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Sub semnul hotă firii oamenilor muncii de a înfăptui obiectivele

actualului cincinal, intr-o atmosferă de puternică unitate in jurul 

partidului, al secretarului său general, a început, ieri, VIZITA DE LUCRUA TOVARĂȘULUI NICOUAE CEAUȘESUU ÎN JUDEȚUL DOLJ
Tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Co
munist Român, președin
tele Republicii Socialiste 
România, a început, luni, 
14 septembrie, o vizită 
de lucru în județul Dolj, 

împreună cu secreta
rul general al partidu
lui se află tovarășa 
Elena Ceaușescu, tova
rășii llie Verdeț, Emil 
Bobu, Gheorghe Oprea, 
Petru Enache, Nicu 
Ceausescu, secretar. al 
C.C. al U.T.C.

La plecarea din Capitală, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost salutați de mem
brii și membrii supleanți ai Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.. de secretari ai C.C. al P.C.R.

înscritadu-se in seria de rodnice 
Jntilniri și consfătuiri de luciu ne 
care tovarășul Nicolae Ceaușescu Ie-a 
inițiat ta ultima perioadă, noua vi
zită, efectuată de această dată in 
zona sudică a Olteniei, are în centrul 
atenției analiza rezultatelor obți
nute, la nivelul județului, in indus
trie. agricultură, pe tărim edilitar, 
social-cultural și in alte sectoare de 
activitate, in lunile ce au trecut din 
anul 1981, din actualul cincinal, 
examinarea modului cum se acțio
nează, sub conducerea organizațiilor 
de partid, pentru înfăptuirea inte
grală a programului stabilit de Con
gresul al XII-lea al P.C.R.. pentru 
sțj’■tarea continuă a contribuției ju- 
dJt, Jlui Dolj la dezvoltarea dinamică 
ș, armonioasă a economiei naționale, 
a României socialiste.

Pe temeiul analizei realizate cu a- 
cest prilej în întreprinderi, cooperati
ve agricole de producție, în unități de 
învățămint, la care iau parte repre
zentanți ai organelor locale de partid 
și de stat, factori de răspundere din 
economie, specialiști, numeroși oa
meni ai muncii, sînt stabilite ’ direc
țiile de acțiune pentru perioada ur
mătoare, astfel incit județul să-și în
deplinească. în bune condiții, sarci
nile prevăzute pe .anul, 1981, pe în
tregul cincinal.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu va 
participa, de asemenea, la deschide
rea oficială a anului de invătămint 
1981—1982, pe care o găzduiește mu
nicipiul Craiova, prezenta secretaru
lui general al partidului la acest 
eveniment avind loc în virtutea unei 
tradiții intrate in chenarul de aur 
al școlii românești, cu inconfunda- 
bile rezonante în inima a milioane 
de tineri, elevi si studenti. a cadre
lor didactice, a noastră, a tuturor.

Noua vizită de lucru pe care to
varășul Nicolae Ceaușescu o între
prinde in județul Dolj ilustrează, 
Încă o dată, cu elocvență, rolul de

Locuitorii Craiovel au făcut o primire deosebit de călduroasă secretarului general al partidului

In timpul vizitei la „Electroputere"-Croiovo - stea de primă mărime a industriei electrotehnice românești

terminant al secretarului general al 
partidului în mobilizarea și stimu
larea oamenilor muncii din întreaga 
tară în înfăptuirea politicii partidu
lui. Totodată, ea pune pregnant in 
lumină "'preocuparea statornică a to
varășului Nicolae Ceaușescu de a se 
afla mereu in mijlocul făuritorilor de 
bunuri materiale, pentru a le cu
noaște mai bine viața. împlinirile, 
preocupările, a-i consulta în toate 
problemele construcției socialiste.

Există un adevăr profund pe care 
ÎI știm ou toții, iar locuitorii acestei 
părți de tară îl reafirmă astăzi cu 
mindrie, și anume că tot ce s-a în
făptuit în ultimele cincinal^ pe în
tinsul județului lor. pe tot cuprinsul 
patriei este nemijlocit legat de nu
mele si personalitatea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. de gîndirea și ac
țiunea cutezătoare, de activitatea sa 
neobosită pusă în slujba dezvoltării 
multilaterale a României socialiste, 
în deplină libertate și independentă, 
bunăstării materiale și spirituale a 
poporului.

