărime după universitatea sofiotă.

...De la Veliko Tîrnovo, în cîteva 
ceasuri sintem la Plevna. împrejuri
mile ei poartă nume familiare nouă: 
Grivița, Gorni Dubnik, Cneaja. De 
pe treptele micului muzeu de la Gri
vița privesc locurile pe care se înălțau 
altădată „redutele blestemate", „Va
lea plîngerii"; nu departe de locul 
în care stăm înfiorați de emoție vor 
fi căzut maiorul Șonțu și căpitanul 
Mărăcineanu, îndemnînd cu ultimele 
puteri : „Copii, tot înainte 1“ Iar 
căpitanul Moise Groza, venit de peste 
Carpați spre a fi alături de frați in 
acea mare clipă. își va fi înflăcărat 
la 30 august 1877 ostașii, care găsesc 
în ei resurse spre a ataca pentru a 
patra oară și a cuceri reduta Grivi
ța 1. Și pe aici pe undeva va fi fost 
lovit mortal de un glonte inamic 
tînărul elev loan Pastia, înrolat vo
luntar ca atîția și atîția alții pentru 
ca, așa cum spunea poetul, să cînte 
libertatea pe maluri dunărene.

...Plevna astăzi. Rănile războiului 
s-au vindecat de mult — numai jert
fele de sînge care au pecetluit pentru 
totdeauna prietenia popoarelor noas
tre rămîn de neuitat. Orașul, cu 
peste o sută de mii de locuitori, a 
devenit un puternic centru industrial 
cu fabrici de textile, constructoare de 
mașini. de industrie alimentară. 
Chiar în apropierea orașului, pe locu
rile fostelor lupte, se înalță turlele 
argintii ale unui mare combinat 
chimic, ridicat în anii ’60. în cincina
lul care a intrat în istorie chiar sub 
numele de ..cincinalul chimiei". Pen
tru că atunci au început să funcțio
neze combinatele Chimice de la Vra- 
ța. Iambol. Plevna. Vidin, Burgas, 
cărora aveau să li se adauge mai 
tîrziu cele de la Devnia și Șvistov. 
Si dacă în analele istoriei popoare
lor român și bulgar Plevna este în
scrisă cu majuscule ca simbol al 
voinței lor de libertate, anii noștri 
adaugă noi file în cronica unei prie
tenii multiseculare. îndeosebi prin 
cooperarea în producție a numeroase 
întreprinderi dm ramuri importante 
ale economiei. Este o nouă mărturie 
că peste „drumul fără pulbere" al 
Dunării se întind acum noi punți de 
legătură, de rodnică conlucrare.

Silviu ACHIM
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„OBIECTIVUL CEI MAI URGENT-ACIIUNI COMUNE PENTRU 
STĂVIUREA CURSEI ÎNARMĂRILOR SI ASIGURAREA PĂCII" 1

Raportul secretarului general al O.N.U.
în pregătirea viitoarei sesiuni a Adunării Generale

NAȚIUNILE UNITE 8 (Agerpres). 
— în introducerea la raportul secre
tarului general al O.N.U. privind 
activitatea organizației, dată publici
tății la New York înaintea sesiunii 
ordinare a Adunării Generale, se a- 
trage atenția asupra gradului ridicat 
al încordării din raporturile intersta
tale, ca urmare în special a recurge
rii la forță și a escaladei cursei 
înarmărilor, ayertizîndu-se în mod 
deosebit asupra „succesiunii alarman
te a crizelor". în context, secretarul 
general al O.N.U. își exprimă neli
niștea în fața tendinței crescînde a 
unor guverne de a ocoli O.N.U. în 
soluționarea unor probleme, de a 
ignora hotărîrile sale și de a recurge 
tot mai mult la „confruntare, violență 
și chiar la război". Cred, subliniază 
Javier Perez de Cuellar, că am apucat 
pe o cale foarte periculoasă, ale cărei 
simptome sînt criza ce a cuprins a- 
bordarea multilaterală a problemelor 
mondiale și eroziunea autorității și 
a prestigiului instituțiilor internațio
nale și regionale. Obiectivul nostru 
cel mai urgent, se arată în raport,

Prin numeroase demonstrații, miiitanții pentru pace japonezi iși exprima pro
testul împotriva sporirii arsenalelor nucleare. In fotografie : o manifestație 

desfășurata la Tokio in sprijinul interzicerii tuturor armelor atomice

ORIENTUL MIJLOCIU
© Bilanț al invaziei Israelului in Liban: 6 775 persoane și-au 

pierdut viața; 30 000 răniți în Beirutul de vest

Ca urmare a invaziei Israelului în 
Liban, în perioada 6 iunie — 15 au
gust 6 775 persoane și-au pierdut via
ța și aproape 30 Q00 au fost rănite in 
sectorul de vest al Beirutului, rela
tează agenția France Presse, citind 
surse ale O.N.U. din capitala libane
ză care se ocupă cu asistenta medi
cală. Cea mai mare parte (80 la sută) 
au fost persoane civile. Aceste date 
sînt rezultatul unui calcul efectuat 
pe baza registrelor de internare de 
la 20 de spitale reprezentînd aproape 
întreaga capacitate spitalicească din 
sectorul de vest al capitalei libaneze, 
menționează aceleași surse. Statisti
cile precizează că 2 094 de persoane 
grav rănite au fost victimele arsuri
lor provocate îndeosebi de bombe cu 
fosfor, adaugă A.F.P.

