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LA INVITAȚIA PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUSESCU
A TOVARĂȘEI ELENA CEAUSESCU,

ieri a începutVIZITA OFICIATĂ DE PRIETENIE A PREȘEDINTELUI
II

Ceremonia sosirii 
în Capitală

La invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și a to
varășei Elena Ceaușescu, marți 
a sosit într-o vizită oficială de 
prietenie în țara noastră pre
ședintele Republicii Botswana, 
președintele Partidului Demo
cratic din Botswana, Quett K. J. 
Masire, împreună cu doamna 
G. Masire.

Vizita șefului statului Botswa
na în țara noastră reprezintă un 
moment de cea mai mare însem
nătate pentru dezvoltarea rela
țiilor de prietenie și colaborare 
dintre România și această țară, 
convorbirile la nivel înalt ce vor 
avea loc cu acest prilej urmind 
să deschidă perspectivele unei 
conlucrări bilaterale rodnice, 
precum și pe arena internațio
nală, ■ în folosul ambelor țări și 
popoare, al cauzei păcii și pro
gresului social, al destinderii și 
înțelegerii internaționale.

Ceremonia sosirii înalților 
oaspeți a avut loc pe aeroportul 
Otopeni, împodobit sărbătorește. 
Pe frontispiciul aerogării se 
aflau portretele președinților 
Nicolae Ceaușescu și Quett K. J. 
Masire, încadrate de drapelele 
de stat ale Republicii Socialiste 
România și Republicii Botswana.

Pe mari pancarte erau înscri
se urările „Bun venit in Repu
blica Socialistă România Ex
celenței Sale dr. Quett Ketumile
(Continuare în pag. a Il-a)

începerea convorbirilor oficialei
La Palatul Consiliului de Stat au 

Început, marți după-amiază, convor
birile oficiale între tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, și 
Quett K. J. Masire. președintele Re
publicii Botswana, președintele Parti
dului Democratic din Botswana.

La convorbiri participă :
Din partea română — Gheorghe 

Oprea, prim viceprim-ministru al 
guvernului. Ștefan Birlea. președin
tele Comitetului de Stat al Planifi
cării. Aurel Duma, ministru secretar 
de stat la Ministerul Afacerilor Ex
terne, Alexandru Roșu,, ministru 
secretar de stat la Ministerul Co

merțului Exterior și Cooperării 
Economice Internaționale, Silviu 
Curticeanu, șeful secției Cancelarie 
a C.C. al P.C.R., Constantin Mitea, 
consilier al secretarului general al 
Partidului Comunist Român și 
președintelui Republicii Socialiste 
România, Constantin Oancea, ad
junct al ministrului afacerilor ex

terne, Petre Tănăsle, director în Mi
nisterul Afacerilor Externe.

Din partea Republicii Botswana — 
A. M. Mogwe, ministrul afacerilor 
externe, M. P. K. Nwako, ministrul 
comerțului și industriei, F. G. Mogae, 
secretar permanent al președintelui
(Continuare în pag. a Il-a)Dineu oficial oferit de președintele Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, și tovarășa Elena 
Ceaușescu au oferit, marți, un dineu 
oficial in onoarea președintelui Re
publicii Botswana, președintele 
Partidului Democratic din Botswana, 
Quett K. J. Masire, și a doamnei 
G. Masire.

Au participat tovarășii Emil Bobu, 
Lina Ciobanu, Alexandrina Găinușe,

Manea Mănescu, Gheorghe Oprea, 
Ion Pățan. Gheorghe Rădulescu, 
Ștefan Voitec, Ștefan Birlea. Miu 
Dobrescu, Petru Enache, Suzana 
Gâdea, Ion Ursu, Ion M. Nicolae, 
viceprim-ministru al guvernului, mi
niștri, reprezentanți ai unor institu
ții centrale, alte persoane oficiale.

Au luat parte, de asemenea, 
A. M. Mogwe, M. P. K. Nwako,
F. G. Mogae, S. A. Mpuchane,
G. G. Garebamono, celelalte per

soane oficiale care însoțesc pe înalții 
oaspeți în vizita în țara noastră.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale Republicii Botswana și Republi
cii Socialiste România.

în timpul dineului, care s-a desfă
șurat intr-o atmosferă caldă, priete
nească, președinții Nicolae Ceaușescu 
și Quett K. J. Masire au rostit toas
turi, urmărite cu atenție și subliniate 
cu aplauze de cei prezenți.

Toastul președintelui 
Nicolae Ceaușescu

Stimate domnule președinte al Republicii 
Botswana,

Stimată doamnă Masire,
Stimați oaspeți, prieteni și tovarăși,
Doresc să vă adresez, și în acest cadru, un cald salut 

prietenesc și să vă urez, încă o dată, domnule pre
ședinte, bine ați venit în România socialistă.

Aceasta este prima vizită pe care o faceți în țara 
noastră și considerăm că ea va deschide perspectiva 
dezvoltării largi a relațiilor de prietenie și colaborare 
dintre țările și popoarele noastre.

în cadrul discuțiilor pe care le-am început astăzi, 
am căzut de acord să acționăm în direcția dezvoltării 
relațiilor economice, tehnico-științifice, culturale, să 
găsim căile cooperării în industrie, în domeniul mine
ritului, în agricultură și alte sectoare de interes comun. 
Iată de ce doresc să exprim convingerea că vizita 
dumneavoastră, convorbirile și acordurile la care vom 
ajunge, vor deschide largi posibilități pentru dezvol
tarea relațiilor dintre țările noastre, în interesul am
belor popoare, al cauzei păcii și colaborării interna
ționale.

Toastul președintelui
Quett K. J. Masire

Excelență, domnule secretar general al 
Partidului Comunist Român și președinte al Re
publicii Socialiste România,

Stimată doamnă Elena Ceaușescu,
Distinși membri ai Partidului Comunist Român 

și ai guvernului român,
Prieteni și tovarăși,

Permiteți-mi, înainte de toate, să exprim aprecierea 
mea pentru primirea deosebit de caldă și ospitalitatea 
generoasă ce au fost acordate delegației mele de către 
dumneavoastră, guvernul și poporul Republicii Socia
liste România încă din primul moment al sosirii 
noastre în această după-amiază. Așteptăm, de aceea, 
cu multă plăcere zilele pe care le vom petrece îm
preună în frumoasa dumneavoastră țară.

România și Botswana sînt țări pe care le leagă o 
veche prietenie ; relațiile dintre cele două țări ale 
noastre au fost întotdeauna cordiale. Vizita noastră 
în țara dumneavoastră demonstrează cu claritate 
acest fapt și nu mă îndoiesc că vom folosi acest prilej 
pentru a întări pe mai departe legăturile de prietenie 
și cooperare care există între cele două țări.
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Sub președinția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului Co
munist Român, marți, 6 septembrie, a avut loc 
ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.

Comitetul Politic Executiv a dezbătut măsurile 
referitoare la transpunerea în viață a Programu
lui privind aplicarea fermă a principiilor autocon- 
ducerii muncitorești și autogestiunii, perfecționa
rea mecanismului economico-financiar, a siste
mului de retribuire a muncii și creșterea retribu
ției în acest cincinal, aprobat de Plenara C.C. al 
P.C.R. din iunie 1983.

Comitetul Politic Executiv a relevat că acest 
important program, elaborat sub îndrumarea di
rectă a tovarășului Nicolae Ceaușescu, în con
formitate cu obiectivele și sarcinile stabilite de 
Congresul al Xll-lea și Conferința Națională ale 
partidului, ilustrează politica consecventă a 
Partidului Comunist Român de creștere a pro
ducției și a eficienței acesteia, de perfecționare 
continuă a mecanismului economico-financiar, a 
relațiilor sociale, de creare a tuturor condițiilor 
pentru ridicarea permanentă a bunăstării mate
riale și spirituale a întregului popor, țelul suprem 
al politicii partidului, al orînduirii noastre so
cialiste.

S-a apreciat că noile măsuri de întărire a au- 
toconducerii muncitorești și a autogestiunii eco- 
nomico-financiare, de perfecționare a sistemu
lui de retribuire a muncii și de creștere a veni
turilor oamenilor muncii sînt în concordanță cu 
actualul stadiu de dezvoltare economico-socială 
a țării, cu cadrul organizatoric al democrației 
muncitorești, bazată pe participarea nemijlocită 
a maselor la conducerea economiei, a vieții so
ciale, a întregii societăți.

Aceste măsuri urmăresc dezvoltarea proprietă
ții socialiste, aplicarea și mai fermă a principiu
lui socialist de repartiție în raport cu cantitatea, 
calitatea și importanța socială a muncii depuse, 
legarea mai strînsă a veniturilor individuale ale 
fiecărui om al muncii de rezultatele obținute în 
înfăptuirea planului de producție, de export, de 
productivitatea muncii și gradul de valorificare 
a resurselor materiale, de eficiența întregii acti
vități economice. A fost relevată necesitatea de 
a se asigura acoperirea în întregime a fonduri
lor necesare retribuțiilor pe seama sporirii mai 
accentuate a productivității muncii, care trebuie 
să fie, în toate ramurile economiei naționale, mai 
mare decît cea a retribuției, astfel incit, pe 
această bază, să se asigure, în afara fondurilor 
necesare majorării retribuției, și acoperirea altor 
cheltuieli generale ale statului.

în acest sens, Comitetul Politic Executiv a 
dezbătut o serie de proiecte de decrete menite 
să ducă la traducerea fermă în viață a Progra
mului privind aplicarea principiilor autocondu- 
cerii muncitorești și autogestiunii, perfecționarea 
mecanismului economico-financiar, a sistemului 
de retribuire a muncii și creșterea retribuției în 
acest cincinal.

A fost examinat și aprobat proiectul Decretu
lui pentru majorarea retribuției personalului 
muncitor. Acest important act normativ prevede, 
în conformitate cu măsurile din program, efec
tuarea unei noi majorări a retribuției nominale, 
astfel încît la încheierea acestei acțiuni, în a 
doua jumătate a anului 1984, retribuția reală să 
fie cu 5 la sută mai mare față de anul 1980.

Conform prevederilor decretului, retribuția nomi
nală a personalului muncitor va crește, in anii 
1983—1984, cu 10,4 la sută în medie pe econo
mie, această creștere realizîndu-se atît prin ma
jorarea retribuțiilor tarifare, cît și pe calea spo
ririi părții variabile în veniturile totale ale oa
menilor muncii, care se va obține îndeosebi prin 
creșterea adaosului de acord, prin majorarea 
sporului pentru vechime neîntreruptă în aceeași 
unitate, prin mărirea cotelor de constituire a fon
durilor de participare a oamenilor muncii la 
realizarea producției, a beneficiilor și la reparti
zarea beneficiilor, precum și pentru stimularea 
exportului, prin mărirea cotelor de constituire a 
fondurilor de premiere anuală și pentru rea
lizări deosebite în cursul anului.

Comitetul Politic Executiv a hotărît ca, începînd 
de la 1 septembrie 1983 pînă la 1 august 1984, 
să se majoreze, în mod eșalonat, retribuțiile ta
rifare ale tuturor categoriilor de personal mun
citor, în medie cu 5,3 la sută, pe ramuri și acti
vități.

în cursul acestui an beneficiază de sporirea 
retribuției : unitățile subordonate ministerelor 
minelor, petrolului, geologiei, energiei electrice — 
de la 1 septembrie a.c. ; unitățile subordonate 
Ministerului Industriei Metalurgice — de la 1 oc
tombrie a.c. ; unitățile subordonate Ministerului 
Industriei Construcțiilor de Mașini și Ministerului 
Industriei de Mașini-Unelte, Electrotehnică și 
Electronică — de la 1 noiembrie a.c. ; unitățile 
subordonate Ministerului Industriei Chimice — de 
la 1 decembrie a.c. în întreprinderile subordonate 
celorlalte ministere, majorarea retribuției se va 
aplica în mod eșalonat, pînă la 1 august .1984.

Comitetul Politic Executiv a dezbătut și apro
bat, totodată, proiectul de decret privind aplica
rea formei de retribuire în acord global și altor 
forme de retribuire specifice unor ramuri sau ac
tivități. S-a apreciat că această formă de organi
zare a muncii și de retribuire asigură condiții 
pentru ca oamenii muncii să realizeze venituri ne
limitate în funcție de munca depusă, de rezulta
tele obținute în realizarea producției fizice, a pro
ductivității muncii, reducerea cheltuielilor de pro
ducție, creșterea eficienței economice și de valo
rificarea superioară a materiilor prime.

Comitetul Politic Executiv a cerut organelor de 
conducere colectivă ale întreprinderilor, centra
lelor industriale, trusturilor, ministerelor, celor
lalte organe centrale și locale să acționeze cu 
toată hotărîrea, potrivit sarcinilor cuprinse în pro
iectul de decret, pentru asigurarea bazei materia
le, folosirea deplină a capacităților existente în 
fiecare unitate, desfășurarea ritmică a activității 
de producție, investiții și export, realizarea și li
vrarea la termen, în condiții de calitate, a pro
ducției, respectarea obligațiilor contractuale. S-a 
indicat, de asemenea, să se acționeze cu toată 
responsabilitatea pentru aplicarea neabătută a 
principiilor noului mecanism economico-financiar, 
încadrarea strictă în nivelul costurilor planificate, 
prin reducerea continuă a consumurilor materia
le, valorificarea resurselor refolosibile, înlocuirea 
tehnologiilor învechite, gospodărirea judicioasă a 
mijloacelor materiale și bănești încredințate, ast
fel încît să se obțină rezultate financiare cit mai 
bune, să se acopere integral cheltuielile din 
veniturile proprii, să se realizeze și să se depă
șească rentabilitatea și beneficiile planificate.
(Continuare în pag. a V-a)

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU 
a primit pe ambasadorul Uniunii Sovietice
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretai" general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, marți

dimineață, pe E. M. Tiajelnikov, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București, la cererea acestuia.

Cu acest prilej, a avut loc o con
vorbire care s-a desfășurat într-o at
mosferă tovărășească.

Înaintea dineului oficial
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VIZITA OFICIALĂ DE PRIETENIE A PREȘEDINTELUI REPUBLICII BOTSWANA,

QUETT K. J. MASIRE, ÎMPREUNĂ CU DOAMNA G. MASIRE
Ceremonia sosirii în Capitală
(Urmare din pag. I)
Joni Masire, președintele Republicii 
Botswana, președintele Partidului 
Democratic din Botswana !“. „Să se 
dezvolte relațiile de prietenie și co
laborare statornicite intre Republica 
Socialistă România și Republica 
Botswana, spre binele poporului ro
mân și poporului botswanez !“.

în intimpinarea înalților oaspeți 
au venit tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu.

Pa aeroport erau, de aseme
nea, prezenți tovarășii Manea 
Mănescu, Lina Ciobănu, Alexandrina 
Găinușe, Gheorghe Oprea, Ștefan 
Birlea, Miu Dobrescu, Petru Enache, 
Ion M. Nicolae, viceprim-ministru ăl 
guvernului, miniștri, generali,' alte 
persoane oficiale.

La ora 15,35, avionul cu care au 
călătorit înalții oaspeți a aterizat.

La coborîrea din avion, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu au întimpi- 
nat cu căldură pe președintele Quett 
K. J. Masire și doamna G. Masire.

Cei doi șefi de stat și-au strins 
miinile cu prietenie.

Cu aceeași cordialitate s-au salu
tat tovarășa Elena Ceaușescu și 
doamna G. Masire.

Președintele Republicii Botswana a 
prezentat apoi personalitățile care îl 
însoțesc în vizita în țara noastră : 
A. M; Mogwe, ministrul afacerilor ex
terne, M. P. K. Nwako, ministrul co
merțului și industriei, F. G, Mogac, 
secretar permanent al președintelui 
Republicii, G. G, Garebamono, secre
tar pentru afacerile externe, alte 
persoane oficiale.

Era prezent ambasadorul Republi
cii Botswana în România, Samuel 
Akuna Mpuchane.

în continuarea ceremoniei, o gardă 
militară aliniată pe aeroport a pre
zentat onorul. Au fost intonate im
nurile de stat ale Republicii Socia
liste România și Republicii Botswa
na, timp în care au fost trase 21 
salve de artilerie.

împreună cu șeful statului român, 
președintele Republicii Botswana a 
salutat drapelul de stat al Republicii 
Socialiste România, după care a fost 
trecută în revistă garda de onoare.

Au fost prezentate, apoi, persoa
nele oficiale române venite la aero
port.

Un grup de pionieri au oferit bu
chete de flori președintelui Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu, președintelui Quett K. J. 
Masire și doamnei G. Masire.

Cei doi șefi de stat au primit apoi 
defilarea gărzii de onoare.

Numeroși bucureșteni aflat! pe ae
roport au făcut o primire călduroasă 
înalților oaspeți. Ei ovaționau înde
lung pentru prietenia dintre Româ
nia și Botswana, dind astfel expresie 
satisfacției pentru întilnirea dintre 
președinții Nicolae Ceaușescu. și 
Quett K. J. Masire,. menită să am
plifice dezvoltarea raporturilor de 
prietenie și colaborarea româno- 
botswaneză.

Cei doi șefi de stat au răspuns cu 
căldură manifestărilor prietenești 
adresate de cei veniți în întimpinare. 
.în aplauzele și uralele mulțimii, 

președinții Nicolae Ceaușescu și 
Quett K. J. .Masire, tovarășa Elena 
Ceaușescu și doamna G. Masire au 
părăsit aeroportul, îndreptîndu-se, 
într-o mașină escortată de motoci- 
cliști, spre reședința rezervată .înalți
lor oaspeți.

La reședință, cei doi șefi de stat, 
tovarășa Elena Ceaușescu și doamna 
G, Masire s-au întreținut într-o at
mosferă cordială.

Președintele Quett K. J. Masire 
a făcut o vizită protocolară 

tovarășului Nicolae Ceaușescu
Președintele Republicii Botswana, 

președintele Partidului Democratic 
din Botswana, Quett K. J. Masire, a 
făcut, marți după-amiază. o vizită

ÎNCEPEREA CONVORBIRILOR
OFICIALE

(Urmare din pag. I)
Republicii, S. A. Mpuchane, amba
sadorul Republicii Botswana în 
România, G. G, Garebamono, secre
tar pentru afacerile externe, L. M. 
Selepeng, secretar personal princi
pal al președintelui Republicii, 
M. J. Mbaakanyi, director pentru 
problemele industriei, E. M. Mar 
phanyane, responsabil principal în 
domeniul planificării, L. C. Lekoa, 
consilier în Ministerul Afacerilor 
Externe.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
salutat prima vizită a unui șef de 
stat din Botswana în țara noastră, 
care pune in evidență bunele relații 
dintre partidele, țările și popoarele 
noastre, precum și dorința comună a 
României și Botswanei de a da un 

A

protocolară tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România.

conținut tot mai bogat acestor ra
porturi. Conducătorul statului ro
mân a subliniat satisfacția de a se 
întîlni cu președintele Quett K. J. 
Masire și de a avea împreună un 
schimb de păreri cu privire la dez
voltarea Colaborării dintre partidele, 
țările și popoarele noastre, Ia per
spectivele promovării unei cît mai 
largi conlucrări, atît pe tărîm bilate
ral, cît și în sfera vieții interna
ționale.

Președintele Quett K. J. Masire a 
mulțumit pentru invitația de a vizita 
România, pentru primirea caldă, 
plină de ospitalitate ce i-a fost fă
cută și și-a manifestat deplina sa
tisfacție de a se întîlni cu președin
tele Nicolae Ceaușescu șl de a purta 
un dialog rodnic în probleme pri
vind întărirea continuă a prieteniei

Cu acest prilej, cei doi șefi de stat 
au avut un prim schimb de Păreri, 
premergător convorbirilor oficiale, 
care s-a desfășurat într-o atmosferă 
caldă, prietenească.