Iată pentru ce oamenii muncii de 

aid transformă vizita de lucru a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu intr-o 

i adevărată sărbătoare populară, intr-o 
manifestare impresionantă a dragos
tei*  stimei și recunoștinței țață de 
conducătorul iubit al partidului și 
statului nostru. Centrul de reședință 
al județului a ținut să salute cu în
treaga căldură a inimilor locuitorilor 
săi sosirea secretarului general al 
partidului, președintele Republicii, a 
tovarășei Elena Ceaușescu. Aceste 
simțăminte iși găsesc o expresie emo
ționantă încă din momentul sosirii 
pe pămintul Doljului.

La coborârea din avion, pe aero
portul municipiului Craiova, tova
rășul Nicolae Ceaușescu si tovarășa 
Elena Ceaușescu sînt salutați cu 
căldură de tovarășul Miu Do- 
brescu, prim-secretar al Comitetului 
județean Dolj al P.C.R., președintele 
consiliului popular județean, de alți 
reprezentanți ai organelor locale de 
partid și de stat, care le urează, în 
numele celor ce trăiesc și muncesc 
în județul Dolj, un călduros „Bun 
venit 1“

întregind ambianța deosebită ce 
domnește pe aeroport, o gardă, alcă
tuită din ostași ai forțelor noastre 
armate, membri ai gărzilor patrioti
ce și ai formațiunilor de pregătire 
a tineretului)pentru apărarea patriei 
prezintă onorul. Răsună solemn a- 
cordurile Imnului de Stat al Repu
blicii Socialiste România.

Un țăran cooperator invită apoi 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
pe tovarășa Elena Ceaușescu să 
guste din pîinea ospeției și omeniei, 
din ploștile cu vin. Grupuri de pio
nieri și șoimi ai patriei oferă, la 
rindul lor, cu gingășie și afecțiune, 
buchete de flori.

Sînt de față mii de localnici care 
întîmpină pe 'tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pe tovarășa Elena 
Ceaușescu, pe ceilalți tovarăși din 
conducerea partidului și statului, cu 
intensă bucurie și satisfacție. Ei 
aclamă îndelung, cu Însuflețire, pen
tru partid și secretarul său general, 
scandind fără întrerupere „Ceaușescu 
— P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul!**.

Primul obiectiv al vizitei tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu în județul Dolj 
n reprezintă întreprinderea de 
avioane Craiova.

Oaspeții sînt salutați, la sosire, de 
Ioan Avram, ministrul industriei 
construcțiilor de mașini, de membri 
ai consiliului oamenilor muncii din 
întreprindere.

Secretarul general al partidului 
revine pentru a treia oară In această 
modernă unitate, realizată, la indi
cația sa, in urmă cu un deceniu. In 
secția sculări?, tpvarășul Nicolae 
Ceaușescu. tovarășa Elena Ceaușescu. 
ceilalți conducători de partid și 
de stat sînt informați de că
tre directorul întreprinderii. Con
stantin Rovența, că in primele opt 
luni ale actualului cincinal planul 
producției nete a fost depășit cu 9,2 
la sută, iar productivitatea muncii cu 
8 la sută, in condițiile in care anga
jamentele la export au fost onorate 
la nivelul întregului an. Gazdele au 
relevat, de asemenea, că in această 
secție, unde se asigură întreaga pre
gătire a fabricației, au fost asimilate 
toată gama de scule necesare pro
ducției. precum și utilajele specifice, 
inițial aduse din import. Citeva re
țin atenția în mod deosebit, ca 
dealtfel si mașinile cu comandă pro
gram, pe care se execută piese de 
complexitate tehnică ridicată, aflate 
în secția de prelucrări mecanice. 
Se raportează secretarului general 
al partidului că, prin colaborarea 
dintre specialiștii unității și cercetă
torii din acest domeniu, s-a reușit 
asimilarea în fabricație a unui mare 
număr de mașini-unelte, ceea ce 
înseamnă o importantă diminuare a 
efortului valutar. Totodată, colecti
vul unității a obținut rezultate bune
(Continuare in pag. a Ul-a)