DAMASC 8 (Agerpres). — Un pur
tător de cuvînt militar palestinian ci
tat de agenția Wafa a anunțat că o 

trebuie să-1 constituie reconstruirea 
conceptului (le acțiune colectivă în 
favoarea păcii și securității, care con
stituie baza Cartei O.N.U.

Javier Perez de Cuellar a avansat 
în raport o Serie de propuneri vizînd 
întărirea rolului O.N.U. în menține
rea păcii și securității internaționale.

Atrăgind atenția asupra uriașelor 
pericole generate de cursa înarmări
lor și în primul rind de competiția 
în domeniul nuclear, Perez de Cuellar 
arată: „Trăim astăzi sub amenința
rea unui pericol înspăimîntător și 
fără precedent. în lume s-a acumulat 
o cantitate' atît de mare de arme 
nucleare, îneît aceasta este suficientă 
pentru nimicirea vieții de pe planeta 
noastră. După o catastrofă nucleară 
este greu de spus dacă va mai rămîne 
ceva".

în raport se conchide că sînt ne
cesare acțiuni comune și energice, cu 
participarea tuturor statelor, pentru 
preîntâmpinarea războiului, pentru 
stăvilirea cursei înarmărilor și salv
gardarea păcii mondiale.

unitate de comando palestiniană care 
opera în Munții Liban, în spatele li
niilor israeliene, a dezarmat perso
nalul unei poziții israeliene format 
din opt militari. Operațiunea a avut 
loc fără a se folosi focuri de armă. 
Soldații israelieni și conducătorul lor 
s-au predat comandoului palestinian, 
arată Wafa. Conducerea palestiniană 
a informat Crucea Roșie Internațio
nală că cei opt militari israelieni vor 
fi tratați ca prizonieri de război, po
trivit convențiilor de la Geneva.

Ambasadorii celor trei țări — Fran
ța, Italia, și S.U.A. — care contribuie 
cu unități la Forța internațională din 
Beirut, au prezentat președintelui Li
banului, Elias Sarkis, un plan potri
vit căruia contingentul american ar 
urma să se retragă la 10 septembrie, 
iar celelalte două ulterior, astfel ca 
la 16 septembrie operațiunea să fie 
încheiată, informează agenția France 
Presse.

Vizita delegației militare 
române în R. A. Egipt
CAIRO 8 (Agerpres). — Mareșalul 

Mohamed Abdel Halim Abu Ghazala, 
vicepremier și ministru al apărării și 
producției militare al R. A. Egipt, a 
primit la Cairo pe Vasile Milea, prim- 
adjunct al ministrului apărării na
ționale și șef al Marelui Stat Major, 
care face o vizită oficială în această 
țară, în fruntea unei delegații mi
litare române, la invitația generalu- 
lui-locotenent Abdel Nabi Hafez, 
șeful Statului Major al armatei e- 
giptene.

Au fost evocate excelentele ra
porturi de prietenie și colaborare 
dintre Republica Socialistă România 
și Republica Arabă Egipt, rolul de
terminant pe care îl au în strîngerea 
acestor relații întîlnirile și înțelege
rile convenite între șefii de stat ai 
celor două țări, președinții Nicolae 
Ceaușescu și Mohamed Hosni 
Mubarak. Au fost discutate o serie 
de aspecte privind dezvoltarea rela
țiilor de prietenie dintre armatele 
celor două țări.

La întîlnire a fost prezent Gheor- 
ghe Țârlescu, însărcinatul cu afaceri 
a.i. al Ambasadei României din Egipt.

GENEVA

Sesiunea U.N.C.T.A.D.
Soluționarea problemei da

toriilor externe trebuie să 
aibă in vedere continuarea 
procesului de dezvoltare a 

țărilor lumii a treia
GENEVA 8 (Agerpres). — Luînd' 

cuvîntul în cadrul lucrărilor celei 
de-a XXV-a sesiuni a Consiliului 
pentru Comerț și Dezvoltare — or
gan permanent al U.N.C.T.A.D., Ga- 
mani Corea, secretar general al 
U.N.C.T.A.D., a arătat că problema 
datoriilor externe trebuie tratată de o 
manieră care să nu pună în pericol 
procesul de dezvoltare a „lumii a 
treia". Vorbitorul a menționat că in
flația și schimbarea termenilor co
merciali pe’ plan internațional au 
contribuit la creșterea deficitelor ba
lanțelor de plăți ale țărilor în curs 
de dezvoltare.

Pe de altă parte, într-un studiu 
al U.N.C.T.A.D. prezentat conferinței 
se arată că țările industrializate occi
dentale introduc pe scară tot mai 
largă practici protecționiste.