și colaborării dintre țările și po
poarele noastre.

în această atmosferă a început 
examinarea problemelor referitoare 
la stadiul actual și perspectiva rela
țiilor dintre Republica Socialistă 
România și Republica Botswana, lâ 
conlucrarea celor două țări pe arena 
mondială.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Quett K. J. Masire au 
însărcinat pe membrii delegațiilor 
participante la convorbiri să anali
zeze, în cursul vizitei, modalitățile 
concrete de lărgire a colaborării și 
cooperării româno-botswaneze, de 
înfăptuire a măsurilor convenite, în 
acest scop, de președinții celor două 
țări.

Convorbirile se desfășoară într-o 
atmosferă de caldă prietenie, înțele
gere și stimă reciprocă.

tjh- B& A

RECOLTAREA cu toate forțele.
pe un front cit mal largi

peste tot rezultatele sint pe măsură
în județul Sibiu se lucrează in

tens Ia recoltarea cartofilor de 
toamnă de pe cele 7160 hectare. 
Există condiții ca întreaga reâoltă 
să fie strinsă și pusă la adăpost 
cit mai repede. Timpul este bun, iar 
recoltarea a început mai devreme 
decit în alți ani. „Hotărirea ..noas
tră este să strîngem producția de 
cartofi pină cel tirziu la 20 sep
tembrie — ne-a spus ing. Eugen 
Lazu, director adjunct cu producția 
vegetală Ia direcția agricolă jude
țeană. Potrivit programului. în
tocmit, urmărim zi de zi funcționa
rea la întreaga capacitate a celor 
24 combine și 50 de mașini de re
coltat de care dispunem. în acest 
scop, cea mai mare parte a acestor 
utilaje a fost concentrată în coope
rativele agricole situate pe Valea 
Oltului, care șint cețe mai mari 
unități cultivatoare de cartofi din 
județ. Aplicăm și alte măsuri tehni- 
co-organizatorice : inainte de re
coltare, terenul este curățat de 
resturi vegetale, mașinile sint re
glate sub directa supraveghere a 
specialiștilor. Toate acestea au dus 
la sporirea vitezei de recoltare, la 
înlăturarea pierderilor, producția 
din acest an fiind superioară ceiei 
din anul trecut".

Am urmărit cum se desfășoară 
lucrările în mai multe unități agri
cole situate pe Valea Oltului. La 
cooperativa agricolă din Cirța, re
coltarea a început în ziua prece
dentă. Acum, toți locuitorii satu
lui se aflau in cîmp. Mecanizatorii 
lucrau în schimburi prelungite, iar 

mașinile erau reglate după fiecare 
trecere de-a lungul parcelei. Pen
tru prevenirea oricăror pierderi, 
concomitent cu recoltarea se face 
și sortarea tuberculilor pe calități, 
în aceeași zi, producția obținută 
este transportată la centrele de pre
luare pentru fondul de stat. La 
Avrig și Axente Sever, organizarea

brașov: Decalaje prea mari 
între recoltare și transport

județul Bra- 
cartofilor a

în ultimele zile, în 
șov, yitmul recoltării 
cșescut. în majoritatea unităților, 
mai ales în cele din Tara Birsei, 
s-a lucrat și în cursul zilei de du
minică, ceea ce a făcut ca, pe 
ansamblul județului, cartofii să fie 
strinși de pe 35 la sută din supra
față. După cum ne spunea ingi
nerul Ioan Enescu, director ad
junct al direcției agricole jude
țene, prin folosirea mai bună a 
mașinilor și forței de muncă, rit
mul recoltării ar putea crește la 
550—600 hectare pe zi. Trebuie însă 
intensificat transportul cartofilor 
din cimp. Or, duminică seara, a- 
proape jumătate din cele 60 000 
tone cartofi recoltate se mai aflau 
pe cîmp.

Că recoltarea șl transportul car
tofilor pot fi făcute In același ritm

/

de predare a cartofilorunor puncte _ 
de sămință pentru producția anului 
viitor a grăbit preluările.

Recoltarea cartofilor trebuie mult 
intensificată in toate unitățile a- 
gricole din județ. Spunem aceasta 
întrucît, pînă în seara zilei de 5 
septembrie, din cele 3 838 hectare 
cultivate' in unitățile agricole, 
recolta a fost strînsă doar de pe 
760 hectare, iar din cantitatea re
coltată de 120 000 tone, au fost li
vrate 
tone.

la fondul de stat numai 7 200

Nlcoîae BRUJAN 
corespondentul „Scinteii

o dovedesc rezultatele cooperativei 
agricole din Săcele, unitate care 
cultivă 800 hectare cu această va
loroasă plantă. Cind am intrat in 
incinta unității, deși era dis-de- 
dimineață, iar în după-amiaza zilei 
precedente plouase, autocamioanele 
soseau unele după altele încărcate 
cu cartofi pe care-i cîntăreau. 
Apoi iși continuau drumul, fie 
spre gara Dîrste, în cazul cartofi
lor de sămînță, fie spre silozurile 
I.L.F., în cazul celor de consum. 
Tovarășul Andrei Balint, președin
tele cooperativei, ne-a spus că 
întreaga suprafață cu cartofi a fost 
repartizată în acord global. Ca 
urmare, concomitent cu recoltarea, 
cooperatorii fac și sortarea.

La cooperativa agricolă Tărlun- 
geni cartofii au fost recoltați de pe

)
circa 185 hectare, mai bine de 
jumătate din suprafața cultivată. 
Dar pe sola nr. 33 Izvor se aflau 
sute de saci plini cu tuberculi, gata . 
sortați. „Nu avem cu ce-i trans
porta — ne spune brigadierul 
Erno Dinka. I.T.A. ne-a promis 
pentru astăzi 10 autocamioane, 
dar au sosit doar trei". Și la C.A.P. 
Purcăreni mijloacele de transport

prahova. Ritm mai alert
in ritmul livrărilor

ani,
alte

„Dacă în urmă cu cîțiva ani, 
pentru a satisface nevoile de con
sum aduceam legume din alte 
județe, în prezent se asigură din 
producția județului tomatele, ar
deii, vinetele, fasolea păstăi, 
varza, cartofii și rădăcinoasele" — 
ne spunea tovarășul Ion Zaharia, 
directorul Trustului horticol Pra
hova. Și totuși, în luna august 
nu s-au Îndeplinit prevederile 
din program la livrările de legume 
pentru fondul de stat. Ce a deter
minat această situație ? „Anul 
acesta In județ s-au cultivat 6 742 
hectare cu legume. Dar vara a 
fost capricioasă, chiar potrivnică 
legumiculturii. Seceta din luna 
iunie a întîrziat vegetația legume
lor plantate, în special a tomate
lor, vinetelor și ardeilor. De 
asemenea, în unele ferme, între 
care cele din Sălciile și Fulga, ca 
urmare a secetei, lacurile de 
unde se capta apa aproape că 
au secat, ceea ce a provocat greu
tăți Ia irigarea culturilor. Pro
ducția mai slabă de legume din 
acest an, In unele unități, se da- 

se reduceau la trei autocamioa
ne, proprietatea cooperativei. Dar 
și acestea erau folosite defec
tuos. Unul dintre ele a stat j 
imobilizat două ore, deoarece șo
ferul „trăsese" pe parcela pe care 
lucrau rudele lui, unde cartofii . 
nu erau însăcuiți. Aceasta in timp 
ce pe alte parcele se găseau sute și 
sute de saci gata pregătiți pentru 
încărcare.

Se desprinde concluzia că, in 
județul Brașov, organele de spe
cialitate au datoria să asigure 
suficiente mijloace de transport 
și să urmărească buna lor folo
sire. Pe măsură ce sint recoltați, 
toți cartofii trebuie să ajungă în 
silozuri sau la piață 1

Nicolae MOCANU 
corespondentul „Scinteii"

200 de

forează și lipsei forței de muncă. 
Cu toate acestea, recoltarea legu
melor de sezon și aprovizionarea 
piețelor din județ decurge nor
mal. Numai in orașul Ploiești se 
desfac zilnic in jur de 
tone de legume".

împreună cu inginerul 
fanov, director la I.L.F., 
pe teren, in unitățile 
cum se desfășoară 
gumelor.
Bucov, unitate vestită în județ 
pentru producțiile mari de legume 
pe care le livrează an de an, ro
șiile palisate pe spaliere sint 
recoltate selectiv și încărcate în 
mașini pentru a fi trimise spre 
Ploiești. în grădină lucrau 130 de 
cooperatori. Oprim și la grădina 
de legume a cooperativei agri
cole Tomșani. La ferma nr. 1 
culturile de ardei sint frumoase, 
au o densitate și uniformitate nor
male. Șeful de. fermă, ing. Tănase 
Tache, participa, alături de coope
ratori, la încărcarea celui de-al 
patrulea transport din această zi 
cu tomate, varză roșie, dovlecei. 

Ion Ste- 
urmărim 
agricole, 

recoltarea le- 
La cooperativa agricolă 

unitate

ardei gras, vinete, cu destinația 
C.L.F. Mizil.

în alte unități agricole recolta
rea și livrarea legumelor se des
fășoară anevoios. Ferma nr. 4 a 
cooperativei agricole Albești are 
o restantă la livrările la fondul 
de stat de aproape 800 tone le
gume, restanță care se dato
rează, în principal, lipsei de forță 
de muncă la recoltare. Sint șl alte 
unități agricole care întirzie re
coltarea și livrarea legumelor. 
Subliniem aceasta intrucît, în ziua 
documentării noastre, cantitățile

CĂLĂRAȘI: Cine răspunde de plimbarea
inutilă a

Județului Călărași îi revine sar
cina să livreze cantități mari de 
legume, cartofi și struguri pentru 
aprovizionarea Capitalei. Colabora
rea dintre I.L.F. Călărași și cele 
două întreprinderi de legume și 
fructe — Berceni și Militari — din 
București lasă insă mult de dorit. 
Potrivit graficului de livrări, be
neficiarul trebuie să asigure 80 la 
sută din capacitatea de transport, 
în mod curent, I.L.F.-urile Berceni 
și Militari nu asigură nici 50 la 
sută din camioanele necesare, pu
ni nd astfel în dificultate unitățile 
producătoare din județul Călărași. 
Ca atare, graficul de livrare nu se 
mai respectă, iar marfa stocată în 
grădini se depreciază.

Normal ar fi, totodată, ca dele
gații celor două întreorinderi bucu- 
reștene să supravegheze cu exi
gență recepționarea mărfii la cen
trele Călărași, Oltenița și Lehliu, 
pentru a se dirija spre magazinele 
de desfacere numai produse de ca
litate. Fapt este însă că, pînă în 
prezent, nu s-a asigurat permanen
tizarea acestor delegați. Din aceas
tă cauză intervin o mulțime de ne
cazuri. Camioanele se plimbă nu de 
puține ori fără rost, iar produsele 
sint rgfuzate la... capătul drumu
lui. Lâ 1 septembrie, autocamionul 
31-CL-477, condus de Marian Bur- 
lacu, trebuia să transporte 7 220 kg 

de legume livrate la fondul de 
stat, pe ansamblul județului, 
erau mai mici decit cele prevăzute 
în grafice. Astfel, la I.L.F. Plo
iești au fost livrate doar 188 tone • 
legume, cu 15 tone mai puțin decit 
prevederile din grafic, iar la car
tofi — doar jumătate din cantita
tea stabilită. 130 tone de cartofi au 
rămas în cîmp din lipsa mijloace
lor de transport. Supunem atenției 
factorilor de decizie acest aspect 
pentru a fi soluționat cit mai grab
nic.

Gheorghe IONIȚA

produselor?
de cartofi la magazinul I.L.F. din 
Piața Titan. Intrucit magazinul 
avea marfă destulă, camionul s-a 
îndreptat spre I.L.F. Berceni, unde, 
conform graficului, trebuiau livra
te, in săptămina ..respectivă, 200 
tone cartofi. Marfa a fost refuzată 
pe motiv că „era destinată altui ma
gazin". Camionul s-a intors plin la 
Călărași. Alte acte, alte forme pen
tru a fi duși pe piața orașului. 
Sîmbătă, 3. septembrie, șoferul Va- 
sile Coraliu (21-CL-1502) a transpor
tat la I.L.F. Militari 4 310 kg stru
guri, din care au fost preluate nu
mai 399 kg. Restul ? Strugurii au 
fost respinși pentru calitate neco
respunzătoare. Strugurii erau însă 
buni. Dovada •: s-au vîndut imediat 
pe piața orașului Călărași.

Cu toată răspunderea trebuie să 
se înțeleagă că respectarea rigu
roasă a obligațiilor contractuale 
privește, deopotrivă, pe furnizori 
și beneficiari. Pentru curmarea si
tuației se impune o intervenție ho- 
tărită din partea Direcției generale 
economice a horticulturii din Mi
nisterul Agriculturii, astfel încît să 
se pună capăt transporturilor inu
tile care duc atît Ia deprecierea 
produselor, cit și la risipă de car
buranți.

Rodica SIMIONESCU 
corespondentul „Scinteii"
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și tovarășa Elena Ceaușescu

Toastul președintelui 
Nicolae Ceaușescu

(TJrmare din pag. I)

Domnule președinte,
în cursul convorbirilor vom 

face și un schimb de păreri asupra 
problemelor, complexe ale vieții 
internaționale.

După cum . este cunoscut, . în 
viața internațională; asistăm la o 
încordare deosebit de periculoasă, 
la intensificarea cursei ■ înarmări
lor, a acțiunilor care pun în peri
col independența și libertatea 
multor popoare. în același timp, 
criza economică, politica finan
ciară și îndeosebi a dobînz.ilor 
înalte, a înrăutățit și’ mai mult 
situația țărilor în curs de dezvol
tare, situația economică mon
dială în general.

Trebuie să subliniez că, față de 
această situație, popoarele acțio
nează cu tot . mai multă hotărîre 
împotriva politicii imperialiste și 
neocolonialiste, a politicii de forță 
și dictat, se pronunță ferm pentru 
relații bazate pe principiile egali-. 
tații, respectului'.independenței și 
suveranității naționale, neameste
cului în treburile interne și avan
tajului reciproc.

Noi considerăm că în conf run- ’ 
tarea dintre . cele două tendințe i 
diametral opuse din viața inter
națională este posibil să triumfe 
politica rațiunii, a păcii și colabo
rării internaționale. Aceasta nece
sită întărirea și mai- puternică a 
colaborării și solidarității tuturor 
popoarelor și' forțelor care se pro
nunță pentru o politică nouă, de ' 
egalitate între toate statele lumii.

Problema fundamentală a epocii 
noastre este dezarmarea și, în pri- ■ 
mul rînd, dezarmarea nucleară, 
trecerea la. reducerea- armamente-, 
lor, oprirea cursei înarmărilor. 
Mai mult ca orîcîndieste necesar 
să facem totul pentru a opri poli
tica de înarmare, pentru asigu
rarea păcii, a dreptului vital al po
poarelor, al oamenilor — la exis
tență, la independență, la pace.

în acest cadru, pentru Europa 
se pune problema opririi ampla
sării rachetelor cu rază medie de 
acțiune și trecerii la retragerea și 
distrugerea celor existente. Noi

Toastul președintelui 
Quett K. J. Masire

(Urmare din pag. I)

Domnule președinte și stimat 
coleg,

Venim dintr-o parte a lumii în 
care, o perioadă îndelungată, țara 
noastră, Botswana, s-a ridicat ase
menea unei insule de democrație, 
aproape complet înconjurată de 
regimurile albe fasciste minoritare 
situate în Africa australă. Obți
nerea independenței de către An
gola și Mozambic și ulterior de 
către Zimbabwe a constituit o 
evoluție foarțe pozitivă întrucât ea 
a revoluționat configurația politică 
a Africii australe.. Independența 
noasțră politică a fost consolidată 
și dezvoltarea noastră economică a 
beneficiat de pe urină cooperării 
bilaterale și regionale cu țările din 
zonă.:

In legătură cu aceasta, s-a creat 
posibilitatea ca noi, în colaborare 
cu Angola, Lesotho. Malawi, Mo
zambic, Swaziland, Tanzania, Zam
bia și Zimbabwe să instituim, în 
aprilie 1980, Conferința de coordo
nare a dezvoltării Africii australe, 
pe scurt S.A.D.C.C. Sperăm că nu 
va trebui să așteptăm prea mult 
pentru ca o Namibie independentă 
și o Africă de Sud condusă de ma
joritatea populației să se alăture 
acestor state independente din 
Africa australă.

Țările S.A.D.C.C. își propun; ca 
■obiectiv prioritar, să reducă de
pendența lor economică de Africa 
de Sud, sau de orice altă țară, și 
să promoveze coordonarea econo
mică dintre ele. în realizarea aces
tui obiectiv, major, am elaborat un 
program de acțiune pe care urmă
rim să-1 tradutem în viață cu par
ticiparea oricăror altor țări, care 
au capacitate'a să o facă. Acest 
program prevede raționalizarea și 
coordonarea politicilor noastre eco
nomice de dezvoltare în domenii 
majore ca transporturile și comu
nicațiile, ■ industrializarea, alimen
tația, controlul sănătății animale
lor și dezvoltarea forței de muncă. 
Sîntem bucuroși că Organizația 
Națiunilor Unite a adoptat o re
zoluție în care comunitatea inter
națională este chemată să sprijine 
programul de dezvoltare S.A.D.C.C.

•în timp ce inițiativa creării 
S.A.D.C.C. reprezintă un efort ma

considerăm că există posibilitatea 
realizării unei înțelegeri corespun
zătoare care să înlăture pericolul 
declanșării unei noi curse a înar
mărilor nucleare în Europa și în 
întreaga lume. Este evident că tre
cerea la dezarmare și, în primul 
rînd, la dezarmarea nucleară ne
cesită asigurarea unui echilibru 
între cele două părți ; dar acesta 
trebuie realizat nu prin noi arma
mente, ci prin reducerea celor 
existente la un nivel cît mai scă
zut posibil.

. în actuala situație încordată ur
mează ca, în aceste zile, să se în
cheie la Madrid reuniunea consa
crată colaborării și păcii în Euro
pa. Considerăm că adoptarea do
cumentului care s-a convenit de 
țările participante, trecerea la or
ganizarea unei conferințe pentru 
încredere și dezarmare în Europa 
reprezintă un factor important în 
politica de destindere și de
monstrează că atunci cînd se por
nește de la interesele popoarelor, 
de. la interesele păcii este posibil 
să se ajungă la înțelegeri și Ia 
acorduri corespunzătoare în inte
resul tuturor statelor.

După cum este cunoscut, în lume 
există o serie de conflicte care pro
voacă zilnic uriașe pierderi umane 
și materiale și mențin permanent 
pericolul extinderii și dezvoltării 
confruntărilor militare. România 
se. pronunță cu toată fermitatea 
pentru încetarea tuturor acestor 
conflicte, pentru soluționarea pro
blemelor dintre state numai pe ca
lea tratativelor, prin negocieri.

Sprijinim activ lupta poporului 
namibian pentru independență. Ne 
pronunțăm ferm pentru încetarea 
politicii de apartheid și discrimi
nare rasială din Africa de Sud. 
Considerăm că Africa de Sud tre- 

' puie să pună capăt cu desăvîrșire 
acțiunilor sale agresive împotriva 
statelor vecine.