Cu rezultate rodnice, care deschid noi perspective conlucrării
româno-kuweitiene, in interesul ambelor țări, al păcii

și înțelegerii in- lume

S-a încheiat vizita oficială de prietenie 
a Altefei Sale șeicul Jaber Al-Ahmad Al-Jaber 

Al-Sabah, emirul statului Kuweit

Luni • s-a încheiat vizita ofici
ală de prietenie in tara noastră 
întreprinsă. Ia invitația președintelui 
Republicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu. de Alteta 
Sa șeicul Jaber Al-Ahmad Al-Jaber 
Al-Sabah. emirul statului Kuweit.

Vizita înaltului oaspete kuweitian 
în România s-a inscris ca un moment 
important al relațiilor româno-ku
weitiene. rezultatele dialogului la ni
vel înalt conferind un conținut mai 
bogat raporturilor bilaterale, precum 
și conlucrării dintre România și 
Kuweit, pe tărtmul vieții internațio
nale, in folosul ambelor țâri și po
noare. al cauzei păcii și înțelegerii in 
lume.

Ceremonia plecării șefului statului 
kuweitian a avut loc pe aeroportul 
OtopenL Pe frontispiciul aerogării se 
aflau portretele președintelui Nicolae 
Ceaușescu si Altei ei Sale șeiciil Ja- , 
ber Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah. 
încadrhte de drapelele Republicii So
cialiste România și statului Kuweit. 
Pe mari pancarte erau înscrise. in 
limbile română și arabă, urările*:  ..Să 
se dezvolte continuu bunele relații 
statornicite intre Republica Socialis
tă România Și statul Kuweit, in in
teresul și spre binele ambelor po
poare. al păcii și înțelegerii in lume 
„Trăiască pacea, prietenia S. colabo
rarea intre toate popoarele lumii 1“

Cei doi șefi de stat au sosit împre
una la aeroport.

O gardă militară a prezentat ono
rul. S-au intonat imnurile de statale 
Kuweitului și României, în timp ce.

Cu prilejul vizitei de lucru a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, în județul Dolj și al 
deschiderii noului an școlar și universitar, astâzi va avea loc în municipiul Craiova o mare 
adunare populară.

Manifestarea va fi transmisă direct de posturile de radio și televiziune in jurul orei 11,30.

AZI SE DESCHID CURSURILE NOULUI AN DE iNVĂfĂMlNT

Școala românească—în pas cu cerințele 
societății noastre socialiste„O datorie de onoare a școlii este aceea de a forma 

nu numai buni muncitori și specialiști, ci și cetățeni con- 
știenți, cu o concepție înaintată despre lume și viață, profund 
devotați cauzei socialismului, luptători înflăcărați pentru 
înălțarea patriei pe noi culmi de progres și civilizație".

NICOLAE CEAUȘESCU
Fiecare nou an școlar adaugă învă- 

•țămintului românesc nbi împliniri, 
ample și mobilizatoare perspective de 
dezvoltare, de perfecționare. Aflat sub 
auspiciile luminoaselor obiective sta
bilite de Congresul al XII-lea al 
partidului, noul an școlar și univer
sitar 1981—1982 este menit să mar
cheze o nouă treaptă, calitativă, spre 
realizarea misiunii nobile, de înaltă 
răspundere socială, încredințate școlii 
de partid și popor : de a forma și mo
dela omul nou al societății noastre 
socialiste, de a pregăti și educa ti
nerele generații de constructori ai 
României de azi și de mîine.

Conferindu-i rolul de important 
factor de cultură și civilizație, parti
dul și statul nostru au creat școlii 
toate condițiile pentru a face față cu 
succes cerințelor puse de impetuoasa 
dezvoltare social-economică și cultu
rală a patriei noastre, de a-și înde
plini exemplar înaltele indatoriri. La 
baza întregului proces instructiv-edu- 
cativ, a perfecționării invățămintului 
și conectării Iui organice la impera
tivele majore ale prezentului și viito
rului se află ideile științifice, clarvă
zătoare, profund umaniste ale tovară
șului Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al partidului, idei în spiritul 
cărora școala de toate gradele este 
chemată să formeze tineretului un 
bogat și larg orizont de cunoștințe ge
nerale, să-i asigure o temeinică pre
gătire pentru viată, pentru munca, 
să-i cultive înflăcărate simțămin

în semn de salut, erau trase 21 de 
salve de artilerie.