VIZITA LA BEIJING. Deng 
Xiaoping, vicepreședinte al C.C. al 
P.C. Chinez, a avut o întîlnire cu 
fostul președinte al Statelor Unite 
Richard Nixon, care se află într-o 
vizită la Beijing. După cum rela
tează agenția China Nouă, au fost 
discutate probleme ale relațiilor 
chino-americane și ale situației in
ternaționale actuale.

PLENARA C.C. AL P.C. POR
TUGHEZ, consacrată examinării 
situației politice din țară și elabo
rării programului de acțiune al 
partidului, a adoptat o rezoluție 
în care se pronunță, pentru demi
sia guvernului__ dizolvarea, parla
mentului și organizarea de alegeri 
anticipate în vederea depășirii si
tuației de criză din țară.

CURSUL AURULUI a înregistrat 
miercuri un recul pe piețele occi
dentale de schimb. După ce marți 
depășise 500 dolari uncia, miercuri 
dimineața la Londra s-a vîndut cu 
477,5 dolari, iar la Zurich cu 476 do
lari uncia.

„DIALOGUL AMERICILOR". 
Peste 300 de intelectuali din țările 
continentului american s-au reunit 
la Ciudad de Mexico pentru a par
ticipa, pe parcursul a patru zile, la 
„Dialogul Americilor" — o dezba
tere consacrată in principal proble
mei suveranității popoarelor. Con

Adunarea festivă de la Sofia 
cu prilejul celei de-a 38-a aniversări 

a revoluției socialiste în Bulgaria

Manifestări consacrate României
In diverse țări au avut loc manifestări dedicate celei de-a 38-a aniver

sări a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiim- 
perialistă din România.

SOFIA 8 (Agerpres). — Cu prilejul 
celei de-a 38-a aniversări a victoriei 
revoluției socialiste în Bulgaria, săr
bătoarea națională a poporului bul
gar, la Sofia a avut loc,- miercuri, o 
adunare festivă. Au participat Todor 
Jivkov, secretar general al C.C. al 
P.C. Bulgar, președintele Consiliului 
de Stat al R. P. Bulgaria, alți con
ducători de partid și de stat bulgari.

Adunarea solemnă de la Phenian 
cu prilejul celei de-a 34-a aniversări a proclamării 

R.P.D. Coreene
PHENIAN 8 (Agerpres). — Cu 

ocazia celei de-a 34-a aniversări a 
proclamării Republicii Populare De
mocrate Coreene, la Phenian a avut 
loc, miercuri, o adunare solemnă — 
relatează agenția A.C.T.C.

Cu acest prilej, Pak Sen Cer, 
membru al Biroului Politic al C.C. al 
Partidului Muncii din Coreea, vice
președinte al R.P.D. Coreene, a evi
dențiat succesele remarcabile obținu
te de poporul coreean în eforturile 
continue de dezvoltare socialistă a 
țării.

Totodată, vorbitorul a subliniat că 
reunificarea patriei reprezintă una 
din preocupările cele mai importante

Pentru soluționarea pașnică a reunificării Coreei
Un memorandum al Guvernului R.P.D. Coreene

PHENIAN 8 (Agerpres). — Agenția 
A.C.T.C. anunță că Guvernul R.P.D. 
Coreene a dat publicității un memo
randum în care cere ca Statele Unite 
să-și retragă imediat și necondiționat 
toate trupele din Coreea de Sud. 
Publicat cu prilejul împlinirii a 
37 de ani de la ocuparea mi
litară de către S.U.A. a Coreei de 
Sud, documentul înfățișează domina
ția politică, economică, culturală și 
militară de către S.U.A. a Coreei de 
Sud și transformarea acesteia într-o 
colonie a lor, condamnînd planurile 
Statelor Unite și ale regimului sud- 
coreean de a reprima lupta dreaptă 
a populației sud-coreene și a men
ține divizarea țării în „două Coree". 
„Dacă imperialiștii S.U.A. iși retrag 
trupele lor agresoare din Coreea de 
Sud și pun capăt intervenției lor în

AGENȚIILE DE PRESĂ 
e scurt

cluziile dezbaterilor vor fi reunite 
in „Declarația de la Ciudad de 
Mexico".

STRATEGII ELECTORALE. U- 
niunea Centrului Democratic 
(U.C.D.), din Spania, partid de gu- 
vernămînt, a hotărît să nu încheie 
o alianță electorală cu partidul 
Alianța populară, de dreapta, în ve
derea alegerilor legislative antici
pate prevăzute să aibă loc la 28 
octombrie. Decizia, adoptată în 
cursul unei reuniuni a Comitetului 
Executiv al U.C.D., înseamnă că, 
excluzînd o posibilă alianță cu 
Partidul Democrat Liberal, Uniu
nea Centrului Democratic se va 
prezenta la scrutin cu un program 
propriu, centrist, notează agenția 
France Presse.