România acordă o mare impor
tanță relațiilor sale cu țările afri
cane. Nu demult am vizitat un nu
măr de state din Africa, între care 
unele vecine cu țara dumneavoas
tră. Considerăm că are o mare im
portanță soluționarea prin tratative 
a problemelor litigioase dintre 

jor în direcția eliberării economice 
a Africii australe, regiunea in 
ansamblul său rămîne mobilizată 
în lupta pentru eliberarea politică 
a acelora care suferă încă sub ju
gul colonialismului și rasismului. 
Obținerea independenței Republicii 
Zimbabwe servește ca o sursă de 
inspirație pentru ca, în cele din 
urmă, libertatea și dreptatea socia
lă să domnească în tot cuprinsul 
Africii australe.

: Este dureros pentru timpurile 
noastre că nici pînă astăzi terito
riul Namibiei nu și-a obținut in
dependența și autodeterminarea. 
Problemele referitoare la modali
tățile de traducere în viață a re
zoluției 435 a Consiliului de Secu
ritate al O.N.U. au fost de mult 
limpezite. Poporul Namibiei și, de 
fapt, întreaga comunitate interna
țională este în prezent împiedica
tă să o aducă la îndeplinire de că
tre aceia care leagă independența 
Namibiei de retragerea trupelor 
cubaneze din Angola. Cele două as
pecte sînt însă net distincte : pro
blema Namibiei este o problemă 
de colonialism, iar legăturile din
tre Angola și Cuba sînt o chestiu
ne pur bilaterală.

Sub acest pretext, popoarele din 
Africa australă sînt supuse unor 
forme diferite de destabilizare din 
partea Africii de Sud, de la atacuri 
militare fățișe pînă la presiuni 
economice indirecte. Spectrul de
stabilizării- amenință toate statele 
independente din Africa australă, 
inclusiv pe cele care- fac parte din 
gruparea economică prezentată mai 
sus. Obiectivele prevăzute de 
această grupare sînt sabotate în 
mod frecvent pentru a zădărnici 
eforturile noastre. vizînd realizarea 
eliberării economice și promovarea 
cooperării între țările ■ membre. Cu 
toate acestea, noi nu sîntem descu
rajați, vom continua să luptăm 
pentru cauza noastră pînă la atin
gerea obiectivului final.

în ceea ce privește Africa de 
Sud, noi înțelegem pe deplin mo
tivul pentru care populația neagră 
majoritară a recurs la lupta ar
mată cu scopul de a se elibera de 
opresiunea determinată de domi
nația minorității albe. Este în
deobște cunoscut că de peste 70 de 
ani populația de culoare majori
tară a căutat să soluționeze pro

unele state africane, întăifirea uni
tății și solidarității Organizației 
Unității Africane, și preocuparea sa 
pentru colaborarea mai activă în 
domeniul dezvoltării -economice- 
soci ale independente a popoarelor 
africane. ;

Ca țară socialistă . în curs de.dez-ț 
voltare, România, promovează largi 
relații, cu toate țările în curs . de 
dezvoltare. Ne pronunțăm ferm 
pentru acțiuni comune în vederea 
lichidării subdezvoltării, pentru 
tratative cu țările dezvoltate, pen
tru o nouă ordine economică mon
dială. *

Deși în viața internațională con
tinuă să se manifeste diferite ten
dințe diametral opuse, să se dez
volte contradicțiile dintre diferite 
state și grupări de state, noi consi
derăm că există posibilitatea reală 
— și subliniez încă o dată acest lu
cru — de a se ajunge la înțelegeri 
corespunzătoare în vederea soluțio
nării problemelor în interesul fie
cărei națiuni, al păcii și colaboră
rii internaționale.

Avem ferma convingere că, ac- 
ționînd unite, popoarele dispun de 
forța necesară pentru a schimba 
cursul actual al politicii inter
naționale, pentru a asigura trium
ful .unei politici noi, democratice, 
realizarea unei lumi mai drepte 
și mai bune.

Doresc încă o dată să exprim 
dorința noastră de a întări cola
borarea între România și Botswa
na, atît pe plan bilateral, cît și pe 
arena internațională. Consider că 
aceasta răspunde pe deplin in
tereselor celor două țări și po
poare, cauzei generale a colabo
rării, păcii și independenței.

Ridic acest.pahar, .pentru pro
gresul și fericirea poporului 
Botșwanei;

— pentru prietenia și colabora
rea dintre țările și popoarele 
noastre ;

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

— pentru pace și colaborare
internațională ; . .

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

blemele politice ale țării sale prin 
negocieri, dar nu s-a ajuns la nici 
un rezultat. Tot ce . s-a obținut a 
fost o creștere a arestărilor în 
masă, încarcerărilor și chiar uci
derilor, din partea autorităților 
polițienești. în această perioadă, 
guvernanții Africii de Sud sînț an
gajați într-o dezbatere constitu
țională menită să aducă schim
bări în sistemul lor parlamentar. 
Așa-numita „nouă dispensă consti
tuțională “ exclude populația de 
culoare majoritară și, totodată, 
este menită să divizeze opoziția și 
să- consolideze apartheidul prin 
mecanismul constituțional. Dat 
fiind un asemenea pas retrograd, 
devine și mai dificil pentru noi să 
înțelegem punctele de vedere ale 
acelora care vorbesc de Unele evo
luții pozitive în această țară.

Domnule președinte și coleg,
România este bine cunoscută în 

Africa, atît pe planul relațiilor bi
laterale, cît și în cadrul Organiza
ției Unității Africane. Africa dă o 
înaltă apreciere rolului jucat de 
România în eforturile de a pro
mova destinderea Est-Vest, astfel 
ca lumea să devină un loc al unei 
vieți în securitate.

Este regretabil , că tehnologia 
destinată distrugerii în masă este 
mult mai dezvoltată decît tehnolo
gia destinată scopurilor pașnice. 
Resursele pe care le avem dispo
nibile în această lume ar fi fost 
mai bine folosite dacă ele ar fi 
fost utilizate pentru a îmbunătăți 
sănătatea, educația, comunicațiile 
și alimentația.

In ciuda acestei situații mondia
le de netolerat, nici un efort nu 
trebuie evitat în promovarea păcii 
și înțelegerii. Sînt încredințat că 
eforturile modeste ale Botșwanei, 
României și ale altor țări iubitoare 
de pace vor aduce pînă la urmă 
o lume mai bună.

în încheiere doresc să propun un 
toast :

— în sănătatea Excelenței Sale 
președintele Republicii Socialiste 
România și secretar general al 
Partidului Comunist Român și a 
doamnei Elena Ceaușescu !

— pentru prosperitatea, priete
nia și cooperarea dintre țările 
noastre ! (Aplauze).

Imagine din timpul intîlnirii cu inalții soli oi poporului botswanez

In timpul convorbirilor oficiale

La sosire, pe aeroportul Otopeni
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MESAJUL ACTUALITĂȚII- 
mesajul marilor opțiuni patriotice
„18 ani de glorioase înfăptuiri 

revoluționare". Sub acest titlu în
cărcat de ample semnificații, o re
prezentativă exDOziție de pictură, 
sculptură și grafică deschisă în să
lile Dalles îșl propune și reușește 
să ilustreze, la scara creației în
tregii țări, felul în care orientările 
de remarcabilă valoare adresate 
creatorilor de către secretarul ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și-au afțat în
truchipare concretă în opere me
nite să dea măsura momentului ac
tual al plasticii românești, să ira
dieze imaginea epocii, a vieții 
noastre sociale și a civilizației con
temporane.

Multe din compozițiile prezente 
pe simeze omagiază activitatea' 
revoluționară a secretarului gene
ral al partidului, în momentele- 
cheie din munca sa neobosită 
pentru propășirea patriei, în 
timpul rodnicelor întîlniri cu mi
nerii, oțelarii, constructorii marilor 
obiective industriale, cu toți cei pe 
participă activ la făurirea noii is
torii a țării. Dealtfel, portretul — 
concretizare a preocupării de a 
lăsa posterității în modalități de 
exprimare limpezi, accesibile, ima
ginea unor reprezentative figuri 
contemporane, a oamenilor muncii, 
cunoaște în actuala manifestare un 
adevărat reviriment. Semnate de 
Elena Greculesi. Traian Brădean, 
Dan Hatmanu, Zamfir Dumitrescu, 
Iacob LazăV, Adrian Dumitrache, 
Nicolae Kruch, Horia Flămînd Și 
alții, lucrările de pictură sau sculp
tură constituie o mărturie în plus 
a actualității acestui gen. ,

Prin caracterul ei retrospectiv, 
însumînd deci lucrări dintre cele 
mai apreciate, realizate in ultimii 
ani, expoziția își atinge una din 
funcțiile ei esențiale —1 aceea de 
actualizare a unor valori specifice. 
Această actualizare depinde parcă 
mai evident în expoziția omagială 
la care ne referim de gradul de 
adecvare, de opțiunea foarte netă, 
declarată a tuturor artiștilor' de a 
descifra odată cu lucrările expuse 
și prin intermediul lor realități 
specifice țării noastre. Conștiința 
unei declarate apartenențe la isto
ria patriei, la trecutul său, amplul 
efort constructiv care animă as
tăzi întreaga noastră țară sînt 
doar cîteva . aspecte care au 
concentrat atenția și eforturile 
plasticienilor. Imagini cu valoare 
simbolică ale muncii desfășurate în 
marile vetre industriale, vaste șan
tiere, ogoare larg desfășurate in 
spațiu, verticalitatea noilor arhi
tecturi, compoziții care reunesc în 
imagini sintetice, sugestive, dorin
ța unanimă de a păstra pacea — 
bunul atît de necesar unei dezvol
tări libere și prospere, au constituit 
tot ațîtea puncte de pornire în 
realizarea multora dintre lucrări. 
Nu numai evenimentele de excep
ție au fost fixate în semnificația 
lor majoră, dar și cele cotidiene, 
încercarea de a descifra esența 
acestor evenimente făcîndu-le să 
persiste în aria valorilor artistice 
este, fără îndoială, unul din pri
mele scopuri ale oricărei creații 
autentice, și nu încercările cu ca
racter experimental ; firești, desi-> 
gur, avînd în vedere permanenta 
necesitate . de a sonda expresii ar
tistice inedite, dar care rămîm în 
esența lor simple încercări supuse 
inerent de multe ori eșecului. Ca
pacitatea creatorului de a exprima 
într-o manieră personală ginduri,

Liviu Suhar Gărzi muncitorești Zoe Bâicoianu Compoziție

Și acum, în septembrie, trenurile 
și autocarele continuă să aducă în 
stațiunile litoralului numeroși tu
riști români și străini. Vremea în
sorită, apa caldă a mării, plajele 
cu ; nisip fin, descongestionate 
acum, tondtțiile bune de cazare, 
tratament și petrecere a timpului 
liber permit prelungirea vacanței 
estivale dincolo de limitele calen
daristice ale verii. Poate și pentru 
că în apropierea mării clima este 
mai blinda. O medie a temperatu
rii înregistrate in ultimul sl’ert de 
veac în lunile mai reci indică nu
mai valori pozitive. Pentru sep
tembrie — 17 grade, octombrie — 
13 grade, noiembrie — 8, decem
brie — 3, și apoi din nou în creș
tere. Cit privește perioada de în- 
sorire, aceasta depășește 2 500 ore 
anual, astfel că se poate face pla
jă pină tîrziu, în octombrie. Așa se 
explică de ce tot mai mulți oameni 
fac la mare cura balneară toamna 
și chiar iarna, în incinte încălzite.

Indiferent însă de anotimp, un 
sejur pe litoral e o investiție exce
lentă pentru sănătate, cu efect te
rapeutic într-un mare număr de 
afecțiuni, dar și preventiv, datori
tă unor importanți factori natu
rali. Să amintim de bioclimatul 
marin, de radiația solară care con
feră rezistentă la boli, de apa mă
rii, cu înalt grad de mineralizare, 
de vestitul nămol sapropelic din 
Techirghiol, de apa acestui lac 
terapeutic avind o mare concen
trație de săruri minerale. La aces
tea se adaugă valoarea deosebită a 
izvoarelor mezotermale și a nămo
lului de turbă puternic mineralizat 
din zonă Mangalia. Pentru ea un 
număr tot mai mare de oameni ai
muncii să aibă acces la acești fac

Nicolae Groza Vizită da lucru

comentarii izvorite din contactul 
cu materialul de viată foarte con
cret. de a descifra odată cu percep
ția directă semnificații ce depășesc 
clipa, se dovedește a fi în primă 
ordine importantă în a conferi du
rabilitate unei expresii artistice 
inedite.

Remarcabilă în cadrul selecției 

CRONICA PLASTICĂ

Expoziția „18 ani de glorioase înfăptuiri revoluționare"
de pictură apare, chiar și la o pri
vire mai superficială, diversifica
rea ariei tematice, sporirea numă
rului de lucrări care-și propun o 
investigare atentă, sensibilă, a uni
versului uman, a unui timp și spa
țiu specifice României de azi. 
Această diversificare materializează 
răspunsul pictorilor față de cerințe 
clăi- formulate în documentele 
noastre de partid și de stat de a 
ilustra tot ceea ce reprezintă fru
musețe și aspirație spre frumos și 
înalț în realitățile țării noastre. 
Conștiința civică, conștiință care a 
conferit întotdeauna picturii româ
nești valoare și sens filozofic, ani
mă pînze semnate de artiști apar- 
ținînd tuturor generațiilor. Virgil

tori terapeutici — am fost infor
mați de către tovarășii Ion Mără- 
cineanu și Horia Filimonescu de 
la Centrala O.N.T. „Litoral" — de 
mai multi ani litoralul are o acti
vitate non-stop, continuînd să pri
mească oaspeți în toate anotimpu
rile. Se oferă, astfel, posibilități de 
efectuare a unei cure marine ce
lor care n-au venit în plin sezon, 
ca și celor ce nu suportă soarele 
torid, cum sint suferinzii de boli 
cardiovasculare, psihice, nevroze 
etc. Organizatorii de turism au 
pregătit pentru toți aceștia, în se
zonul rece, 7 000 de locuri în ho
teluri cu încălzire centrală. Pe lin
gă acestea, vor funcționa baze de 
tratament modern utilate, care asi
gură tratamente pentru combate
rea reumatismului, afecțiunilor a- 
paratuluț locomotor, ale sistemului 
periferic și central. Tot aici se 
tratează boli dermatologice, tuber
culoza extrapulmonară și alte afec
țiuni.

în această perioadă a anului, li- 
' toralul oferă multiple posibilități 
de petrecere a timpului liber, in- 
cepînd cu practicarea sporturilor 
și terminind cu agrementul ori 
excursiile pe un țărm al vacanțe
lor care măsoară zeci de kilometri 
și nilmără 12 stațiuni balneoclima
terice. Fiecare .stațiune este .înzes
trată cu parcuri de distracții, săli 
de jocuri mecanice și bowlinguri, 
terenuri de sport, debarcadere, mi- 
nicarturi, centre de închiriat bici
clete și ambarcațiuni, piscine, dis
coteci, baruri, restaurante cu pro
grame distractive. De la Mamaia 
și pină la Mangalia, cea mai su
dică stațiune pe țărmul românesc 
al Mării Negre, se întîlnesc la 'tot 
pasul zone de. un pitoresc aparte.

Almășanu, Brăduț Covaliu, Sabin 
Bălașa, Mihai Rusu. Nicolae Apos
tol, Spiru Chintilă, Nicolae Groza, 
Liviu Suhar, Traian Brădean, Geta 
Mermeze, Elena Uță Chelaru, Doru 
Rotaru, Octav Grigorescu, Constan
tin Andronic, Ion Șulea-Gorj, Ma
ria Mihalache Blendea sînt doar 
cîteva nume de artiști care, în mo-

dalități stilistice diferite, mărturi
sesc aceeași ardentă implicare.

Preocuparea de a reflecta în pic
tură imaginea unor minunate me
leaguri de țară apare constant pe 
simeze. Integrate în categoria pei
sajului sau a naturii statice, lucrări 
cum sînt acelea semnate de Viorel 
Mărginean. Ion Musceleanu, Ion 
Pabea, Mihai Bandac, Constantin 
Piliuță, Ion Gheorghiu, Vasile Cel- 
mare, Gina Hagiu, Ion Sălișteanu, 
Vladimir Șetran, Ion Bițan, Aurel 
Nedel, Grigore Vasile, Augustin 
Costinescu aduc imagini ale unor 
frumuseți recunoscute in graiul cu
lorii sau în ritmuri compoziționale 
menite să le exprime personalita
tea artistică.

interesante obiective istorice și tu
ristice bogate în vestigii arheolo
gice, lăcașuri de cultură, edificii 
ale anilor noștri în stil arhitectu
ral modern. Pămîntul dobrogean 
conservă cîteva tezaure de antichi
tăți de o valoare inestimabilă, sta
tui și capiteluri descoperite ' în 
așezările grecești și romane din 
secolele VI î.e.n. și IV e.n., expu

Sezon prelungit 
pe litoral

se în Muzeul de istorie și arheolo
gie din Constanța, fragmente din 
mozaicul policrom ce a împodobit 
un edificiu roman din secolele 
III-—IV e.n. toț din Constanța, bo
gata colecție de amfore cu sculp
turi și basoreliefuri din epoca ele
nistică și romană expuse la Man
galia, ruinele anticului oraș-cetate 
Histria, cu o istorie de 25 de se
cole. Vizitarea altor muzee de artă 
și etnografie, a Acvariului, Plane- 
tariului își Delfinariului din Con
stanța, | vizionarea de spectacole 
teatrale, cinematografice și folclo
rice, excursiile în mirifica Deltă 
răspund solicitărilor tuturor oaspe
ților litoralului.

Impresiile . oaspeților români și 
străini vepiti la mare pun în evi
dență virtuțile vacantelor la Ma
maia, Constanța, Eforie, Mangalia.

Comparativ, sculptura, așa cum 
se prezintă ea în expoziție, pro
pune doar o imagine parțial repre
zentativă pentru potențialul crea
tor manifestat în acest domeniu. 
Machetele unor ample monumente 
ridicate in ultimii ani, cum ar fi 
monumentul Independenței de la 
Iași (autori Gabriela Manole ’Adoc 
și Gheorghe Adoc), monumentala 
imagine a lui Dosoftei ridicată de 
Iftimie Bîrleanu la Iași, ampla des
fășurare a monumentului de la 
Sf. Gheorghe închinat lui Mihai 
Viteazul de Gir Rădulescu sau 
imaginea ostașului român înălțată 
de Peter Balogh tot la Sf. Gheor
ghe certifică prezența unor va
loroase lucrări de artă monumen
tală, în expoziție pot fi, de ase
menea, remarcate sculpturi sem
nate de maeștrii Ion Jalea și. Ion 
Irimescu, Boris Caragea, Zoe 
Bâicoianu. Ioana Kassargian, Iszak 
Marton, Paul Vasilescu, Gheorghe 
Iliescu-Călinești și alții.

Un spirit echilibrat, lucid, în 
stare să tempereze excesele de ori
ce fel poate, fi. remarcat și in sec
torul destinat graficii. în acest sens 
nu! puține sînt lucrările în care idei 
complexe au beneficiat de mijloace 
artistice riguroase, in care struc
tura precisă, simplificată, s-a ală
turat mesajului. Am putea cita în 
acest sens lucrări (de asemenea re
zolvate diferit din punct de vedere 
grafic) semnate de Paul Erdbs, 
Constantin Baciu, Emilia Dumi
trescu, Elena Bronițchi, Vasile 
Socoliuc, Ethel Lucaci Băiaș, Lidla 
Ciolac, Corina Beiu Angheluță, 
Ion Donca, Adrian Dumitrache, 
Ion Panaitescu, Penda Ion Octa
vian, Bogdan Stihi și alții. Subli
niind maturitatea, elevata conștiin
ță de sine, viziunea lucidă asupra 
condiției lor pe care au dovedit-o 
cei mai mulți creatori, nu putem 
să nu remarcăm faptul că grafica 
nu se înfățișează, în totalitatea ei, 
la nivelul forțeldr artistice de care 
se bucură acest'important dome
niu. Nu doar lipS3 unui gen, cum 
ar fi afișul, cu atit de largi impli
cații sociale, ci chiar .prezența unor 
lucrări de mai Slabă calitate artis
tică, a unor lucrări în care căută
rile preponderent stilistice au pier
dut din vedere o exprimare idea
tică pe măsură. Accentul prea 
mare pus pe ceea ce am numi ur
mărirea unor valori de .picturalitate 
(oarecum în contradicție cu speci
ficul genului) a pierdut din vedere 
faptul că grafica este prin excelen
ță un limbaj al ideii, că această 
artă făcută cu mijloace atit de nu- 
țin spectaculoase poate contribui 
măi substantial la investigarea 
sensibilă a lumii, că ca poate și 
trebuie să fie, in continuare, cu 
mijloace moderne, o artă de sem
nificație, profund ancorată in rea
litate.

Marina PREUTU

„Pină acum, orașul vacanțelor 
noastre estivale era Costinești. 
Anul trecut am făcut o vizită la 
Saturn. Ne-a plăcut mult stațiu
nea, cu hotelurile și restaurantele 
noi, elegante, așa că ne-am hotă- 
rit să-i testăm calitățile. Nu regre
tăm nici noi, nici copiii noștri. 
Avem cazare și hrană foarte bune, 
toate celelalte condiții ne satisfac.

Plaja . este încăpătoare, foarte In- 
grijită, Posibilitățile de distracție 
sint numeroase. Timpul liber ni-l 
consacram vizitării stațiunilor bal
neoclimaterice, frecventăm cinema
tografele, parcul de distracții, iar 
miine am stabilit o deplasare la 
Histria, unde copiii noștri au ce 
învăța". (Stelian și Profira Badea, 
de la cooperativa „Drum nou" 
București).

„Vă mulțumim pentru condițiile 
excelente de care ne-am bucurat 
in România la hotelul «Rubin» din 
«Aurora». Calitatea prestațiilor a 
fost excelentă, ireproșabilă. Sin
tem foarte recunoscători pentru 
grija acordată copiilor noștri". 
Această scrisoare de mulțumire 
adresată de turiști francezi condu
cerii I.H.R. Mangalia poartă sem
năturile numeroșilor expeditori:

■mNTU.UqTITORI.LQBj 
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Roadele bogate
Așezată pe o coastă a dealurilor 

Covurluiului, comuna Rediu, din 
județul Galați, nu a fost în mod 
deosebit dăruită de la natură. Dar, 
muncind cu sîrguință, locuitorii ce
lor 3 sate componente. Rediu, Su- 
hurlul și Plevna, au arătat că nu 
sînt cu nținic mai prejos decît ve
cinii lor, cei din comunele Băleni 
sau Pechea.

Rezultatele tot mal bune obținute 
în producția de cereale și legume, 
precum și in creșterea animalelor 
in cadrul celor două unități agri
cole ale comunei Rediu se reflectă, 
in. chipul cel mai grăitor, în înfă
țișarea edilitar-gospodărească â 
celor 3 sate. Din cțștigurile de pe 
urma muncii lor, locuitorii de aici 
și-au construit peste 800 de case 
noi, solide și arătoase. Introduce
rea alimentării cu apă potabilă, de 
pe urma căreia ben'eficiază circa 
400 de familii, este alt exemplu al 
ridicării continue a. nivelului de 
viață al celor din Rediu. S-au ame
najat noi căi de comunicație : o 
porțiune asfaltată între satul Su- 
hurlui și șoseaua principală și un

Tineri formați la
Secția montaj a întreprinderii de 

mașini-unelte pentru presare și for
jare (I.M.U.P.F.) Tg,-Jiu. Aici lu
crează peste 200 de tineri. Numiți 
pe drept cuvîițt specialiști. Hărni
cia lor, munca de calitate se văd 
pe fiecare produs — fie că e vorba 
de presă hidraulică sau mecanică, 
fie ciocan de forjare cu autocom- 
presor sau foarfecă de debitat ta
blă, Se cuvine evidențiat lăcătușul 
Zulcă Gheorghe, care a învățat aici 
meseria, în această întreprindere, 
și care prin exemplul personal, 
prin perseverență, prin setea de 
perfecționare i-a „contagiat" și pe 
tinerii din juru-i. Recent, a fost

Un semnal pe
Semnalul de față, adresat con

ducerii întreprinderii de transport 
București, nu se referă la circulația 
tramvaielor, autobuzelor sau trolei
buzelor. Ci la o problemă de po
luare.

Concret : lingă imobilul nostru 
(inițial imobil al I.T.B.) funcțio
nează „Uzina de reparații atelie
rele centrale" a acestei instituții. 
Cînd — în urmă cu patru, cinci 
ani — aci fusese dată în funcțiune 
o nouă'capacitate de producție care 
făcea un zgomot de nu ne lăsa să 
ne odihnim, am sesizat conducerea 
LT,B. și, operativ, au fost adap
tate soluții tehnice antifonice care 
au redus zgomotul la un nivel ac
ceptabil. De cîtăva vreme s-a ivit 
iar o problemă de poluare : din nu

Pentru cultivarea unei tradiții 
milenare

Comuna Vlădeștl este una din 
frumoasele localități ale județului 
Vilcea, cunoscută atît prin oamenii 
ei harnici și pricepuți,. cît și prin 
dezvoltarea sa edilitar-gospodă
rească.

O pasiune din cele mai vechi 
timpuri a locuitorilor acestei comu
ne a fost și este olăritul ; aici, oa
menii au îmbrățișat din tată-n fiu 
această meserie, dueîndu-i faima nu 
numai în întreaga țară, dar și peste 
hotare. Sint bine cunoscute prin 
frumusețea și originalitatea lor 
obiectele create de iscusiții artizani 
din Vlădești — ulcioare, farfurii, 
căni, oale, ploști etc.

în ultimul. timp insă, se observă 
că tinerii din zonele noastre se în
dreaptă mai mult spre alte meserii, 
de olărit ocupindu-se tot mai pu
țini. Pentru ca totuși tradiția să nu 
se piardă ar trebui să se insiste 
mai mult în stimularea acestei în

PE SCURT. DIN SCRISORI .
Economii. Cîțiva muncitori de la Depoul C.F.R. Craiova, conduși de 

maistrul Nicolae Melcete, au reușit să adapteze la circuitele electrice 
ale locomotivei diesel-electrice de 2100 CP siguranțele automate româ
nești în locul celor din import. Prin înlocuirea a numai 360 do astfel de 
siguranțe s-au obținut economii de aproape 23 000 de lei. Plus satisfacțiile 
morale... (Ion Crăciun, muncitor, Depoul Craiova) • Ce se-ntimplă cu 
plitele pentru sobe ? De multă vreme în magazinele noastre n-am mai 
primit asemenea produse, foarte solicitate, deși âm făcut numeroase 
comenzi. Sătenii au contracte de păsări, ouă, animale ; cu alte cuvinte 
stăm bine cu achizițiile. Este nevoie insă ca și produsele solicitate de 
Ia industrie să ne fie asigurate în cantitățile necesare. (Ion Popescu, res
ponsabilul magazinului de desfacere din comuna Goranu — Vilcea) 
O „Să circulăm o zi pe lună cu combustibil economisit". Este deviză 
muncitorilor de la U.M.C.T.F. Piatra Neamț, deviză concretizată recent 
in 250 000 litri benzină, 200 000 litri motorină, 25 000 litri ulei econo
misiți. Expresie a unei inalte conștiințe comuniste, dincolo de inițiativa 
amintită, lucrătorii aceleiași întreprinderi au înregistrat substanțiale de
pășiri la majoritatea indicatorilor economici, dintre care — prestări în 
transporturi — 9 milioane lei. producția netă — 1,6 milioane lei, transport 
peste sarcina planificată — 93 700 tone. Cinste lor 1 (Gh. Irimia, corespon
dent voluntar).

Marie, Therese, Stephan, Christian, 
Colette, Stephanie, Alice, Johan, 
Nathalie, Emmanuel, Vera, Viky.

„O primă -constatare! turismul 
intre Uniunea Sovietică și Româ
nia se dezvoltă continuu. Mii de 
oameni sovietici au petrecut și pe
trec anul acesta multe vacanțe in 
•stațiunea Saturn, Turiștii noștri gă
sesc aici plajă însorită, condiții tot 
mai bune de odihnă, binecunoscuta 
ospitalitate a gazdelor. începind cu 
organizatorii turismului și termi
nind cu personalul din hoteluri și 
restaurante, gazdele noastre se 
străduiesc să ne facă sejurul cit 
mai agreabil. Turismul înlesnește 
cunoașterea intre țările și popoa
rele noastre. La plecare, bronzați, 
cu forțele reîmprospătate, după o 
binemeritată vacanță, turiștii noș
tri duc cu ei impresii bune des
pre litoral și despre locurile vizi
tate, despre arta dumneavoastră 
populară și cultă, și nu puțini do
resc să revadă meleagurile româ
nești". (Vladimir Sevcenko, repre
zentant al firmei sovietice „Intu- 
rist").

La rîndul său, Schubert Gilnther, 
inginer din Miihlheim am Main — 
R.F. Germania, ne-a declarat : „Se 
împlinesc 10 ani de cînd am venit 
prima oară la cură balneară in Ro
mânia. De șapte ori am locuit la 
același hotel — «Mangalia», din 
stațiunea Saturn, unul din cele mai 
bune în. privința echipării și bazei 
de tratament. Am în vedere fap
tul că hotelul dispune de camere 
bune, săli cu aparate de radio și 
TV, săli de conferințe, lectură și 
proiecții de filme, bar de zi, disco
tecă, restaurant, piscină acoperită, 
o modernă bază de tratament cu 
acces direct din hotel. Frecventez

litoralul românesc pentru că nu- ' 
mai aici am putut urma un trata- / 
ment balnear preventiv foarte com
plex și eficient, care îmbină Judi
cios variate proceduri".

„Sînt istoric și, din această per
spectivă, preocupat de trecutul șl 
evoluția popoarelor europene in 
contextul civilizației universale. 
Pentru a studia mai bine continui
tatea și permanența românilor pe 
teritoriul danubiano-carpato-pontic, 
ara venit în țara dv. Știam că aveți 
o istorie bogată, cu admirabile jert
fe pentru apărarea ființei naționa
le, știam că duceți acum, in lume, 
o politică de pace și prietenie, 
pentru dezarmare, progres și civili
zație^ Am aflat cu prilejul vizite
lor mele pe litoral că mai aveți un 
lucru minunat — un turism de ca
litate, competitiv, dar și original. 
Această originalitate înseamnă, in 
plus, deosebita și copleșitoarea dv, 
ospitalitate", (prof. Setton Watson
— Londra — Anglia).

Iată și o informație pe care to
varășul Vasile Trandafir, directorul 
întreprinderii de hoteluri și restau
rante Mangalia, a ținut să o re
amintească : din septembrie se apli
că tarife reduse pentru perioada de 
„extrasezon". Astfel, pentru cei 
care vin pe litoral prin oficiile 
județene de turism, costul mesei se 
reduce aproape la jumătate, iar cel 
de cazare cu peste 30 la sută. De 
la aceeași dată s-a redus cu 50 la 
sută costul intrării la piscine, tarife 
mai scăzute percepindu-se pentru 
accesul pe terenurile de sport, în 
solarii și pe plaje special amena
jate, în grădinițele de copii.

Gabriela BONDOC

ale hărniciei
drum pietruit intre Plevna și Re
diu. A fost construit un bloc in fo
losința specialiștilor comunei, de 
curând punindu-se fundația unui 
nou bloc. S-a ridicat un sediu nou 
al consiliului popular, iar celor trei 
școli existente li s-a mai adăugat 
una, dotată cu 8 săli de clasă și un 
laborator. In comună funcționează 
un dispensar, colectivul medical 
cuprinzind doi medici și cinci ca
dre cu calificare medie. în ce pri
vește activitatea cujturală, există o 
serie de colective — dansuri,. cu
prinzind 12 perechi, teatru, îndru
mat de un cadru didactic, un grup 
Vocal, un taraf de muzică populară, 
ce participă la manifestările din 
cadrul Festivalului național „Cîn- 
tarea României", iar locuitorii din 
Rediu sînt hotărîți să muncească 
în continuare cu aceeași dăruire, 
spre.a asigură comunei lor o. dez
voltare mereu înfloritoare.

Cezar BURUIANA 
învățător, comuna Rediu, 
județul Galați

,,școala muncii11
trecut la „grupa de export" grupă 
deosebită doar ca formulă pentru 
că absolut toate produsele exeqiitâte 
aici au aceleași caracteristici supe
rioare.

Cele aproape 60 de ciocane. de 
forjare cu autocompresor de 60, 200 
și 400 kg F poartă amprenta mun
cii de calitate a acestui tînăr co
munist și a întregii formații pe 
care o conduce.

Ion TARBAC
maistru, sderetar adjunct 
cl comitetului de partid 
I.M.U.P.F. - Tg. Jiu

adresa I. T. B.
se știe ce motive, poate unele 
schimbări tehnologice, coșurile. în
treprinderii trimit zi și noapte 
cantități mari de fum, care ne-a 
înnegrit pereții, np pătrunde în ca
mere, face aerul greu respirabil.

Sintem convinși ’ că, manifestîn- 
du-se aceeași solicitudine ca in ca
zul evocat, se vor găsi posibilități 
pentru a se rezolva și acest aspect. 
Ceea ce e necesar atit pentru noi, 
cit și pentru... Policlinica I.T.B. de 
alături și pentru Spitalul Colentina 
de vizavi.

Un «jrup de locatari 
al blocului din strada Dr.
Grozovlci nr. 2, sectorul 2, 
București

deletniciri în rândurile tinerilor. 
Ce-i drept, în comună funcționea
ză , o secție a cooperativei „Arta 
populară" în care lucrează meșteri 
olari care au primit premii și me
dalii în cadrul Festivalului național 
„Cintarea României". După cum 
merită evidențiată și măiestria 
creatoarei de artă populară Elena 
Stănciucu care a primit două me
dalii de aur și premiul I pe țară 
pentru originalitatea covoarelor, 
cuverturilor, țesăturilor create de 
ea.

Pentru a continua această tradi
ție aș sugera ca, pe lîngă alte mă
suri, în școlile din localitățile unde 
există o tradiție să fie predate 
asemenea cunoștințe de către maiș
tri pricepute in olărit și cusături 
populare.

Petre PANAITESCU 
corespondent voluntar

;DIVERS
I Pe merit!
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■ Pe Ungă aprecieri elogioase 
pentru deosebita sensibilitate 
artistică a autoarei celor peste 
100 de tablouri aflate în expo
ziția retrospectiva Rhe.a Silvia 
Radu, vernisată la Galeria de 
artă a Muzeului Brukenthal din 
Sibiu, vizitatorul are și revelația 
descoperirii unei înțelegeri pro
funde pentru oamenii zilelor 
noastre. Multe din tablourile 
sale sînt portrete : „Sudoriță", 
„Tînăr turnător", „Țărani coo
peratori din Hagieni", „Elevi la 
practică", „Băiat, din Rășinari". 
Autoarea lor, Rhea Silvia Radu, 
a împlinit venerabila virstă de 
83 de ani. Reflecție firească in 
fața expoziției sale retrospecti
ve : o operă de-o viață !
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Slrguinfâ
fdeea a avut-o acum trei ani 

și jumătate :
— Ce-ar fi să adun toate sti

clele și borcanele goale, arunca
te de te miri cine și pe te miri 

■ unde ?.
Și tinărul Vasile Ardelean din 

Sighetu Marmației a început 
să-și consacre timpul liber „cu
lesului" de sticle și borcane. De 
Unde ? De peste tot unde se gă
seau aruncate.

Azi așa, miine așa, pină cînd 
a adunat sticle și borcane goale 
a căror valoare întrece costul 
unei limuzine „Dacia".

Din păcate, nu întotdeauna 
tinărul Vasile Ardelean găsește 
și înțelegerea cuvenită din par
tea celor care preiau ambalajele. 
Din această cauză, in prezent 
are în „stoc" încă 18 000 de sticle 
Și borcane goale.

Poate că, totuși, cineva va ’fi 
interesat să i le preia. Mai ales 
acum, cînd toamna are cu ce să 
le umple....
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I Casca salvatoare I
I
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La un moment dat, în timp ce 
un inginer de la întreprinderea 
de utilaj chimic din Făgăraș se 
afla cu treburi intr-o secție unde 
se debita o țeavă cu disc abra
ziv, din discul respectiv s-a des
prins un fragment de piatră. Da
torită vitezei mari, el a stră
puns perdeaua de protecție a lo
cului de muncă și s-a lovit drept 
de casca de protecție a ingine
rului, de unde a ricoșat in altă 
parte.

Specialiștii biroului de protec
ție a muncii din întreprindere 
apreciază că viața inginerului a 
fost neîndoios salvată datorită 
faptului că purta cască.

Fapt care vine să demonstre
ze din nou cît dc necesară este 
respectarea cu strictețe a norme
lor de protecția muncii.

I
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Cu mașina 
remorcată

Cu mașina remorcată, Ion Mo- 
canu s-a prezentat la „Autoser- 
vice-DaCîa" din Ploiești. L-a 
rugat pe șeful unității, Rizvan 
AndreeScu, să dispună consta
tarea defecțiunii. Acesta dă dis
poziție unui anume Teodorescu, 
să întocmească formele cuveni
te. După ce-l face pe client să 
aștepte o jumătate de oră, Teo
dorescu il „pasează" altuia, pe 
nume Iordan;, încă o oră bună, 
Iordan umblă cu „iordane" și, 
pină la urmă, ca să scape de el, 
ii, spune : „N-am timp să mai 
fac formele, plec la o ședință".

Clientul și-a luat mașina, tot 
remorcată, și a plecat la un alt 
atelier de reparații.

Culmea este că responsabilul 
de la „Autoservice-Dacia" 
iești se plînge că unitatea 
prea are clienți.

Păi, cum să aibă ?
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Fio
na I

II „Poftiți
I I

care 
Nord 
să a- I

I
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I
I
I
I

în vagoane..."
Exact in momentul în 

vocea crainicei Gării de 
din București ar fi trebuit
nunțe în ziua de 30 august : 
„Trenul accelerat in direcția Ga
lați pleacă peste cinci minute", 
garnitura care trebuia să plece 
in cursă abia își făcea apariția — 
Și încă pe linia 9 in loc dc 8, 
cum se anunțase inițial. în cele 
cinci minute care mat rămăse
seră pină la ora plecării, su
tele de călători au inceput să 
alerge, cu sufletul la gură, să-și 
caute vagoanele, locurile.

Aglomerație de nedescris.
„Printre cei care urmau 

plece cu trenul respectiv 
aflam și eu — ne scrie Adriana 
Crudu. Fiind suferindă, n-aș 
fi putut să mai prind trenul, 
dacă nu m-ar fi ajutat o rudă 
și cîțiva oameni de omenie. Am 
văzut insă scene de îmbulzeală 
incredibile, printre călători aflin- 
du-se șl bătrini, .femei cu copii 
în brațe". Ce-ar fi dacă tradi
ționalul „Poftiți în vagoane" ar 
fi întotdeauna rostit mai la 
timp ? Nu in ultimele momente !
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beat.
nu știi cine 
lași un făp-

I
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Strict autentic
Un cetățean din Leorda-Boto- 

șani a fost internat în spital plin 
ele vinătăi și cucuie.