POLIȚIA ITALIANA l-a arestat, 
în orașul Reggio Calabria, pe Wal
ter Pianelli, cunoscut membru al 
grupării teroriste „Prima linea", ur
mărit încă din anul 1976 și împo
triva căruia au fost lansate nu

în raportul prezentat la adunarea 
festivă, Petăr Mladenov, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P. C. Bul
gar, a subliniat semnificațiile eveni
mentului aniversat, scoțînd în evi
dență marile realizări obținute de 
poporul bulgar în ultimii 38 de ani 
și, referindu-.se, totodată, la politica 
externă promovată de Bulgaria.

ale Guvernului R.P.D. Coreene. Rea
lizarea acestui deziderat major al 
poporului coreean nu poate să aibă 
loc decît prin retragerea trupelor de 
ocupație ale S.U.A. din Coreea de 
Sud, încetarea amestecului străin în 
treburile interne ale poporului co
reean și instaurarea drepturilor și li
bertăților democratice pentru popu
lația din Coreea de Sud. Calea cea 
mai justă pentru realizarea reunifi- 
cării pașnice și independente a țării 
o reprezintă crearea Republicii Con
federate Democrate Koryo, propusă 
de R.P.D. Coreeană — a spus vor
bitorul.

treburile interne ale țării noastre — 
se arată în memorandum — poporul 
coreean va soluționa cu siguranță 
problema reunificării independente 
și pașnice a patriei".

Memorandumul arată că „progra
mul de reunificare a țării prin crea
rea 'Republicii Confederate Democra
te Koryo reflectă spiritul nobil și 
principiile Declarației comune Nord- 
Sud de la 4 iulie 1972 și răspunde ce
rinței actuale pentru o soluționare 
pașnică a reunificării Coreei".

în încheiere, documentul arată că 
guvernul și poporul R. P. D. Coreene 
sînt convinse că lupta lor dreaptă se 
va bucura de sprijinul și solidaritatea 
fără rezerve a guvernelor și popoare
lor tuturor țărilor lumii iubitoare de 
dreptate, pace, suveranitate și inde
pendență.

meroase mandate de arestare pen
tru furturi și deținere de arme. Cu 
o lună în urmă, el fusese condam
nat la patru ani și jumătate închi
soare pentru un atentat împotriva 
unui agent imobiliar.

LA PALATUL HOFBURG DIN 
VIENA se desfășoară lucrările unui 
congres internațional consacrat 
creației marelui compozitor aus
triac Franz Joseph Haydn. La lu
crările congresului, organizat in ca
drul manifestărilor consacrate îm
plinirii a 250 de ani de la nașterea 
întemeietorului școlii vieneze de 
muzică clasică, iau parte peste 200 
de muzicologi din 18 țări.

DATORIILE VENEZUELEI însu
mau, la 30 iunie, 26 miliarde dolari 
— a anunțat .președintele acestei 
țări, Luis Herrera Campins. El a 
precizat că datoria externă se ci
frează la 18,52 miliarde, iar cea in
ternă la aproximativ 7,55 miliarde 
dolari — transmite agenția France 
Presse, care menționează că numai 

La Ambasada română din BAGDAD 
a fost organizată, în colaborare cu 
Ministerul irakian al Culturii, o sea
ră culturală românească. în cadrul 
manifestării, la care au participat 
reprezentanți ai presei irakiene, am
basadorul României la Bagdad, Mi
hail Diamandopol, a făcut o amplă 
prezentare a evenimentului aniver
sat, a succeselor înregistrate de țara 
noastră în opera de edificare a noii 
societăți, îndeosebi după Congresul 
al IX-lea al P.C.R., de cînd la con
ducerea partidului și statului român 
se află tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Au fost prezentate liniile directoa
re ale politicii externe românești, 
punîndu-se în evidență contribuția 
activă a României, a președintelui 
Nicolae Ceaușescu la rezolvarea ma
rilor probleme ale contemporaneită
ții. S-a făcut o trecere în revistă a 
progreselor înregistrate pe linia dez
voltării relațiilor româno-irakiene, 
subliniindu-se rolul esențial pe care 
l-a avut în acest sens dialogul din
tre președinții celor două țări.

în cadrul manifestării a fost .pre
zentată lucrarea „Președintele 
Nicolae Ceaușescu și democratizarea 
relațiilor internaționale", apărută în 
1981 la Beirut în editura „Dar Al 
Hadeth", în limbile arabă și fran
ceză.

La Academia de medicină din 
DRESDA a avut loc o manifestare 
culturală românească, în cadrul că
reia atașatul cultural al ambasadei 
țării noastre în R.D. Germană a pre
zentat importanța actului de la 23 
August 1944 pentru poporul român, 
politica internă și externă promovată 
de Partidul Comunist Român, de to
varășul Nicolae Ceaușescu, și a re
levat marile realizări obținute de tara 
noastră în anii construcției socialiste.

O adunare festivă a avut loc la 
Casa de cultură „Bharatiye Bhasha 
Parishad" din orașul CALCUTTA, 
sub auspiciile Asociației de prietenie 
„India—România". în cuvîntul rostit 
cu acest prilej, ministrul pentru me
diul înconjurător din guvernul local, 
Bhabani Mukherjee, a subliniat că 
atît India, cit și România își consa
cră în prezent eforturile instaurării 
unui climat de pace și colaborare 
între popoare. Președintele Adunării 
legislative (parlamentul local). Ja- 
nab Hashim Abdul Halim, a arătat 
că România constituie ■ un exemplu 
în lume în privința luptei neobosite 
pentru păstrarea independenței na

dobînzile absorb aproximativ o 
cincime din bugetul național.