— Cine te-a... pictat în felul 
aista, bădie ? — a fost întrebat.

— Habar n-am.
— Cum așa ?
— Cred că eram
— Beat-beat, dar 

te-a bătut ? Vrei să 
laș nepedepsit ?

— Uite-așa vreau eu... Aoleu!...
în timp ce se văita, a so

sit la spital vestea că totul i se 
trage de la faptul că fusese prins 
in flagrant de un consătean in 
timp ce îndesa in sac găinile 
din cotețul acestuia. ,

— E 'adevărat ? — a mai fosț 
pacientul întrebat.

— Habar n-am. Ri-apoi ce 
aveți cu vînătăile mele ? Pe 
mine mă doare, nu pe voi. 
Aoleouuu...
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!
Rubrică realizată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondențila:
„Scînteii"

0
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ȘEDINJA COMITETULUI POLITIC
EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R.

Tovarășului TODOR JIVKOV
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Bulgar,
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Bulgaria

SOFIA
Dragă tovarășe Jivkov,
Cu prilejul zilei dumneavoastră de naștere, vă felicit cu toată căldura șl 

vă adresez cele mai bune urări de sănătate și fericire, da succes în activi
tatea consacrată edificării noii societăți îh patria dumneavoastră, pentru ri
dicarea bunăstării materiale șl spirituale a poporului frate bulgar.

Amintindu-mi cu plăcere despre frecventele și rodnicele noastre întîlniri 
și convorbiri, imi exprim convingerea că, acționind pentru transpunerea în 
practică a înțelegerilor la care am ajuns, relațiile de strinsă prietenie și co
laborare multilaterală dintre partidele și țările noastre-vor cunoaște o puter
nică înflorire, spre binele popoarelor român și bulgar, în interesul cauzei 
păcii și socialismului.

Cu sentimente de caldă prietenie.
NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general 
al Partidului Comunist .Român, 

Președintele 
Republicii Socialiste România

Cu prilejul celei de-a 39-a aniversări a Victoriei 

revoluției socialiste in Bulgaria 

ADUNARE FESTIVĂ

(Urmare din pag. I)

Comitetul Politic Executiv a examinat și aprobat 
proiectul de decret privind calcularea, eliberarea 
și controlul utilizării fondului de retribuire.'

Potrivit decretului, fondul de retribuire se pla
nifică pe baza consumului de manoperă pe fie
care produs și se eliberează de bănci în limita 
fondului de retribuire calculat în funcție de reali
zarea producției fizice prevăzute în plan și în 
contractele încheiate, a producției-marfă vîndută 
și încasată, în strinsă corelare cu creșterea pro
ductivității muncii, a planului și contractelor de 
export sau altor indicatori stabiliți prin lege.

Comitetul Politic Executiv a cerut consiliilor de 
conducere ale oamenilor muncii, organelor de 
conducere din întreprinderi, centrale și ministere 
să ia măsuri pentru buna gospodărire și utilizare 
rațională a fondului de retribuire, în raport cu re
zultatele concrete în îndeplinirea planului ale fie
cărei secții, atelier și formație de lucru. De ase
menea, s-a indicat ca Ministerul Finanțelor, băn
cile, organele financiare din toate unitățile să 
exercite un control riguros asupra modului în care 
rs'4 calculează și se eliberează fondul de retribui
ri in fiecare unitate.

In continuare, Comitetul Politic Executiv a 
dezbătut și aprobat proiectul de decret privind 
stimularea întreprinderilor și a oamenilor muncii 
în realizarea și depășirea producției pentru ex
port. Prin decret se stabilesc măsuri care să asi
gure o mai mare cointeresare a întreprinderilor, a 
oamenilor muncii în îndeplinirea planului la ex
port, în realizarea de produse cu caracteristici 
tehnico-funcționale superioare, competitive pe 
piața externă.

In vederea stimulării suplimentare a oamenilor 
muncii în realizarea și depășirea producției pen
tru export, cotele pe baza cărora se constituie 
fondul de participare la beneficii vor fi mai mari 
la întreprinderile care realizează producție pen
tru export decît la cele cu producție pentru 
piața internă.

Comitetul Politic Executiv a examinat și aprobat, 
de asemenea, proiectul de decret privind retri
buirea personalului muncitor din întreprinderile 
de comerț exterior și compartimentele autorizate 
să efectueze operațiuni de comerț exterior, pre- 

um și din unitățile române ale rețelei externe 
comercializare și de service. Aplicarea acestei 

forme de retribuire va conduce la creșterea 
inițiativei și a răspunderii întreprinderilor în efec
tuarea operațiunilor de comerț exterior, la stimu
larea sporirii exportului și a eficienței acestuia, la 
asigurarea din timp cu contracte a întregului 
plan de export, la diversificarea activității pe pie
țele externe, la exercitarea unui control perma
nent în unitățile producătoare asupra realizării

mărfurilor pentru export la termen și de bună 
calitate.

Comitetul Politic Executiv a dezbătut și apro
bat, totodată, proiectul de decret privind con
ținutul contractului-angajament pentru între
prinderi, centrale, ministere, alte organe centrale 
și comitete executive ale consiliilor populare ju
dețene și al municipiului București, precum și 
conținutul angajamentului individual.

In cadrul ședinței, Comitetul Politic Executiv a 
subliniat necesitatea aplicării ferme a măsurilor 
privind întărirea ordinii și disciplinei în toate 
unitățile socialiste. In acest sens, s-au făcut 
unele precizări privind aplicarea prevederilor le
gii, potrivit cărora absențele nemotivate, ca și 
concediile fără plată, acordate în condițiile pre
văzute de lege, a căror durată însumată de
pășește 30 de zile intr-un an, se scad din con
cediul de odihnă și nu vor fi luate în conside
rare lă calcularea vechimii în muncă și a dreptu
rilor de pensie.

Aprobînd proiectele de decrete, Comitetul Po
litic Executiv a cerut guvernului, ministerelor, 
instituțiilor centrale, organelor de conducere co
lectivă ale unităților socialiste, organizațiilor de 
partid, sindicatelor, tuturor organizațiilor de masă 
și obștești să asigure ca prevederile acestor acte 
normative să fie afișate în întreprinderi, larg 
dezbătute, spre a fi cunoscute și însușite temei
nic de toate colectivele de muncă. Fiecare om al 
muncii trebuie să înțeleagă că aplicarea acestor 
măsuri, care au în vedere creșterea veniturilor 
celor ce muncesc, precum și cointeresarea lor 
tot mai puternică, este strîns legată de realiza
rea, in cele mai bune condiții, a planului, la toți 
indicatorii.

Comitetul Politic Executiv își exprimă convin
gerea că importantele măsuri de creștere a ve
niturilor oamenilor muncii și de îmbunătățire a 
repartiției lor vor mobiliza și mai puternic în
tregul personal muncitor, în vederea îndeplinirii 
integrale a sarcinilor de plan pe anul 1983 și 
pe întregul cincinal, a sporirii exportului, ridică
rii calității și eficienței în întreaga economie na
țională și creșterii pe această bază a venitului 
național — singura sursă care asigură fondurile 
necesare pentru dezvoltarea generală a socie
tății și îmbunătățirea continuă a nivelului de 
trai.

In continuare, Comitetul Politic Executiv a re
zolvat probleme curente ale activității de partid 
și de stat. De asemenea, au fost discutate unele 
probleme ale vieții internaționale privind intensi
ficarea activității pentru oprirea cursei înarmări
lor și pentru dezarmare, pentru o Europă fără 
rachete nucleare, pentru pace și securitate pe 
continent și în întreaga lume.

Vizita delegației parlamentare 
din Republica Tunisiană

Marți, președintele Marii Adunări 
Naționale, tovarășul Nieolae Giosan, 
s-a intilnit cu delegația parlamentară 
din Republica Tunisiană,, condusă de 
președintele Camerei Deputaților, 
Mahmoud Messaadi. Delegația mai 
cuprinde pe Aziza Ouahchi, raportor 

Comisiei pentru muncă, prevederi 
;ale și sănătate publică, Mekki 
jui, raportor adjunct al Comisiei 

pentru probleme politice, Neji 
"haari, Meșspud. Ben.Dhiab, Mohsen 
ffadi, deputâp.

în timpul convorbirii au fbSt'rele
gate legăturile de prietenie existente 

’.ire cele două țări și popoare, care 
mosc un curs continuu ascendent 

urma întilnirilor și convorbirilor 
■mâno-tunisiene la nivel înalt., în 

«cest Context, a fost reliefată contri
buția pe care parlamente! ezși parla
mentarii din cele dou.ă..-tări sint.che- 

.vate să o aducă, in borititiuârC, la 
extinderea colaborării reciproce in 
diferite domenii de. interes comun, la. 
promovarea unei politici de coope
rare, pace și înțelegere internaționa
lă. în cadrul schimbului de infor
mații cu privire la activitatea parla

Lucrările Comisiei mixte româno-ghaneze 
de cooperare economică și tehnică

ta București au început, marți di
mineața, lucrările celei de-a 3-a se
siuni a Comisiei mixte româno-gha- 
.ieze de cooperare economică și 
tehnică.

Cele două delegații, conduse de-Ion 
M. Nieolae, viceprim-ministru ții gu
vernului, și dr. George Opoku. minis
trul industriilor,- științei și tehnolo
giei al Republicii Ghana, analizează

cinema
© întoarcerea din iad : FAVORIT 
(45 31 70) — 9; 1.1,15; 13.3G; 15,45; 18; 
20,15, EXCELSIOR (65 49 4<5) — 9; 11,15; 
13.30: 15,45; 13; 20,15, VICTORIA
<16 20 79) — 10; 12; 14; 16; 18; 20.
© Buletin de București : RUZEȘTI 
(50 43 58) — 15,30; 17,30 ; 19,30.
@ Soarta Aurei și Argentinei („Zilele 
filmului coreean"): STUDIO (59 53 15) 
— 10; 12.
0 Avertismentul (Gala filmului din 
R.P. Bulgaria) : STUDIO (59 .53 15) 

> —.19.
© B.D. la munte șl Ia mare : GIU-

' LEȘTI (17 55 46) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20.

Nea Mărin miliardar : MELODIA 
• 12 06 88) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 

■‘.15, GRIVITA (17 03 58) — 9; 11,30; 
;<45; 18; 20, BUCUREȘTI (15 61 54) — 

11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
> ^Haiducii lui Șaptecai : LIRA 

t;171) — 15.30; 18; 20, la grădină 
.2.15.

•.uit mai de preț e iubirea : VII- 
ORUL (11 48 03) — 15,30; 17.30; 19,30.

La capătul liniei : POPULAR 
v5‘15 17) — 15; 17,15; 19.30.
$ Ancheta a stabilit : SCALA 
1103 72) — 9'; 11,15;. 13,30; 15,45; 18;

|FLAMURA (05 77 12) — 9; 11; 13,15; 
17,45; 20.

Viri-.j periculos: FLACĂRA (20 33 40) 
J£; .7.15: 19,30.

v Melodii ia Costinești : PACEA 
(i '30 °5) — 15.30; 17,30; 19.30.
tț» Contrabandă Ia vamă : FESTIVAL 
U'^84) — 9,30; 11,30; 13.30; 15,30;

’ ;7,50: 19.30.
© 'Nimic nu ne stă în cale : CEN
TRAL (14 12 24) — 9; LI. 15; 13.30; 15,45; 

820.
Lk; .’ utiri din copilărie, — 9: 11: 
* ; Apașii — 17; 19,15: DOINA

• <a curajului III — 9; 11: 13,15;

mentelor din cele două țări, un ac
cent deosebit a fost pus pe aspectele 
legate de promovarea raporturilor 
bilaterale pe multiple planuri, inclu
siv in cadrul unor organisme inter
naționale.

A fost prezent Mohamed El Mokh- 
tar Zannad, ambasadorul Republicii 
Tunisiene la București.

★
în aceeași zi, parlamentarii tuni- 

sieni au avut-o întrevedere la con
ducerea Ministerului Comerțului Ex
terior și Cooperării Economice Inter
naționale cu Adrian Stoica, adjunct 
al ministrului. Au fost discutate noi 
căi pentru dezvoltarea cooperării 
economice și extinderea schimburilor 
comerciale dintre cele două țări.

★ ■
în cursul dimineții, parlamentarii 

tunisieni au vizitat Muzeul de istorie 
al Republicii Socialiste România.

★
Biroul Marii Adunări Naționale a 

oferit un dineu in onoarea oaspeți
lor. •

(Agerpres)

modul cum au fost înfăptuite, obiec
tivele convenite la sesiunea prece
dentă, posibilitățile dezvoltării, în 
continuare, a . cooperării economice 
bilaterale in domenii de interes co
mun, îndeosebi în sectoarele mineri
tului, agriculturii și economiei fores
tiere, lărgirii și diversificării schim
burilor comerciale reciproce.

(Agerpres)

Orchestra fără nume — 15,30; 17,45; 
20: TIMPURI NOI (15 6110).
• Combinația : ARTA (21 31 86) — 9; 
11; 13; 15; 17,15: 19.
© Călătorul cu cătușe : DACIA 
(50 35 94) — 9; 11,15; 13.30: 15.45; 18; 20. 
© A fost odată un Hollywood : LU
CEAFĂRUL (15 87 67) — 9; 11,30; 14,15; 
17; 19,30.
• Femeia dispărută : MODERN
(23 71 01) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20, la grădină. — 20.45, PATRIA
(1186 25) — 9; 11,15: 13,30; 15,45: 18; 
20,15.
• Călăuza: FLOREASCA (33 29 71) — 
9; 12: 15.30: 19.
• Asociatul : UNION (13 49 04) — 9.30: 
11,30; 13,30: 15,45: 18; 20.
© în ultimul moment : DRUMUL SĂ
RII <31 28 13) — 15.30; 17,30; 19,30.
0 Educația sentimentală a Dașei : 
FERENTARI (80 49 85) — 15,30; 17,30; 
19,30.
• Domnul miliard : VOLGA (79 71 26)
— 9; 1-1,lâ; 13,30; 15.45; 18; 20.
• Trompetistul : GLORIA (47 46 75) — 
9; 11,15; 13,30; 13,45; 18; 20, GRĂDI
NA FESTIVAL (15 63 84) — 20.
• Bobby Deerfield : AURORA
(35 04 66) — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 13:20.
© Despărțire temporară : MIORIȚA
(14 27 14) — 9: l?,30; 10; 19.
© Cascadorul Hooper : COSMOS
(27 54 95) — 9,30; 11,30 : 13,30: 15.30;
17,30: 19,30, CRĂDINA LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 20.
© Omul păianjen se întoarce : CUL
TURAL (83 30 13) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15, FEROVIAR (50 51 40)
— 9; 1.1,15: 13,30; 15,45; 18; 20. la gră
dină — 20,30,
© Acolo* pe poteci nevăzute : PRO
GRESUL (23 94 10) — 16; 18; 20.
© Camionul de cursă lungă : TOM1S 
(21 49 46) t-9; 11,15; 13,30; 15,45: 18; 
20, la grădină — 20,45.
© Vestul sălbatic : CAPITOL (16 29 17)
— 9; 11,15; 13,15; 15,45; 17,15; 19,30, la 
grădină — 20,15.
© Confidențe : GRĂDINA ARTA 
(21 3>1 86) — 20,30.

Cronica zilei
Ea sala Arghezi din Capitală s-a 

deschis, marți, expoziția de fotogra
fii „Sub conducerea partidului, Co
reea înaintează pe calea ideilor Clu- 
ce“, organizată de Consiliul Culturii 
și Educației Socialiste, cu prilejul 
celei de-a 35-a aniversări a procla
mării Republicii Populare Democra
te Coreene.

Expoziția înfățișează, în imagini 
sugestive, aspecte din viața și mun
ca poporului coreean, ale însemnate
lor succese dobindite de oamenii 
muncii coreeni, stib conducerea Par
tidului Muncii din Coreea,- în con
strucția socialismului pe toate planu
rile vieții materiale și spirituale. Un 
loc central îl ocupă imaginile care 
redau momente semnificative ale vi-, 
zilelor de prietenie efectuate de to
varășul Nieolae Ceaușescu. irnpreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu, în 
R.P.D. Coreeană.

In alocuțiunile rostite la vernisaj, 
Gheorghe Constantin, director in 
Consiliul Culturii și Educației Socia
liste. și Sin In Ha, ambasadorul 
R.P.D. Coreene la București, au evo
cat însemnătatea evenimentului ani
versat, raporturile de strinsă priete
nie, de solidaritate frățească și co
laborare multilaterală dintre parti
dele, țările și popoarele noastre, în 
cadrul cărora se înscriu ca momente 
de excepțională însemnătate întîlni- 
rile și 'convorbirile dintre tovarășii 
Nieolae Ceaușescu și Kim Ir Sen.

La festivitate a asistat și delegația 
Asociației de prietenie coreeano-ro- 
rnână condusă de Yun Să, ministrul 
muncii, președintele asociației, care 
face o vizită în țara, noastră.

★
Cu prilejul Zilei naționale a Repu

blicii Federative a Braziliei, marți 
după-amiază a avut loc. în București, 
o manifestare culturală organizată de 
Institutul român pentru relațiile'cul
turale cu străinătatea. în cadrul că
reia ziaristul Aurel Neagu a împăr
tășit impresii de călătorie din aceas
tă țară.

La manifestare au luat parte re
prezentanți ai I.R.R.C.S., ai Ministe
rului Afacerilor Externe, oameni de 
artă și cultură, un numeros public.

Erau prezenți Carlos Dos Santos 
Veras, ambasadorul Braziliei la 
București, și membri ai ambasadei.

★

La Muzeul de artă din Craiova a 
avut loc, marți la amiază, vernisajul 
unei expoziții de pictură pe mătase 
din Vietnam, manifestare organizată 
cu prilejul celei de-a 38-a aniversări 
a Zilei naționale a Republicii Socia
liste Vietnam. Expoziția cuprinde 50 
de lucrări semnate de Nguyen Phan 
Chanh. fondatorul școlii vietnameze 
de pictură pe mătase, redînd, cu 
mijloacele specifice genului, aspecte 
din viața și munca țăranilor, din lup
ta poporului pentru ciștigarea inde
pendenței și edificarea societății so
cialiste în Vietnam.

k
La Casa Centrală a Armatei din 

Capitală a avut loc, marți, vernisa
jul unei expoziții de filatelie și nu
mismatică, organizată în cadrul ma
nifestărilor consacrate apropiatului 
Congres al Societății de Cruce Ro
șie. Intitulată „Crucea Roșie șt sănă- 
tatea“, expoziția reunește insigne, 
medalii, decorații, timbre, plicuri 
poștale purtind prima zi a emisiunii 
etc, ce evidențiază aspecte ale întra
jutorării umane și apărării sănătății 
populației, activității de creștere și 
educare a unui tineret sănătos.

(Agerpres)

La Clubul ..Portul" din Constanța 
a avut loc. marți după-amiază. o 
adunare festivă prilejuită de cea 
de-a 39-a aniversare a Victoriei re
voluției socialiste în Bulgaria, orga
nizată de Comitetul municipal de 
partid Constanta și Consiliul jude-. 
țean al Frontului Democrației și 
Unității Socialiste.

Au participat reprezentanți ai or
ganelor locale de partid și de stat, 
ai organizațiilor de masă și obștești, 
oameni ai muncii de pe platforma 
portuară Constanții.

Erau prezenți membrii Ambasadei 
R. P. Bulgaria la București.

în cadrul adunării au luat cuvîntul 
Teodora Avram, secretar al Comi
tetului județean Constanța al P.C.R., 
președintele Consiliului județean al 
F.D.U.S., și Malcio Malcev, minis-

Lucrările Reuniunii regionale europene 
consacrate Anului Internațional 

al Tineretului (A.I.T.)
La Costinești au continuat, marți, 

lucrările Reuniunii regionale europe
ne consacrate Anului Internațional al 
Tineretului (A.I.T.), amplă manifes
tare, ce va fi marcată, în 1985, sub 
deviza „Participare. Dezvoltare. 
Pace".

Această întîlnire, care face parts 
din suita celor cinci reuniuni regio
nale de pregătire' a A.I.T., este che
mată să analizeze problematica com
plexă cu care este confruntată tînă- 
ra generație din Europa și să adopte 
un program regional concret de mă
suri și activități în vederea promo
vării intereselor și aspirațiilor speci
fice Qle tineretului de pe continentul 
nostru.

Reprezentanții celor 29 de state, ai 
organismelor naționale și. internațio
nale care participă la reuniune au 
continuat dezbaterile pe marginea 
primului punct al ordinii de zi, refe
ritor la situația actuală și preocupă
rile specifice ale tineretului din dife
rite țări europene, prezentînd acțiu
nile și orientările factorilor de re
sort în acest domeniu. Vorbitorii au 
subliniat importanța pe care o are 
crearea unui cadru optim, care să 
asigure tineretului de pretutindeni 
posibilități multiple de împlinire a 
personalității, de afirmare în cele 
mai diverse domenii ale vieții poli
tice, economice și sociale din fiecare 
țară, de participare la dezbaterea și 
soluționarea problemelor majore ale 
epocii contemporane.

vremea
Timpul probabil pentru intervalul 7 

septembrie, ora 21 — 10 septembrie, ora 
21. în tară : Vremea va fi în general 
frumoasă îh regiunile din sudul țării, 
unde cerul va fi variabil, iar ploile 
izolate. în celelalte regiuni, vreme în 
general instabilă, cerul va prezenta 
înnorări mai accentuate și vot cădea 
ploi care vor avea și caracter de averse.

• SPORT © SPORT © SPORT © SPORT © SPORT • SPORT © SPORT © SPORT
Azi, la Cracovia, în meci amical de fotbal

ROMÂNIA-POLONIA

CAMPIONATELE EUROPENE DE TIR

Splendid succes pentru culorile noastre: 
Maria Macovei - medalie de aur

Ieri, sportivii români au ciștigat șase medalii
Cea de-a șasea zi a campionatelor 

europene de tir de la Poligonul Tu
nari din Capitală s-a încheiat cu un 
bilanț rodnic pentru delegația sporti
vă a României, care a reușit să cîști- 
ge marți o medalie de aur, trei de ar
gint și două de bronz.

Primul titlu de campioană a Euro
pei pentru țara noastră la această 
ediție a fost cucerit de Maria Ma
covei. autoarea unui splendid succes 
in proba de pistol standard, cu un 
rezultat foarte bun — 591 puncte (re
cord național egalat, la un punct de 
recordul mondial), victorie ce repre
zintă o confirmare a valorii trăgă
toarelor românce in această probă. 
Aflată in poziția a treia după primele 
30 de focuri, cu 291 puncte, Maria 
Macovei a avut o a doua manșă per
fectă, reușind 30 de „decari" din 30 
de focuri și ciștigind primul ei titlu 
la individual, după ce mai fusese 
campioană a continentului, in 1981, 
la Titograd, cu echipa.

în vîrstă de 23 de ani (născută la 
7 februarie 1960, la București). Maria 
Macovei este membră a clubului Di
namo București, avîndu-1 ca antrenor 
pe fostul campion olimpic Ștefan Pe
trescu.

Pe echipe, formația României a 
ocupat locul secund, cu 1 749 puncte 
(Maria Macovei — 591, Anișoara Ma
tei — 532 și Ana Ciobanu — 576), 
după U.R.S.S. — 1 759 puncte și îna
intea Elveției — 1 731.

Iată clasamentul probei indivi
duale de pistol standard : 1. Maria 
Macovei (România) — 591 puncte 
— campioană europeană ; 2. Auk- 
sene Treinite (U.R.S.S.) — 590
puncte ; 3. Brida Gachter (Elve
ția) — 587 puncte (147 in baraj) ;
4. Elisabeta Karabolli (Albania) — 
587 (139) ; 5. Cindy Barlett (Marea 
Britanie) — 586 puncte ; 6. Marina 
Dobranceva (U.R.SS..) — 586 puncte.

în proba similară a junioarelor, 
sportiva româncă Dorina Guler s-a 
situat pe locul secund, intrtnd in 

tru-consilier al Ambasadei R. P. 
Bulgaria la București. Vorbitorii au 
evocat pe larg însemnătatea istorică 
a actului revoluționar de la .9 sep
tembrie 1944, succesele ■ obținute de 
poporul bulgar pe calea unor pro
funde prefaceri în toate domeniile 
vieții materiale și spirituale, care au 
creat condițiile dezvoltării democra
tice. socialiste,. a Bulgariei vecine și 
prietene.

Relevînd bunele relații de priete
nie si colaborare statornicite între 
Partidul Comunist Român și Parti
dul, Comunist Bulgar. între țările 
noastre, vorbitorii au subliniat că 
rolul decisiv în amplificarea acestor 
relații l-au avut întilnirile frecvente 
și, convorbirile rodnice ■ dintre to
varășii Nieolae Ceaușescu și Todor 
Jivkov.

(Agerpres)

în cadrul dezbaterii s-au subliniat 
aprecierea și considerația cu care 
este primită pe plan internațional 
preocuparea constantă, a României 
Socialiste, a președintelui Nieolae 
Ceaușescu pentru promovarea pro
blematicii complexe a tinerei gene
rații, a idealurilor sale de pace, co
laborare șl progres, idei nobile re
afirmate cu pregnanță și în vibran
tul mesaj adresat de șeful statului 
român particjpanților la Reuniunea 
regională europeană de lâ Costinești.

în intervenția sa, reprezentantul 
României a înfățișat pe larg activi
tatea și preocupările actuale și de 
perspectivă ale tineretului român, 
participarea sa activă, alături de în
tregul nostru popor, la transpunerea 
în viață a obiectivelor de dezvoltare 
multilaterală a României socialiste, 
la întreaga viață politică, economică 
și socială din patria noastră. Au fost 
prezentate, de asemenea, aprecierile 
țării, noastre, cu privire la , scopul și 
obiectivele reuniunii, subliniindu-se 
că aceasta trebuie să conducă la 
identificarea unor noi modalități efi
ciente pentru marcarea corespunză
toare, la nivel regional, a Anului In
ternațional al Tineretului, pentru 
mai/buna cunoaștere reciprocă, dez
voltarea sentimentelor de stimă și 
respect reciproc, de înțelegere și 
conviețuire pașnică între națiunile 
europene.

Lucrările reuniunii continuă.

Vînt moderat, cu intensificări locale, 
predominîrid din sectorul vestic. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse între 

•7 și 17 grade,: izolat mai cdborîte în de
presiuni, iar maximele se vor situa in
tre 17 și 27 de grade, local mai ridicate. 
Dimineața, izolat, se va semnala ceață, 
în București: Vremea va fi în general 
frumoasă, cu cerul’ variabil, favorabil 
aversei de ploaie. Vînt moderat. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse intre 
10 . șl 12 grade, cele .maxime între 24 si 
26 de . grade. (Margareta Struț.u, meteo
rolog de serviciu).

posesia medaliei de argint, cu 581 
puncte. Medalia de aur a fost ciș- 
tigată de albaneza Emanuela Kola, 
cu 582 puncte, iar pe locul trei 
s-a clasat sovietica Marina Oganian 
— 581 puncte.

Clasamentul pe echipe se pre
zintă astfel : 1. U.R.S.S. — 1740 
puncte : 2. Albania — 1 732 puncte ; 
3. România (Guler, Elena Macovei 
și Camelia Tudor) — 1 730 puncte.

O comportare meritorie a avut Ia 
pușcă liberă juniori 60 focuri poziția 
culcat Ion Joldea, reprezentantul 
nostru reușind să cîștige medalia 
de argint, foarte aproape de 
prima treaptă a podiumului. Ion 
Joldea a obținut același rezultat 
cu al ciștigătorului, Michael Babb 
(Marea Britanie) — 598 puncte, 
ordinea fiind stabilită de „barajul 
muștelor". ■ Babb a avut 23 de 
„muște", iar Joldea — 21. Pe locul 
trei s-a clasat Bernd Rucker (R.F. 
Germania) — 596 puncte.

Iată și clasamentul pe echipe : 
1. Suedia (Christian Heller, Stefan 
Lovbom, Kenneth Jonsson) — 1 782 
puncte ; 2. Marea Britanie — 1780 
puncte ; 3. România (Ion Joldea,
Paul Gruia, Florin Brînduș) — 1779 
puncte — medalie de bronz.

Cu un record mondial s-a înche
iat proba pe echipe la pușcă stan
dard senioare, reprezentantele Bul
gariei clasîndu-se pe primul loc 
cu 1781 puncte (vechiul record 
aparținea echipei Poloniei, cu 1780 
puncte, din 1971. La individual : 
1. Marina îovovici (Iugoslavia) — 
596 puncte ; 2. Nonka Matova (Bulț- 
garia) — 595 puncte ; 3. Vesela Le- 
șeva (Bulgaria) — 595 puncte ;
pușcă standard junioare, 60 focuri, 
poziția culcat : 1. Atanaskovski
(Iugoslavia) — 594 puncte ; 2. Hov
land (Norvegia) — 593 puncte ; 3.
Pedersen (Danemarca) — 593
puncte. Pe echipe : 1. Norvegia — 
1 768 p ; 2. U.R.S.S. — 1764 p ;
3. Iugoslavia — 1763 p.
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COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Comitetul Executiv Central al Partidului Congresul Național al Po
porului din Guyana vă adresează cele mai sincere urări și cele mai calde 
felicitări cu ocazia Zilei naționale a Republicii Socialiste România.

Noi am urmărit cu adîncă admirație marile succese pe care le-ați 
obținut în construirea socialismului pe. calea industrializării și reformei 
agrare.

Cei 39 de ani ai revoluției române pe care îi sărbătoriți acum constituia 
o puternică inspirație pentru noi, care, în prezent, ne străduim să dezvoltăm 
republica noastră prin intermediul socialismului cooperatist.

Partidul Congresul Național al Poporului este deosebit de mîndru de a 
avea relații cu Partidul Comunist Român.

A fost o mare plăcere pentru noi să primim delegația dumneavoastră, 
lâ cel de-al cincilea congres bienal, și cu acest Drilej am exprimat dorința 
noastră pentru continuarea relațiilor existente între partidele noastre.

Cu ocazia sărbătoririi zilei dumneavoastră naționale, partidul nostru, 
poporul guyanez vă doresc succese continue în edificarea Republicii Socia
liste România și se alătură dumneavoastră în lupta pentru pace și securitate 
in lume.

COMITETUL EXECUTIV CENTRAL AL PARTIDULUI 
CONGRESUL NAȚIONAL AL POPORULUI 

DIN REPUBLICA COOPERATISTĂ GUYANA

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Stimate tovarășe, "■
Cu prilejul celei de-a 39-a aniversări a revoluției de eliberare socială și 

națională, antifascistă și antiimperialistă din România, de la 23 August 1944, 
vă transmitem îh numele Comitetului Central al Partidului Socialist din 
Chile, dumneavoastră, Partidului Comunist Român și poporului român un 
salut solidar de luptă. .

Cu ocazia acestei date istorice atit de semnificative pentru destinul po
porului din România, care a permis ca pe pămintul țării dumneavoastră să 
apară o societate nouă, superioară, mai jtistâ, socialiștii chilieni își reafirmă 
solidaritatea și se alătură idealurilor nobile care i-au inspirat pe luptătorii 
antifasciști, pe constructorii primelor etape ale perioadei de după război, pe 
toți cei care continuă astăzi opera de construire a noii societăți socialiste in 
patria dumneavoastră.

Conduși de Partidul Comunist Român, muncitorii, țăranii, toți oamenii 
muncii ai societății românești au dus mari, lhpte pentru depășirea injustiției și 
inegalității —- moșteniri negative ale trecutului — pentru a asigura mersul 
neabătut înainte al noii societăți. Aceste etape sînt in același timp patrimo
niul luptei popoarelor de pe alte meridiane în dorința lor constantă de a trăi 
intr-o societate mai bună. Noi, socialiștii chilieni, apreciem această operă și 
preluăm cu respect experiența construcției socialismului din țara dumnea
voastră.

Exprimăm, în același timp, recunoștința noastră pentru solidaritatea per
manentă a comuniștilor români față de cauza antifascistă chiliana, față de 
partidul nostru. Această solidaritate ne va permite să abordăm cu mai multă 
încredere sarcinile noastre politice în favoarea luptei poporului nostru.

In cadrul procesului intensificării continue a luptei poporului chilian îm
potriva dictaturii militare, partidul nostru, într-o recentă plenară a Comite
tului Central, a adoptat rezoluții importante care să-i facă mai mult simțită 
prezența în lupta socială și politică din Chile. Evenimentele menționate au 
in vedere că lupta noastră constituie parte integrantă a luptei forțelor demo
cratice și socialismului pe toate meridianele globului. Reafirmăm cu acest 
prilej deplina noastră adeziune față de forțele iubitoare ale păcii, care se pro
nunță împotriva manevrelor agresive ale imperialismului. Nu uităm, in ace
lași timp, că manevrele imperialismului urmăresc ca și România să întim- 
pine dificultăți în realizarea sarcinilor'construcției socialismului.

Reînnoindu-vă dumneavoastră și comuniștilor români salutul frățesc al 
partidului nostru cu prilejul unei date atit de memorabile vă dorim noi suc
cese în îndeplinirea sarcinilor de creștere permanentă a bunăstării poporului 
dumneavoastră.

Cu salutări socialiste,
CLODOMIRO ALMEYDA

Secretar general 
al Partidului Socialist din Chile

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Cu prilejul celei de-a 39-a aniversări a Zilei naționale â Republicii So

cialiste România,. Secretariatul General al Partidului Socialist Progresist 
din Liban are onoarea să-vă transmită dumneavoastră și poporului român 
prieten cele mai bune urări. Folosim această ocazie pentru a sublinia rela
țiile noastre de prietenie, solidaritate și luptă comună pentru cauza socia
lismului, păcii și democrației.

FOUAD SALMAN
Secretar general al Partidului Socialist 

Progresist din Liban
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16.00 Telex
16,05 Ecran de vacantă. Film artistic în 

serial : „Elefantul Slowly44 (color). 
Episodul

16,35 Tragerea Prunoexpres
16,4'5 Viața culturală
17,ui Divertisment muzical
17,20 Vocația umanitară, a Crucii Ro$ii. 

.Documentar
17,30 Repere braziliene* Documentar.
17.50 LO-0'i de șeii .
18.00 închiderea programului
20,00 Telejurnal (parțial color) © Actua

litatea in economie

VARȘOVIA 8 (Agerpres). — As
tăzi. la Cracovia se va disputa me
ciul amical de fotbal dintre repre
zentativa ' Poloniei și selecționata 
olimpică a României.

Din lotul fotbaliștilor român! fac 
parte, printre alții. Lung, Stancu, 
Bărbulesc.u, Movilă, I.rimeseu, Coraș, 
Geolgău și Hagi.

Din echipa-gazdă se remarcă in

TURUL CICLIST AL ROMÂNIEI
Cea de-a treia etapă a „Turului 

ciclist al României", disputată pe 
traseul Calafat — Drobeta-Turnu 
Severin — Băile Hereulane (113 km), 
s-a încheiat cu victoria rutierului 
dinamovist Valentin Constâritinescu, 
înregistrat cu timpul de 4h00’03” 
(medie orară 35,745 km). La dife
rență de cîteva secunde au sosit, în 
ordine, Gheorghe Lâutaru și Mircea 
Romașcanu. Acțiunea decisivă a 
acestei etape, disputată pe un tiinp 
însorit, dar cu vînt puternic, s-a 
produs la kilometrul 30, unde 16

în cîteva rînduri
Americanul John McEnroe, favo

ritul nr. 1 al turneului internațional 
de tenis de la Flushing Meadows 
(New York), a fost eliminat cu 7—G, 
7—6, 4—6, 6—3 de către compatriotul 
său Bill Scanlon. Alte rezultate din 
turul 4 : masculin : Mark Dickson — 
John Lloyd 6—7, 7-6, 6—0, 7—6 ; 
Jimmy Connors — Heinz Gunthardt 
7—5, 6—4, 6—1 ; Eliot Teltscher — 
Greg Holmes 3—6, 6—1, 6—2, 6—1 ; 
feminin : Andrea Jaeger — Bonnie 
Gajdusek 4—6, 6—2, 6—1 ; Chris
Evert-Lloyd — Kathy Jordan 6—3, 
7—6 ; Hana Mandlikova — Zina 
Garrison 6—3, 7—5 ; Martina Navra
tilova — Pilar Vasquez 6—0, 6—1.

în concursul de tnot al Jocurilor 
mediteraneene de la Casablanca (Ma
roc) s-au înregistrat următoarele re
zultate : 100 m flutura bărbați : Da

20,20 Lumea contemporană și confrun
tările de idei. © Planeta mîine (I). 
„Scenarii de șoc44 pentru anul 2000

20,35 Melodii și interpreți
20,55 Stop-cadru pe mapamond
21,10 Film artistic : „Arborele fără ră

dăcini44 (color). Premieră TV. Pro
ducție a studiourilor bulgare

22,30 Telejurnal
PROGRAMUL 2

20,00 Telejurnal © Actualitatea în eco
nomie

20,20 Scena si ecranul
21,05 Din țările socialiste © R.D. Ger

mană — Ilustrate din Jena © R.P.D. 
Coreeană — Corespondențe TV 
© U.R.s.S. — Teatrul de estradă 
din Leningrad

. 21,25 Mic dicționar de operă și balet. 
Litera ,,O“ (II)

22,30 Telejurnal

ternaționalii Mlinarczyk. Majewski, 
Jaloha, Kowalski, Ciolek, Buncol, 
Palasz și Bonk.

★
Tot astăzi, la Ploiești, se va des

fășura intilnirea amicală de fotbal 
dintre echipele de tineret ale Româ
niei și Poloniei. Partida va începe 
la ora 17,00.

cicliști s-au detașat de grosul plu
tonului. reușind să-și creeze pină la 
Băile Hereulane un avans de circa 
5 minute. în urma acestei etape, 
tricoul galben a fost recuperat de 
Mircea Romașcanu (Dinamo), urmat 
de lone! Gancea (Dinamo), la 08", și 
tînărul Vasile Apostol, de la Metalul 
Plopeni, la 55”. Pe echipe conduce 
Dinamo-1. urmată de Dinamo-2, la 
6’52” și Metalul Plopeni, la 9'50”. 
Astăzi are loc etapa a patra : Băile 
Hereulane — Caransebeș — Deva.

vid Lopez (Spania) — 55”21/100 ; 
200 m liber femei : Laurence Bensi- 
mon (Franța) — 2.’04”86/100 ; 200 m 
spate femei : Manuela Carosi (Italia) 
— 2T9”20/100.

în concursul .de lupte greco-romane 
Ia categoria 52 kg pe primul loc s-a 
clasat Kerol Kenah (Turcia), la 62 kg 
a terminat învingător grecul S. Mi- 
giakis, iar la categoria supergrea, iu
goslavul Menisici.