CONGRESUL STATELOR UNI
TE și-a reluat activitatea, după 
vacanța parlamentară de vară, ur- 
mînd ca deliberările sale să dureze 
aproximativ o lună. După aceasta, 
forul legislativ american își va în
trerupe din nou lucrările, la înce
putul lunii noiembrie, în vederea 
desfășurării alegerilor parțiale pen
tru toate cete 435 mandate din 
Camera Reprezentanților și o trei
me din locurile din Senat.

DEȘEURI RADIOACTIVE DE
VERSATE IN ATLANTIC. Intr-o 
notă diplomatică remisă autorități
lor olandeze, guvernul spaniol își 
exprimă îngrijorarea în legătură cu 
recenta deversare de deșeuri radio
active de către două nave olandeze 
în Oceanul Atlantic,

UN AVION MILITAR de recu
noaștere aparținînd trupelor S.U.A. 
a violat, marți, spațiul aerian al 
R. P. D. Coreene. După cum rela
tează agenția A.C.T.C., avionul, de 
tipul „SR-71", zburînd la mare alti
tudine, a pătruns de două ori in 
zona localităților Kosong și Kan- 
gryung. Este al doilea act de acest 
fel al avioanelor americane săvîrșit 
în cursul lunii august, în scopuri 
ilegale de recunoaștere și spionaj — 
menționează agenția citată. 

ționale, iar succesele obținute pe plan 
economic într-o perioadă scurtă de 
timp dovedesc superioritatea socia
lismului ca orînduire socială.

Cu acest prilej a fost organizată 
o expoziție de carte și fotografii, 
inaugurată de ministrul infoiTriații- 
lor și culturii, Provas Phadikak, 
care, în alocuțiunea rostită, a dat o 
înaltă apreciere activității depuse de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu în 
slujba păcii și înțelegerii între. po
poare. Vorbitorul s-a referit la re
cunoașterea largă pe plan interna
țional a acestei activități, evocînd în 
context faptul că Adunarea pentru 
Integrare Națională din India 
(N.I.A.) a acordat președintelui 
Nicolae Ceaușescu distincția „Om al 
anului 1981".

Revista indiană de politică externă 
„SOCIALOOK" a publicat un supli
ment special dedicat României. Edi
torialul publicației arată că. „la re
alizarea politicii externe și econo
mice a României, președintele Nicolae 
Ceaușescu are o contribuție decisi
vă, imprimînd. în cursul celor 17 ani 
de cînd se află la conducerea desti
nelor poporului său, un dinamism 
fără precedent dezvoltării Româ
niei". Suplimentul cuprinde ample 
relatări referitoare la politica de 
pace a României și a președintelui 
Nicolae Ceaușescu.

într-un articol publicat de ziarul 
„.TORNAL DE ANGOLA" se subli
niază că actul istoric de la 23 August a 
fost realizat sub conducerea Partidu
lui Comunist Român, continuatorul 
tradițiilor glorioase de luptă ale po
porului român. în continuare • sînt 
prezentate realizările obținute de 
poporul român în diverse domenii în 
construirea societății socialiste mul
tilateral dezvoltate, subliniindu-se e- 
voluția pozitivă a relațiilor de prie
tenie si cooperare dintre România și 
Angola.

în municipiul Nazaret Hit din IS
RAEL a avut loc o adunare festivă. 
Ia care au participat primarul ora
șului, Menahem Ariav. membru al 
conducerii Partidului Muncii, perso
nalități locale, un numeros public. A 
fost prezentat un program de filme 
documentare românești și a avutj ioc 
vernisajul expoziției „Arhitectu : in 
România de-a lungul timpurilor".1-

(Agerpres)

În sprijinul intensificării 
cooperării economice 

internaționale
MANAGUA 8 (Agerpres). — în 

ziua a doua a lucrărilor celei de-ă 
XVII-a Conferințe regionale pentru 
America Latină a Organizației Na
țiunilor Unite pentru Alimentație și 
Agricultură (F.A.O.), care se desfă
șoară în capitala Republicii Nicara
gua, vorbitorii s-au pronunțat pentru 
instaurarea unei noi ordini econo
mice internaționale, pentru înlătu
rarea politicilor protecționiste 'și 
discriminatorii promovate de unele 
state industrializate, pentru întrona
rea unor raporturi noi, echitabile și 
juste în comerțul internațional — 
transmite agenția Prensa Latina.

Mario Jalil, director adjunct al 
F.A.O. pentru America Latină, a 
subliniat necesitatea intensificării 
eforturilor consacrate depistării de 
noi mijloace și forme de cooperare 
între țările în curs de dezvoltare, 
precum și între acestea și statele in
dustrializate.

Secretarul executiv al Comisiei 
Economice a O.N.U. pentru Ame
rica Latină, Enrique Iglesias, s-a re
ferit la sursele regenerabile de ener
gie ale regiunii, pledînd pentru 
intensificarea eforturilor destinate 
valorificării lor superioare.

EXTINDEREA COLABORĂRII INTRE TOATE STATELE

—o importantă cerință pentru depășirea crizei economice și financiare mondiale

DANEMARCA
--------------------------------------------------- - ț

Consultări privind alcătuirea echipei guvernamentale

La Toronto continuă să se desfă
șoare sesiunea anuală a Fondului 
Monetar Internațional (F.M.I.) și a 
Băncii Internaționale pentru Recon
strucție și Dezvoltare (B.I.R.D.), in
stituții specializate din sistemul Na
țiunilor Unite, ce grupează aproape 
150 de țări, care dețin 80 la sută din 
producția și 90 la sută din comerțul 
mondial. După cum s-a relevat și în 
luările de cuvînt de pînă acum, ac
tuala sesiune se desfășoară într-un 
climat pesimist, în care manifestă
rile de .criză — atît în Sudul sărac, 
cît și în Nordul bogat — supun 
relațiile economice internaționale la 
tensiuni-tot mai mari. „Responsabilii 
finanțelor planetei, scrie A.F.P., în
cearcă, la Toronto, să depășească di
vergențele care-i separă pentru a în
depărta spectrul primului «crah- 
mondial din istorie". Dealtfel, anali
zele F.M.I. și B.I.R.D. cu privire la 
situația actuală și perspectivele eco
nomiei mondiale scot în evidență 
persistența și chiar agravarea condi
țiilor care ar putea duce la un impas 
periculos.

Astfel, 1982 va fi pentru țările ca
pitaliste dezvoltate cel de-al treilea 
an consecutiv de creștere foarte sla
bă, ceea ce înseamnă cea mai lungă 
perioadă de încetinire a activității 
economice de după marea criză din 
anii ’30. Ritmul mediu de creștere a 
produsului național brut a scăzut de 
la 4 la sută pe an în perioada 1976— 
1979 la 1 la sută în 1980 și 1981. Con
trar așteptărilor specialiștilor F.M.I., 
care mizau pe un spor de 2 la sută 
în 1982. el nu va fi decît de 0.75 la 
sută. Mult așteptata relansare econo
mică a .fost reportată pentru 1983. 
cind se va înregistra probabil o în
viorare a activității productive, dar 
ritmul anticipat de creștere nu se va 
ridica nici la jumătate din nivelul 
mediu atins în perioada anterioară 
crizei. Firește, nici țările socialiste 
nu pot fi ferite de repercusiunile 
manifestărilor crizei.

în ce privește țările în curs de dez
voltare, ele au înregistrat anul tre
cut, pentru prima dată, o reducere 
absolută a venitului — și așa 
atît de redus ! — pe locuitor. De 
la 4,1 la sută în 1980, ritmul mediu 
de creștere a produsului național brut 

a scăzut la numai 1,4 Ia sută -în 1981, 
iar pentru țările importatoare de pe
trol el n-a fost decît de 0,6 la sută, 
în fapt, o „creștere negativă", adică, 
practic, o reducere dacă se ține sea
ma de sporul demografic. „Datorită 
deteriorării situației economice mon
diale — declara la deschiderea reu
niunii de la Toronto președintele 
Băncii Mondiale, Alden Clausen — 
țările in curs de dezvoltare vor cu
noaște o creștere slabă probabil pină 
în 1990".

Accentuarea recesiunii economice 
duce la creșterea șomajului, iar efec
tele cumulate ale celor doi fac

Pe marginea sesiunii anuale a F.M.I. și B.I.R.D. de la Toronto

tori contribuie Ia sporirea presiuni
lor protecționiste, îndeosebi în țările 
capitaliste dezvoltate. Comerțul in
ternațional stagnează, fapt care în
depărtează și mai mult perspectivele 
ieșirii din criză.

Lîncezeala economiei și comerțului 
mondial a pus la grea încercare sis
temul financiar internațional și, in 
special, capacitatea sa de a ajuta ță
rile rămase în urmă să facă față 
gravelor probleme legate de stinge
rea datoriei lor externe și de finan
țarea propriei dezvoltări. Datoria ex
ternă a țărilor „lumii a treia" s-a 
triplat între 1975 și 1981, ridieîndu-se 
de la 180 miliarde de dolari la 525 
miliarde. Deficitele lor anuale, care 
nu erau decît de 38 miliarde de do
lari în 1978, vor spori în 1982, ca și 
în 1983, la 100 de miliarde, după pre
viziunile F.M.I. De pe acum, patru 
cincimi din noile împrumuturi ale 
țărilor sărace se fac în scopul aco
peririi celor vechi. Dar accesul a- 
cestor țări la piețele internaționale 
de capitaluri este tot mai limitat, în 
timp ce ajutorul oficial pentru dez
voltare scade de Ia un an la altul. 
De aici temerea cercurilor financiare 
internaționale că „pragul limită", 
dincolo de care un „crah" mondial 
este inevitabil, ar putea fi repede 
trecut.