în turneul internațional de hochei 
pe gheață pentru premiul ziarului 
„Soviețki Sport" s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate : Dinamo Riga — 
Selecționata Poloniei 8—2 ; Sokol 
Kiev — T.V. Gotvaldow 9—4 ; S.K.A. 
Leningrad — Dynamo Weisswasser 
10—3 ; Ț.S.K.A. Moscova — Kiamelin 
(Finlanda) 10—2.



Lichidarea practicilor discriminatorii — 
mijloc de relansare a activității economice 

mondiale
Aprecierile raportului anual al G.A.T.T.

GENEVA 6 (Agerpres). — Volumul 
comerțului mondial a scăzut în anul 
1982 cu circa 2 la sută, iar această 
tendință va continua, în eventualita
tea în care statele lumii nu vor între
prinde acțiuni concrete pentru elimi
narea barierelor protecționiste — se 
arată în raportul anual al Acordului 
General pentru Tarife și Comerț 
(G.A.T.T.), dat publicității la Geneva, 
în document se estimează că volu
mul schimburilor comerciale în 1983 
nu va depăși nivelul anului 1982.

Arătînd că rata creșterii schimburi
lor comerciale mondiale s-a situat 
în ultimii trei ani la nivelul cel mai 
redus din întreaga perioadă postbe
lică, raportul G.A.T.T. adresează un 
apel guvernelor să acționeze pentru 
contracararea grupărilor care insistă 
pentru menținerea unor restricții și 
obstacole în calea comerțului inter
național.

„Fără punerea în aplicate a unor 
noi politici guvernamentale — se 
subliniază în raport — actuala ten
dință ezitantă de redresare econo
mică riscă să fie de scurtă durată, 
iar o eventuală nouă criză ciclică 
ar putea avea efecte și mai devasta
toare decît cea precedentă".

Studiul constată, totodată, o redu

Deschiderea Tîrgului internațional de la Damasc
Pavilionul României vizitat de președintele Consiliului de Miniștri 

al Siriei
DAMASC 6 (Agerpres). — Pavilio

nul României la cea de-a 30-a edi
ție a Tîrgului internațional de la 
Damasc a fost vizitat de Abdel 
Rauf Al-Kassem, președintele Con
siliului de Miniștri al Siriei.

Premierul a dat o apreciere deose
bită participării țării noastre la 
această ediție jubiliară a Tîrgului in
ternațional de la Damasc, relevînd 
că ea reprezintă o expresie a bune
lor raporturi de prietenie și coope
rare între cele două popoare, im
pulsionate puternic de înțelegerile 
convenite cu ocazia întîlnirilor, de
venite tradiționale, dintre președinții 
Nicolae Ceaușescu și Hafez al Assad.

Președintele Consiliului de Miniș
tri al Siriei și-a exprimat ferma con
vingere că relațiile româno-siriene 
dispun de toate condițiile pentru

Congresul mondial de economie
MADRID 6 (Agerpres) — în capi

tala Spaniei a început cel de-al 
VII-lea Congres mondial de econo
mie. avînd ca temă „Schimbările 
structurale, interdependența econo
mică și dezvoltarea mondială".

Timp de cinci zile, specialiști din 
numeroase țări ale lumii, printre 
care și România, dezbat probleme 
privind preocupările de bază ce de

Experiment științific internațional
MOSCOVA 6 (Agerpres). — In 

orășelul științific Kațiveli, de la 
baza Institutului de hidrofizică ma
rină al Academiei de științe a 
R. S. S. Ucrainene, a început efec
tuarea experimentului internațional 
în cadrul programului „Marea Nea
gră — Intercosmos", la care iau 
parte oameni de știință și specia
liști din R. P. Bulgaria, R. D. Ger
mană, R., P. Mongolă, R. P. Polo
nă, Republica Socialistă România Șt 
U.R.S.S.

Programul experimentului — re

cere, în 1982, a producției mondiale — 
cu excepția construcțiilor și servi
ciilor — de 2 la sută, prima diminua
re după 1975, precum și scăderea cu 
6 Ia sută, sub raport valoric, a schim
burilor comerciale, care s-au cifrat la 
1 850 miliarde dolari, situație la care 
a contribuit și creșterea înregistrată 
de cursul dolarului american pe pie
țele valutare.. ,

Documentul relevă, pe de altă 
parte, situația dificilă a țărilor în 
curs de dezvoltare în economia și co
merțul mondial, arătînd că datoriile 
externe ale acestor state au crescut, 
intre altele, și ca urmare a faptului 
că acpesul produselor lor pe piețele 
țărilor industrializate continuă să în
tâmpine serioase greutăți.

Experții G.A.T.T. consemnează, de 
asemenea, că în 1982 numărul locuri
lor de muncă a scăzut în țările in
dustrializate în medie cu unu la sută, 
cu procente mai ridicate în Europa 
occidentală și în sectorul producției 
de bunuri manufacturate. Rata me
die a șomajului a fost de peste 8 la 
sută, față de 6,5 la sută, în 1981. în 
primul trimestru din acest an. rata 
șomajului în țările occidentale a fost, 
potrivit datelor G.A.T.T., de 9 la sută 
din totalul forței de muncă.

dezvoltarea lor în continuare, pe 
multiple planuri, în interesul celor 
două țări și popoare prietene.

Oaspetele a fost însoțit de Selim 
Yassin, ministrul economiei și co
merțului exterior, de alte oficiali
tăți siriene.

Pavilionul românesc prezintă o 
gamă largă de produse ale industriei 
noastre, între care produse de înaltă 
tehnicitate ale industriei construc
țiilor de mașini și industriei chimice, 
ce au dobîndit o largă recunoaștere 
pe diferite piețe ale lumii. Prin ma
chete și fotografii sint evidențiate 
roadele cooperării economice și teh
nice româno-siriene, materializate în 
obiective industriale și . agricole de 
mare importanță, cum ar fi rafinăria 
Banias, fabrica de ciment Sheich- 
Said, lucrări de irigații.

curg din starea actuală a economiei 
mondiale, situația statelor în curs de 
dezvoltare și accesul lor la tehnolo
gia modernă, efectul negativ al 
cursei înarmărilor asupra dezvoltării 
economice, contribuția oamenilor de 
știință la lupta pentru pace, dezar
mare, dezvoltare. Participanții la 
congres au fost salutați de primul 
ministru spaniol, Felipe Gonzalez.

levă agenția T.A.S.S. — include ac
tivități comune cu membrii echipa
jului stației orbitale „Saliut—7", cu 
nava de cercetări științifice „Prof. 
Kolesnikov", cu avioane-laborator 
„AN—30“ și cu o platformă ocea- 
nografică situată in Marea Neagră, 
în apropierea litoralului sudic al 
Peninsulei Crimeea.

Scopul principal al experimentu
lui il constituie elaborarea metodi
cii de cercetare a Oceanului Plane
tar și a atmosferei cu ajutorul mij
loacelor aerospațiale. - ,

BEIJING

CONVORBIRI ROMÂNO-CHINEZE
BEIJING 6 (Agerpres) — Din par

tea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Republi
cii Socialiste România, au fost'trans
mise un călduros salut și cele mâi 
bune urări tovarășilor Hu Yaobang, 
secretar general al C.C. al P.C. Chi
nez, Deng Xiaoping, președintele 
Comisiei Centrale Consultative a 
P.C. Chinez, Li Xiannian, președin
tele R.P. Chineze, Zhao Ziyang, pre
mierul Consiliului de Stat al R.P. 
Chineze.

Mulțumindu-se, din partea tova
rășilor Hu Yaobang, Deng Xiaoping, 
Li Xiannian - și Zhao Ziyang, s-au 
transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un cordial salut și cele 
mai bune urări de succes în activi
tate.

Schimbul de mesaje a avut loc în 
cadrul unei întîlniri între tovarășul 
Wan Li, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.C. Chinez, vicepremier 
al Consiliului de Stat al R.P. Chine
ze, și tovarășul Ion Dincă, mgmbru 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim viceprim-minis- 
tru al guvernului, care a făcut o es
cală la Beijing, în drum spre Phe
nian, unde va participa, în fruntea 
unei delegații de partid și guverna
mentale a Republicii Socialiste 
România, Ia festivitățile prilejuite de 
cea de-a 35-a aniversare a creării 
R.P.D. Coreene.

Tovarășul Ion Dincă s-a întîlnit,

Vizita la Tripoli a primarului general 
al Capitalei

TRIPOLI 6 (Agerpres). — La Tri
poli a avut loc un schimb de mesaje 
de prietenie între tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, și colonel Moam- 
mer El Geddafi, conducătorul Marii 
Revoluții de la 1 Septembrie al Ja- 
mahiriei Arabe Libiene Populare So
cialiste. Schimbul de mesaje a fost 
prilejuit de primirea tovarășului 
Gheorghe Pană, membru al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., primarul general al Capitalei, 
de către secretarul general al Comi
tetului Popular General, Jadallah 
Azuz Al-Talhi. Au fost discutate as

Conferința internațională 
asupra problemei palestiniene

S-au încheiat dezbaterile generale
GENEVA 6 (Agerpres). — în ca

drul Conferinței internaționale de la 
Geneva asupra problemei palestinie
ne au luat sfîrșit dezbaterile gene
rale, care au prilejuit participanților 
— reprezentanți a aproximativ 140 
de țări — reafirmarea pozițiilor de 
principiu ale statelor respective asu
pra căilor de reglementare a situa
ției din Orientul Mijlociu, inclusiv 
a chestiunii palestiniene. Din luările 
de poziție s-a degajat sprijinul larg 
de care se. bucură în rîndul comu
nității internaționale cauza dreaptă 
a poporului palestinian, dreptul său 
inalienabil de a-și crea un stat pro
priu, independent. Un mare număr 
de delegații s-au pronunțat pentru 
intensificarea eforturilor în vederea 
ajungerii la o reglementare de pace 
justă și durabilă în Orientul Mijlo
ciu, în conformitate cu rezoluțiile 
O.N.U., care să asigure retragerea 
Israelului din teritoriile arabe ocu
pate, rezolvarea problemei palesti
niene pe baza dreptului poporului 
palestinian la autodeterminare și 
crearea unui stat național propriu, 

de asemenea, cu tovarășul Chen 
Muhua, membru supleant al Birou
lui Politic al C.C. al P.C. Chinez, 
consilier de stat, ministrul comerțu
lui exterior și relațiilor economice al 
R.P. Chineze.

în cadrul acestor întrevederi s-a 
efectuat un schimb de informații cu 
privire la unele preocupări actuale 
ale celor două partide și țări în 
construcția socialistă. Au fost evo
cate cu deosebită satisfacție relațiile 
de ștrînsă prietenie și colaborare 
dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist Chinez, dintre 
România și China, evidențiindu-se 
de ambele părți dorința de a le dez
volta continuu, pe multiple planuri, 
în spiritul înțelegerilor convenite în 
cadrul întîlnirilor și convorbirilor 
româno-chineze la nivel înalt, pri
lejuite de vizita oficială de priete
nie a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, în R.P. Chineză, și de 
vizita oficială de prietenie a tova
rășului Hu Yaobang în România, 
spre binele și în interesul edificării 
noii orînduiri sociale în cele două 
țâri, ale popoarelor român și chinez, 
al cauzei generale a socialismului, 
păcii și cooperării internaționale.

La cele două întrevederi, desfășu
rate într-o atmosferă tovărășească, 
de caldă prietenie, a participat An
gelo Miculescu, ambasadorul Româ
niei la Beijing.

pecte ale extinderii și adîncirii re
lațiilor de prietenie și de cooperare 
dintre cele două țări, în lumina în
țelegerilor convenite la nivelul cel 
mai înalt.

Au avut loc, de asemenea, convor
biri cu secretarul Comitetului Popular 
General pentru Petrol, Kamel 
Hassan Maghour, președintele părții 
libiene în Comisia mixtă guverna
mentală româno-libiană de cooperare 
economică și tehnică, în legătură cu 
dezvoltarea raporturilor economice 
între cele două țări, precum și cu 
Muchtar Dhiara, președintele Consi
liului Municipal al orașului Tripoli, 

recunoașterea dreptului Ia existență 
al tuturor statelor din zonă.

Participanții la conferință îșl con
centrează atenția asupra punerii de 
acord a documentelor finale — de
clarația reuniunii și un program de 
acțiune.

GENEVA

RELUAREA NEGOCIERILOR 
SOVIETO-AMERICANE

GENEVA 6 (Agerpres). — La Ge
neva au fost reluate, la 6 septem
brie, negocierile sovieto-americane 
privind limitarea armamentelor nu
cleare în Europa, transmite agenția 
T.A.S.S. Ca și la runda precedentă a 
negocierilor, delegația U.R.S.S. este 
condusă de luli Kviținski, iar cea a
S.U.A. — de Paul Nitze.

Intîlnire intre miniștrii 
de externe 

ai României și Spaniei
MADRID 6 (Agerpres). — Tova

rășul Ștefan Andrei, ministrul afa
cerilor externe al Republicii Socia
liste România, s-a întiinit, marți, la 
Madrid, cu Fernando Moran, minis
trul afacerilor externe al Spaniei.

Cu acest prilej, au fost discutate 
probleme legate de încheierea cu 
succes a reuniunii de la Madrid din 
cadrul Conferinței pentru securitate 
și cooperare în Europa și cu privire 
la intensificarea relațiilor româno- 
spaniole.

La intîlnire a ' participat Vasile 
Șandru, ambasadorul țării noastre în 
Spania.,

Pentru continuarea 
și adincirea procesului 

de destindere
Un comunicat al reuniunii 

miniștrilor de externe 
ai țărilor nordice

STOCKHOLM 6 (Agerpres). — Ta
rile nordice se pronunță pentru con
tinuarea si adincirea procesului de 
destindere în spiritul Actului final 
de la Helsinki — se spune în comu
nicatul dat publicității la Stockholm, 
la încheierea reuniunii de două zile 
a miniștrilor afacerilor externe din 
Danemarca, Finlanda, Islanda, Nor
vegia și Suedia. Documentul subli
niază importanta încheierii cu suc
ces a reuniunii de la Madrid și a 
convocării unei conferințe pentru 
destindere și dezarmare în Europa.

Miniștrii de externe s-au pronunțat 
în favoarea continuării tratativelor 
sovieto-americane de la Geneva, 
subliniind importanța deosebită pe 
care ar avea-o încheierea unui acord 
privind o reducere substanțială a ar
mamentelor strategice și a rachete
lor nucleare cu rază medie de ac
țiune.

Reuniunea a dezbătut, de aseme
nea, probleme legate de crearea unei 
zone denuclearizate în nordul Euro
pei, convenindu-se continuarea con
sultărilor în vederea găsirii unei 
soluții acestei probleme.
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MEDALIE DE AUR. La Ediția de toamnă a Tîrgului ințernațional de la 
Leipzig, instalația românească de nitrurare in plasmă „Nitrion 10", produs 
al întreprinderii Metalotehnica din Tirgu Mureș, realizat în colaborare cu 
Facultatea de electronică din Institutul Politehnic - Cluj-Napoca a 
distinsă cu „Medalia de aur'.', bucurîndu-se de aprecierea unanimă a 
cialiștilor și vizitatorilor.

INTÎLNIRE, Erich Honecker, secre
tar general al C.C. al P.S.U.G., pre
ședintele Consiliului, de Stat al R.D. 
Germane, s-a întîlnit la Berlin cu 
Helmut Schmidt, vicepreședinte al 
P.S.D. din R.F. Germania, fost can
celar federal al R.F.G. In cadrul 
convorbirii au fost abordate aspec
te ale situației internaționale ac
tuale, îndeosebi problemele asi
gurării păcii și securității, precum 
și evoluția relațiilor dintre R.D.G. 
și R.F.G.

LA BANGKOK au început lu
crările Comitetului pentru indus- 

I trie, tehnologie, așezări umane și 
mediu înconjurător al Comisiei

ZIUA NAȚIONALĂ A BRAZILIEI

Excelenței Sale Domnului
JOAO BAPTISTA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO

Președintele Republicii Federative a Braziliei
BRASILIA D. F.

Cu prilejul sărbătorii naționale a Republicii Federative a. Braziliei, în 
numele' poporului rorpân și al meu personal, vă adresez calde felicitări îm
preună cu cele mai bune urări de progres și prosperitate poporului brazilian 
prieten.

Exprim convingerea că relațiile româno-braziliene, conlucrarea dintre ță
rile noastre pe plan internațional vor continua să se dezvolte și să se diver
sifice, spre binele celor două popoare, al cauzei păcii și colaborării în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Poporul brazilian 
sărbătorește azi împli
nirea a 161 de ani de 
la proclamarea inde
pendenței naționale.

Brazilia, cea mai 
mare țară a Americii 
Latine (suprafața : 
peste 8 500 000 kmp 
și populația : circa 
125 milioane de lo
cuitori), dispune de 
importante bogății
minerale și de un 
impresionant poten
țial agricol. Cunos
cută prin tradiție ca 
țară cu economie pre
dominant agrară, ea a 
înregistrat în ultimele 
decenii un intens pro
ces de industrializare. 
S-a creat astfel un 
puternic sector side
rurgic, au apărut noi 
ramuri vitale pentru o 
dezvoltare modernă, 
cum sint industria 
construcțiilor de ma
șini, cea electrotehni
că și electronică, in
dustria de automobile, 
chimică.și petrochimi
că. Fosta „țară a ca
felei" produce astăzi 
bunuri manufactura
te care au cîștigat o 
pondere însemnată pe 
lista exporturilor.

Un rol important în 

propulsarea industria
lizării . îl are sectorul 
de stat, care concen
trează o bună parte 
din ramurile de. bază 
ale economiei și se 
distinge printr-un 
ritm susținut al inves
tițiilor, îndeosebi în e- 
nergetică. Grație unei 
asemenea orientări, in 
peisajul industrial al 
țării și-au făcut apa
riția o serie de obiec
tive hidroenergetice, 
incluzînd hidrocentra
la de la Itaipu, pe flu
viul Parana — cea 
mai mare din lume — 
intrată parțial în func
țiune. Valorificarea 
mai intensă a marilor 
resurse hidroenergeti
ce de care dispune 
Brazilia se desfășoară 
in același timp cu a- 
plicarea unui plan de 
construire a unei serii 
de uzine atomoelectri- 
ce, începînd cu cea de 
la Angra dos Reis, 
deja instalată.

Paralel cu lărgirea 
și modernizarea bazei 
industriale, are loc o 
amplă acțiune de va
lorificare a potenția
lului economic al re
giunilor din nordul și 
vestul țării, care în
seamnă, de fapt, ju

pen-economice și sociale a O.N.U. 
tru Asia și Pacific (E.S.C.A.P.). La 
dezbateri iau parte delegați din 
peste 20 de țări din regiune și re
prezentanți ai unor organizații in
ternaționale, care vor discuta pro
bleme legate de industrializarea 
țărilor în curs de dezvoltare.

REALEGERE. Cei peste 600 de 
delegați la lucrările Congresului 
Partidului Justițialist din Argenti
na, care se desfășoară in capitala 
țării, au reales în funcția de pre
ședinte al partidului ne Maria 
Estela Martinez de Peron — trans
mite agenția E.F.E. în funcția de 
vicepreședinte a fost ales Lorenzo 
Miquel. Totodată, participanții au 
desemnat pe Italp Luder și Deo- 

mătate din teritoriul 
național.