Țările în curs de dezvoltare consi
deră că depășirea actualei situații 
critice impune in mod deosebit ex
tinderea cooperării internaționale. 
Ce se înțelege însă prin aceasta T 
Evoluțiile din ultima vreme au do
vedit că extinderea cooperării presu
pune, înainte de toate, ca fiecare țară 
să țină seama de interesele celorlalte 
țări atunci cind aplică măsuri menite 
să ducă la soluționarea propriilor 
prob.emc. Este știut, de pildă, că în 
ultimii 2—3 ani unele țâri capita
liste dezvoltate, și în primul rind 
Statele Unite, au recurs la restricții 
monetare pentru a reduce inflația și 

a atenua efectele altor fenomene 
negative. în acest scop, ratele do- 
bînzilor au fost ridicate la un nivel 
fără precedent. Scumpirea creditului, 
împreună cu un dolar supraevaluat 
de dobînzile înalte din S.U.A., au a- 
vut însă efecte deosebit de negative 
asupra celorlalte țări, în special a 
statelor în curs de dezvoltare. Plățile 
„lumii a treia" sub formă de dobînzi 
la datoria externă au sporit cu o 
treime și chiar mai mult în fiecare 
an după 1978. Politica „banilor 
scumpi" promovată de unele țări ca
pitaliste dezvoltate este principala 
cauză a triplării, într-un interval atît 
de scurt, a datoriei externe a țărilor 
în curs de dezvoltare.

Nici țările avansate n-au fost însă 
ocolite de efectele nocive ale restric
țiilor monetare. Dobînzile din S.U.A., 
ajunse, după cum se exprima o ofi
cialitate vest-germană, „la cel mai 
ridicat nivel de la începutul erei 
noastre", au atras importante fonduri 
de investiții, care ar fi putut altfel 
să contribuie la impulsionarea pro
ducției și, implicit, la crearea de noi 
locuri de muncă în țările vest-euro- 
pene, unde șomajul a bătut toate re
cordurile postbelice. în același timp, 
pentru a menține capitalurile acasă, 
statele vest-europene au majorat 
propriile dobînzi, fapt care i-a 

descurajat pe investitorii locali să 
facă împrumuturi pentru înviora
rea activității economice. Pe de altă 
parte, creșterea valorii dolarului în 
raport cu celelalte monede occiden
tale a dus la scumpirea importurilor 
și accelerarea inflației în țările vest- 
europene. Cît de puternic este im
pactul restricțiilor monetare asupra 
„celor zece" din Piața comună se 
poate deduce și din declarația mi
nistrului francez al economiei și fi
nanțelor, Jacqus Delors, care aprecia 
că nu a ascultat niciodată „ o anali
ză atît de pesimistă, a situației eco
nomice din țările europene" ca aceea 

prezentată la recenta reuniune pre
gătitoare de la Copenhaga.

Chiar și Statele Unite, care au de
clanșat „febra" dobînzilor, se resimt 
de pe urma ei. Creșterea rapidă a 
falimentelor, ca urmare a accentuă
rii recesiunii din economie, s-a - re
percutat și asupra marilor bănci a- 
mericane. Unele dintre ele, cum sînt 
„Chase Manhattan" sau „Continental 
Illinois", au anunțat deja impor
tante pierderi. Mai mult, în cercurile 
financiare din Occident începe să în
colțească temerea că în situația în 
care se află azi unele țări sărace 
datorită poverii dobînzilor înalte, ar 
putea să se găsească mîine și unele 
țări bogate. Deocamdată privirile 
sînt îndreptate spre cîteva țări mici, 
cu resurse limitate, dar cine știe ce 
poate aduce valul î

Toate acestea dovedesc că, în con
dițiile unor interdependențe crescînj 
de, nici o țară, oricît de puternică 
ar fi ca, nu-și mai poate soluționa 
singură problemele prin ignorarea 
intereselor celorlalte state. Iar pro
cesul descaladării dobînzilor, declan
șat recent sub presiunea tot mai 
mare exercitată chiar în S.U.A., vine 
să întărească această convingere. în 
același timp, actuala situație critică 
din economia mondială face ca tot 
mai mulți factori politici din Occi

dent să înțeleagă că prosperitatea 
propriilor țări este legată nu de re- 
strîngerea, ci de' dezvoltarea fluxu
rilor comerciale și financiare inter
naționale. De aceea, toți acei care au 
declarat că la reuniunea F.M.I. și 
B.I.R.D. de la Toronto vor pleda 
pentru o reconsiderare de ansamblu 
a problemei ajutorului pentru dez
voltarea țărilor rămase in urmă au 
ținut să precizeze că o vor face nu 
numai în numele unei anumite mo
rale politice, ci și al realismului.

Intr-adevăr, ani de-a rîndul, pu
terea de cumpărare a țărilor în curs 
de dezvoltare a contribuit într-o mă
sură apreciabilă la susținerea econo
miei mondiale. Această putere se 
bazează pe încasările din exporturi 
ale țărilor respective și pe împru
muturile lor externe. Or, în ultima 
vreme, datorită scăderii prețurilor 
materiilor prime exportate de țările 
în curs de dezvoltare, a îngrădirii 
accesului produselor lor pe piețele 
statelor dezvoltate sau a dobînzilor 
excesiv de mari, puterea de cumoă- 
rare a țărilor „lumii a treia" a scă
zut mult, ceea ce nu putea să nu 
influențeze negativ activitatea eco
nomică în ansamblu, inclusiv aceea 
din țările dezvoltate. Tocmai în acest 
sens se apreciază că creșterea sub
stanțială a transferului de resurse 
financiare către țările în curs de dez
voltare este o condiție esențială a 
relansării, pe baze sănătoase, a eco
nomiei mondiale.

însăși viața, evenimentele demon
strează justețea și realismul aprecie
rilor României, ale președintelui 
Nicolae Ceaușescu potrivit cărora în 
împrejurările actualei crize econo
mice și financiare, ale încordării in
ternaționale este mai necesar ca ori- 
cînd să se intensifice raporturile în
tre toate statele lumii, eliminîndu-se 
orice piedici, restricții și discriminări, 
să se acționeze pentru depășirea pro
blemelor complexe și soluționarea 
lor în spiritul respectului intereselor 
și independenței fiecărei națiuni, 
pentru o largă colaborare pașnică, 
egală în drepturi și reciproc avan
tajoasă, menită să asigure progresul 
economic și social al tuturor po
poarelor.

Gh. CERCELESCU

COPENHAGA 8 (Agerpres). — 
Primul ministru desemnat al Dane
marcei, Poul Schlueter, și-a început, 
miercuri, consultările cu liderii ce
lorlalte trei partide politice repre
zentate în viitorul guvern de centru- 
dreapta, în legătură cu atribuirea 
portofoliilor ministeriale. Lista nou
lui cabinet, alcătuit din 21 de miniș
tri, va fi anunțată vineri. Agenția

OLANDA: Scrutin parlamentar anticipat
I-IAGA 8 (Agerpres). — Miercuri 

s-au desfășurat în Olanda alegeri ge
nerate anticipate, în. cadrul cărora au 
fost chemați la urne circa zece mi
lioane de alegători pentru a-i de
semna pe cei 150 de membri ai Ca
merei deputaților. Potrivit primelor 
estimări, prezența la urne a fost de 
70—85 Ia sută din corpul electoral.

Convocarea anticipată la urne a 
alegătorilor olandezi este urmarea 
eșecului coaliției guvernamentale de 
centru-stînga, condusă de Andreas 
van Agt (creștin-democrat), de a

„Regimul rasist Re la Pretoria periclitează 
pacea și securitatea iu sudul Africii" 
Dezvăluiri privind acțiunile subversive ale R.S.A.

NAȚIUNILE UNITE 8 (Agerpres). 
— Guvernul Mozambicului a cerut 
secretarului general al O.N.U. și co
munității internaționale să facă tot 
ceea ce este posibil pentru a împie
dica Republica Sud-Africană „să pe
ricliteze pacea și securitatea în par
tea sudică a continentului ■ african". 
Din însărcinarea guvernului său, re
prezentantul permanent al Mozambi
cului la Națiunile Unite a adresat 
secretarului general al O.N.U., Ja
vier Perez de Cuellar, o scrisoare în 
care sînt prezentate ultimele acte 
agresive ale R.S.A. și încălcările re
petate ale integrității teritoriale a 
Mozambicului de către forțele arma
te ale regimului minoritar rasist de 
la Pretoria, soldate cu victime ome
nești și cu importante pagube ma
teriale. Africa de Sud, se mențio- 

’nează în document, a declanșat, în 
ultima perioadă, o campanie în sco

A.P. arată că într-o declarație a pre
mierului desemnat s-a precizat că 
partidul său va avea în viitorul ca
binet opt portofolii, la fel ca și 
Partidul Liberal, patru revenind 
Partidului Centrist-Democratic și 
unul — Partidului Creștin Popular. 
Guvernul minoritar va dispune de 
66 de locuri în Folketing (Parla
ment), care are 179 de locuri.

ajunge la un acord asupra măsurilor 
ce trebuie luate pentru reducerea de
ficitului bugetar record al țării, pen
tru a depăși fenomenele de stagnare 
economică și șomajul (care a cuprins 
12 la sută din forța de muncă). Tot
odată, partidele coaliției s-au văzut 
divizate și în ce privește poziția față 
de planul N.A.T.O. privind amplasa-: 
rea de noi rachete pe teritoriul 
Olandei. Ca urmare, Partidul Muncii 
s-a retras în luna mai din coaliția pe 
care o forma alături de Apelul Creștin. 
Democrat și de „Democrații — ’66".

pul subminării independenței Repu
blicii Populare Mozambic și dereglă
rii economiei ei.

LUANDA 8 (Agerpres). — în nor
dul Namibiei, la frontiera cu Angola, 
sînt concentrați aproximativ 35 090 
de militari ai regimului rasist de la 
Pretoria — a anunțat postul de 
radio Luanda. Cu sprijinul militar 
al autorităților de la Pretoria, pe te
ritoriul Angolei sînt lansate grupuri 
de elemente contrarevoluționare an
goleze avînd misiunea de a înfăptui 
acțiuni de sabotaj.

La 4 și 5 septembrie — a mențio
nat postul de radio Luanda — avia
ția sud-africană a efectuat raiduri 
de recunoaștere asupra mai multor 
regiuni angoleze, unde sînt ampla
sate efective ale forțelor armate an
goleze.
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