Poporul român ur
mărește. cu simpatie 
eforturile constructive 
ale poporului brazi
lian, de care se simte 
legat prin afinități de 
limbă și cultură, prin 
similitudinea unor 
preocupări legate de 
accelerarea dezvoltă
rii economice. între 
România și Brazilia 
s-au statornicit și se 
dezvoltă relații da 
prietenie și colabora
re, bazate pe egalita
te . și respect reciproc. 
Un moment de impor
tanță istorică in dez
voltarea acestor ra
porturi l-a constituit 
vizita efectuată în 
Brazilia, in 1975, de 
către președintele 
Nicolae Ceaușescu. A- 
cordurile semnate șl 
înțelegerile convenite 
cu prilejul vizitei con
stituie cadrul fertil 
pentru amplificarea 1 
legăturilor româno- 
braziliene. în deplină 
consonanță cu aspira
țiile de progres ale ce
lor două țări și popoa
re, cu interesele cau
zei păcii și cooperării 
în lume.

1lindo Bittel drept candidați, ai par
tidului la funcțiile de președinte și 
respectiv vicepreședinte ai țării in 
alegerile de la 30 octombrie.

„GRUPUL DE LA CONTADO- 
RA“, din care fac parte Columbia, 
Mexicul, Panama și Venezuela, 
urmează să se întrunească la ni
velul miniștrilor de externe in 
cursul acestei săptămini la Ciudad 
de Panama — a anunțat Ministerul 
de Externe al Mexicului. Este posi
bil ca în cursul întilnirii să se 
convină asupra unui program de 
bază, in virtutea căruia ar putea 
fi propuse acorduri de pace și de 
cooperare între țările Americii 
Centrale.

IN DRUM SPRE VENUS. Sta
țiile interplanetare sovietice „Ve- 
nus-15“ și „Venus-16“ își continuă 
zborul spre planeta cu același 
nume, transmite agenția T.A.S.S. 
De la Centrul de urmărire a evo
luției celor două nave sint verifi
cate funcționarea sistemelor de 
bord, parametrii traiectoriei. Cu 
ajutorul aparatelor de la bord se 
fac observații asupra caracteristici
lor fluxului de radiații solare 
cosmice, care în spațiul interplane
tar nu mai sint influențate de gra
vitația'. Pământului. După patru 
luni de zbor, cele două stații au 
parcurs 36,2 milioane și, respectiv, 
35,5 milioane de kilometri.

i

INSTALAREA NOILOR RACHETE - FACTOR DE AGRAVARE A CRIZEI ECONOMICE
„Oțel nu pentru rachete, ■ 

ci pentru utilizări pașnicei"
„TIMPUL PRESEAZĂ — SA STO

PAM CURSA IRAȚIONALĂ A 
ÎNARMĂRILOR — SÂ ÎMPIEDI
CAM STATIONAREA RACHETE
LOR PERSHING II ȘI CRUISE". 
Acest apel la rațiune. Ia acțiuni uni
te pentru preîntîmpinarea unei ca
tastrofe nucleare, este conținut în 
declarația comună adoptată recent la 
„FORUMUL PENTRU PACE DIN 
BREMEN", care a reunit organizații
le locale ale partidelor Social-Demo
crat, Ecologist, Comunist, ale unor 
sindicate, precum și ale Tinerilor so
cialiști (Juso). Sint opinii care se re
găsesc în aceste zile în luările de po
ziții ale sectoarelor celor mai largi și 
mai diferite ale opiniei publice vest- 
germane.

în urmă cu cîteva săptămini, un 
grup de oameni de știință a desfășu
rat o amplă acțiune de sondare a 
opiniei publice, ale cărei rezultate 
demonstrează creșterea opoziției față 
de orice măsură sau decizie de na
tură a impulsiona cursa aberantă a 
înarmărilor nucleare. Potrivit aces
tui sondaj, 75,5 la sută din cetățenii 
vest-germani resping planurile refe
ritoare la implantarea de noi rachete 
americane nucleare pe teritoriul 
R.F.G. Aproximativ 60 Ia sută din cei 
chestionați sint de părere că, in ca
zul nerealizării pînă in toamnă a 
unui acord la negocierile sovieto-a
mericane de la Geneva, operațiunea 
de amplasare a rachetelor amintite 
să fie amînată.

Apreciind că această problemă este 
de o importantă majoră pentru des
tinele păcii și securității popoarelor 
europene, .președintele P.S.D., Willy 
Brandt, s-a raliat propunerilor care 
preconizează aminarea cu șase luni a 
termenului fixat inițial pentru insta
larea noilor rachete în unele țări 
vest-europene, ceea ce ar crea, după 
opinia liderului social-democrat, con
diții favorabile continuării tratative
lor de la Geneva. Această poziție 
este susținută de P.S.D. in ansamblu.

Problema rachetelor cu rază me
die de acțiune este abordată de nar- 
tidele politice, organizațiile sindica
le, de tineret, de femei și de alte 
grupări influente în strinsă legătură 

cu evoluția situației economice din 
R.F.G., unde în ultimii ani ca ur
mare a cursei tot mai accentuate a 
înarmărilor, s-au făcut resimțite, ca 
și in alte țări occidentale, efectele 
crizei economice mondiale. '

„Dacă aparențele nu sint înșelătoare
— scria „RHEINISCHER MERKUR"
— ne aflăm in ajunul unei redresări 
economice, a treia in ultimii zece ani. 
Totodată, se ridică din nou întreba
rea, cum a fost cazul la mijlocul și 
finele deceniului ’70 : -Această re
lansare a economiei este oare suscep
tibilă să rezolve problemele noastre, 
dacă nu pe termen scurt, cel puțin 
pe termen mediu ?»". Ziarul răspun
dea în mod negativ acestei întrebări.

într-adevăr, chiar în declarația gu
vernamentală, prezentată, după ale
geri, parlamentului, deși consideren
tele privind depășirea crizei ocupau 
un loc central, se preciza că drumul 
spre redresarea economică va fi 
„lung". ■

Cele mai preocupante probleme ră- 
mîn proporțiile și perspectivele șo
majului, situația din industria side
rurgică, viitorul exploatărilor carbo
nifere, diminuarea exporturilor.

„Realitățile acestei veri — constata 
ziarul „DER TAGESSPIEGEL" — 
nu au corespuns speranțelor nutrite, 
cel puțin pe piața muncii. In ciuda 
așteptărilor, decepția e mare, pen
tru că, o dată în plus, regresul șoma
jului, este minim pentru acest sezon. 
Factorii sezonieri care asigurau in 
general un recul al șomajului au fost 
aproape anihilați de modul firav în 
care a fost reluată conjunctura eco
nomică.' La aceasta se adaugă pro
blemele structurale care nu pot fi re
zolvate de azi pe miine“.

Referindu-se la un studiu întocmit 
de Ministerul Economiei de la Bonn, 
revista „DER SPIEGEL" reține da
tele privind evoluția situației pe pia
ța brațelor de muncă : dacă în luna 
mai 1983, în R.F.G. erau înregistrați
2 140 000 șomeri, pentru ansamblul 
anului curent se prevede o cifră me
die de 2 400 000, iar pentru 1990 —
3 100 000 de cetățeni rămași fără sluj
be. Sub titlul „Șomajul rămîne o 
sursă de neliniște", ziarul „SUD- 

DEUTSCHE ZEITUNG" co-nstată că 
„de la constituirea Republicii Fede
rale Germania niciodată șomajul nu 
a atins cote atit de ridicate ca anul 
acesta".

Multe complicații pe piața brațelor 
de muncă din R.F.G., ca dealtfel din 
ansamblul țărilor Pieței comune, a- 
daugă criza industriei siderurgice. 
Din 1975 și pînă în prezent întreprin
derile siderurgice vest-europene au 
desființat peste 300 000 loouri de 
muncă. 63 900 muncitori vest-germani 
din acest sector și-au pierdut slujbe
le.

Cu închiderea sint amenințate și 
unele mine de cărbune din bazinul 
Ruhr. „Va fi reeditată -moartea mi
nelor- de tristă amintire 7“ — se
întreabă „Rheinischer Merkur", fă- 
cînd aluzie la faptul că între 1957 și 
1982, numărul exploatărilor vest-ger- 
mane de cărbune s-a redus de la 173 
la 37. Ca urmare a crizei oțelului și

MAREA BRITANIE

Cursa înarmărilor in tensifică 
șomajul

Apropierea datei la care, pe terito
riul Marii Britanii, ca și al altor țări 
vest-europene, urmează să fie insta
late, potrivit hotărîrii N.A.T.O., noile 
rachete nucleare cu rază medie de 
acțiune, creind astfel un grav, pericol 
pentru soarta continentului nostru, 
pentru destinele întregii omeniri, 
face ca „sezonul congreselor" parti
delor politice și sindicatelor britanice 
să se abată de la unele tradiții. înce
tățenite de decenii. Prilej de trecere 
în revistă a principalelor probleme 
economice, politice și sociale care 
frămintă societatea britanică în anul 
în curs, forurile anuale ale partide
lor au înscrisă în acest sezon pe 
agenda lor de lucru probleme de 
ordin militar, în primul rînd proble
ma noilor rachete nucleare. Și este 
de presupus că o bună parte a dez
baterilor va fi influențată de ecou
rile opiniei publice, de voința unor 
largi pături sociale de a se face to
tul pentru a se pune capăt cursei 
înarmărilor, a se trece la măsuri 
concrete de dezarmare, în primul 
rînd a se împiedica instalarea noilor 
rachete.

Desigur, poporului britanic nu-i poa- 

a reducerii cererii, în 1982 au fost 
stocate suplimentar 10 milioane tone 
de cărbune. .

în aceste împrejurări, cercuri largi 
ale opiniei publice vest-germane îm
părtășesc convingerea că programele 
de redresare economică nu sint cituși 
de puțin favorizate, ci, dimpotrivă, 
grav compromise, dacă, concomi
tent, vcr fi continuate și intensifica
te cursa înarmărilor, .amplasarea de 
noi rachete nucleare, cu tot cortegiul 
de repercusiuni negative asupra an
samblului relațiilor pe plan european 
și internațional. Deviza purtată de 
demonstranți „Oțel nu pentru rache
te, ci pentru utilizări pașnice !", în- 
tilnită în aceste zile Ia manifestațiile 
organizate de mili.tanții împotriva 
pericolului unui război nuclear, ex
primă succint tocmai aceste. opinii 
realiste.

Petre STĂNCESCU

te fi indiferent faptul că, peste cîteva 
luni, pe teritoriul său vor începe să 
fie amplasate 160 de rachete de croa
zieră. „Pentru opinia publică brita
nică -1- scrie ziarul «DAILY MIR
ROR- — niciodată n-a fost mai ac
tuală decit în prezent hamletiana 
întrebare «a fi sail a nu fi I». Pre
zența noilor rachete și arme nucleare 
nu înseamnă pentru Marea Britanie 
mai multă securitate, ci, dimpotrivă, 
mai puțină, pentru că prin existența 
lor pe teritoriul nostru devenim nu 
doar o simplă bază de lansare, ci și 
o țintă a rachetelor de contralovitu- 
ră. Tn zilele noastre — o știu chiar 
și copiii din școlile elementare — 
pentru a transforma Britania intr-un 
deșert radioactiv nu este nevoie de
cît de cîteva zeci de bombe nucleare 
de cite o megatonă. Iată de ce 
— conchide ziarul — trebuie spus 
-nu- tuturor rachetelor și armelor 
nucleare din Europa".

Asemenea gînduri și idei — pe care . 
opinia publică britanică le-a susținut 
cu tărie în cadrul marilor manifes
tații populare desfășurate în'Ultimele 
luni — sint formulate și în numeroa
se proiecte de rezoluție înaintate fo

rului anual al Congresului Sindicate
lor Britanice (T.U.C.), ale cărui lu
crări au început luni la Blackpool. 
De asemenea, la conferințele partidu
lui social-democrat (prevăzută să în
ceapă la 12 septembrie, la Southfort), 
partidului liberal (ce se va ține in
tre 18 și 22 septembrie, la Harrogate), 
precum și partidului laburist (pro
gramată de la 3 la 7 octombrie, la 
Brighton), figurează la loc de frunte 
tematica preîhtimpinării transformă
rii Marii Britanii intr-un arsenal și, 
în același timp, intr-o țintă nucleară.

Se cuvine de remarcat faptul că 
problema amplasării noilor rachete 
este analizată sub multiple aspecte, 
evidențiindu-se consecințele nocive 
ale unui asemenea act pe multiple 
planuri. Astfel, se relevă că, pe 
lingă primejdia deosebit de gravă pe 
plan militar, se creează noi proble
me spinoase și în domeniul economic.

Așa cum rezultă din multe proiec
te de rezoluție prezentate pentru a fi 
dezbătute la forurile anuale ale sin
dicatelor și partidelor politice, se 
face o legătură directă între intensi
ficarea cursei înarmărilor și agrava
rea situației economice, în special 
creșterea șomajului și a ratei infla
ției. „Cheltuielile militare înghit re
surse uriașe — a declarat la Confe
rința T.U.C. reprezentantul sindica
tului din transporturi. Numai înlo
cuirea submarinelor dotate cu rache
te nucleare -Polaris- cu alte sub
marine și mai perfecționate, de pe 
care vor putea fi lansate rachetele 
-Trident», va costa țara aproape 8 
miliarde lire sterline. Iată cum se 
irosesc fondurile ce sint luate din 
bugetele destinate sănătății, educa
ției și asigurărilor sociale". La rîn
dul său, reprezentantul minerilor a 
precizat că „in condițiile intensifică
rii cursei înarmărilor și ale sporirii 
cheltuielilor militare nu poate fi vor
ba de redresare' economică". Dimpo
trivă, citind date oficiale, reprezen
tanții celor circa 11 milioane de sin
dicaliști au arătat că promisa redre
sare economică, în loc să se producă, 
„suferă o mișcare în sens invers", 
în iunie, creșterea economică era de 
2,5 la sută, în timp ce în august abia 
a fost de 2 la sută, iar pentru 1984, 
Confederația Industriei Britanice a- 
rată că se va reveni la „creștere 
zero". După o infimă reducere sezo
nieră, șomajul, problema socială cea 
mai gravă la ora actuală, a început 
din nou să crească — depășind iarăși 
3,2 milioane ; de asemenea, inflația, 
de la un ritm anual, ceva mai scăzut, 
de 3,9 la sută, în iunie, tinde din nou 
să urce și se prevede să ajungă la 
8 la sută in octombrie-noiembrie.

Congresul Sindicatelor Britanice a 
și declanșat ofensiva împotriva poli
ticii economice și sociale a . conser
vatorilor, care, pentru a putea spori 
cheltuielile militare, au redus drastic 
fondurile alocate sănătății, educației, 
transporturilor publice și asigurărilor 
sociale, ceea ce — după cum s-a 
arătat — a contribuit la reducerea, 
cu peste 2 Ta sută, a standardului 
de viață al maselor populare. De a- 
semenea. T.U.C. se pronunță împo
triva noilor proiecte conservatoare 
menite să restrîngă drepturile și li
bertățile sindicatelor.

în ce-i privește pe laburiști, se 
așteaptă ca la conferința lor să-și 
„regăsească busola" — cum se expri
mă ziarul «GUARDIAN» — după 
„cea mai gravă înfrîngere suferită în 
alegeri în ultima jumătate de secol". 
Totodată, forul laburist urmează să 
aleagă un nou lider (fostul conducă
tor al partidului Michael Foot a 
anunțat, cum se știe, după eșecul în 
alegerile din iunie, că nu va mai 
candida).

Tot o problemă de „regăsire a 
busolei" se pune și pentru partidele 
liberal și social-democrat, care, deși 
aliate în alegerile din iunie, nu au 
obținut in Camera Comunelor decit 
23 de locuri.

Partidul conservator, condus de 
primul ministru Margaret Thatcher, 
își va tine conferința la Blackpool 
intre 11 și 14 octombrie. Acest partid 
este singurul care aprobă instalarea 
noilor rachete. Dar chiar și din rân
durile sale se aud voci care afirmă 
că la adoptarea unei măsuri atit de 
importante pentru soarta țării, ca 
instalarea noilor rachete americane 
cu rază medie de acțiune, nu este su
ficientă doar hotărîrea guvernului, 
ci ar trebui să aibă loc o amplă 
dezbatere în parlament.

Cit privește marea majoritate a po
porului britanic, acesta și-a exprimat 
în repetate rinduri opoziția sa față 
de amplasarea noilor rachete pe te
ritoriul țării. Elocvente sint puterni
cele demonstrații desfășurate in toa
te regiunile țării. Pentru ziua de 22 
octombrie, organizația „Campania 
pentru dezarmare nucleară" face am
ple pregătiri în vederea desfășurării 
unei demonstrații la scară națională 
sub lozincile : „NU RACHETELOR 
DE CROAZIERĂ !“. „NU SUBMARI
NELOR SI RACHETELOR «TRI
DENT» !“, „SĂ ÎNGHEȚĂM ÎNAR
MĂRILE NUCLEARE !“. „PENTRU 
O POLITICĂ DE APĂRARE CARE 
SĂ NU SE BAZEZE PE ARME NU
CLEARE !“.

Nicolae P1OPEANU

AGENDĂ 
DIPLOMATICĂ

O în cadrul convorbirilor de la 
Belgrad dintre președintele Prezi
diului R.S.F. Iugoslavia, Mika Spi- 
liak, și Karl Carstens, președintele 
R.F. Germania, aflat în vizită ofij- 
cială în capitala iugoslavă, s-au exa
minat relațiile dintre cele două țâri 
și posibilitățile de extindere și di
versificare a acestora. Paralel, mi
niștrii de externe ai celor două țări 
— Lazar Moisov și Hans Dietrich 
Genscher — au procedat la un 
schimb de vederi asupra situației 
internaționale actuale, relevă agen
ția TANIUG. o Ultimele evoluții din 
Orientul Mijlociu, ale problemei 
palestiniene și situația din Liban 
s-au aflat in, centrul convorbirilor de 
la Rabat, prilejuite de primirea de 
către regele Hassan al II-lea a 
secretarului general al Organizației 
Conferinței Islamice. Habib Chatti, 
aflat intr-o vizită oficială in Maroc. 
® Situația din Liban a constituit și 
tema convorbirilor de la Roma din
tre premierul italian Bettino Craxi, 
și trimisul special al președintelui 
libanez, Farez Habib. O Situația din 
America Centrală și perspectivele 
soluționării stărilor conflictuale din 
regiune pe cale politică au fost 
abordate de președintele Mexicului, 
Miguel de la Madrid Hurtado, care 
l-a primit pe trimisul special al 
președintelui S.U.A. în America 
Centrală, Richard Stone, care și-a 
încheiat vizita la Ciudad de Mexico.

(Agerpres)
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Piața comună va cere din nou Sta
telor Unite compensații comerciale 
pentru acoperirea pierderilor sufe
rite ca urmare a .hotărîrii din luna 
iulie a Washingtonului de a limita 
importurile de oțeluri speciale, in
formează agenția France Presse.

Piața comună a estimat aceste 
pierderi, eșalonate pe o perioadă 
de patru ani, la aproximativ 500 mi
lioane dolari. Reprezentanța C.E.E. 
la Geneva va prezenta, miercuri, 
această cerere Statelor Unite, invo- 
cînd articolul 19 al G.A.T.T. C.E.E. 
solicită aceste compensații sub for
ma unor concesii comerciale. Rămî
ne de văzut dacă S.U.A. vor accepta 
cererea vest-europenilor, și, dacă da, 
în care sectoare ar urma să fie acor
date compensații, menționează A.F.P.

Anul trecut țările membre r 
C.E.E. au exportat în S.U.A. 88 tx. ț 
tone de oțel special, în valoare de 
150 milioane dolari.
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