Președintele României și emirul 
statului Kuweit au trecut in revistă 
garda de onoare.

In continuarea ceremoniei. Alteta 
Sa șeicul Jaber Al-Ahmad Al-Jaber 
Al-Sabah și-a luat rămas bun de la 
persoanele oficiale române venite 
să-l salute la aeroport. Erau prezent! 
tovarășii llie Verdet. Cornel Burtică. 
Virgil Cazacu, Ion Dincă. Ludovic 
I'azekas. Gheorghe Pană. Ion Pățan, 
Gheorghe Rădulescu. Ștefan Andrei. 
Emilian Dobrescu. Nicolae Giosan. 
Constantin Olteanu. membri ai gu
vernului. generali.

Emirul Kuweitului a fost salutat, 
de asemenea de șefi de misiuni di
plomatice ai unor țări arabe acredi
tați m tara noastră, precum si de 
reprezentantul-permanent al Organi
zației pentru Eliberarea Palestinei la 
București.

Era de fată, totodată, ambasadorul 
R P. Ungare la București. Sandor 
Rajnal.

Pe aeroport se aflau numeroși 
bucuresteni care au salutat cu căldu
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te de dragoste și respect pentru 
patria ta care s-ă născut și trăiește. 
In lumina acestor idei generoase. ,în- 

. treaga activitate școlară și universi
tară se desfășoară intr-o concepție 
unitară și de largă perspectivă, care 
vizează integrarea organică a învăță- 
mintului cu producția, cu cercetarea 
științifică, cu practica socială.

Constituția Republicii Socialiste 
România, prevederile Legii educației 
și invățămintului asigură accesul ple
nar, neîngrădit la învățătură al tutu
ror fiilor țării, fără deosebire de na
ționalitate. în noul an de studiu, 
populația școlară reprezintă 28,2 la 
sută din totalul populației țării, față 
de numai 11,4 la sută, cit s-a înre
gistrat în anul de învățămint 1938— 
1939. La dispoziția celor 5 886 000 de 
preșcolari, elevi și studenți se află 
peste 30 000 de unități școlare de toa
te gradele, aproape dublu față de 
acum patru decenii, o bază didactică 
puternică și modernă. Școala de toa
te gradele dispune de un corp didac
tic temeinic pregătit — circa 271 000 
de educatoare. învățători, profesori, 
ingineri, maiștri — profund devotat 
cauzei nobile a pregătirii și educării 
pentru muncă și viață a tinerelor 

* generații ale patriei.
învățămtatul nostru pășește, odată 

cu noul an de studiu, In cincinalul 
eficientei și calității, fapt care presu
pune angajarea plenară, creatoare, 
pasionată a tuturor slujitorilor școlii 
la aplicarea fermă în viață a Progra

ră pe cei doi șefi de stat, manlfes- 
tindu-si deplina satisfacție fată de 
rezultatele noului dialog la nivel Înalt 
româno-kuweitian. ce deschide noi 
perspective colaborării dintre Româ
nia și Kuweit.

La scara avionului, președintele 
Nicolae Ceaușescu și emirul Jaber 
Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah și-au 
luat un călduros rămas bun. strîn- 
gindu-și mîinile. imbrătișîndu-se cu 
prietenie. Șeful statului kuweitian a 
exprimat din nou mulțumiri pentru 
ospitalitatea si căldura cu care a fost 
intimpinat în România și și-a mani
festat deplina satisfacție pentru con
vorbirile avute cu șeful statului ro
mân. pentru rezultatele lor fruc
tuoase.

La rindul său. președintele Nicolae 
Ceaușescu și-a exprimat încrederea 
că noul dialog româno-kuv’eitian va 
duce la întărirea prieteniei si colabo
rării dintre țările si popoarele 
noastre.

Un grup de pionieri au oferit bu
chete de flori celor doi șefi de stat

La ora 10. aeronava cu care că
lătorește emirul Kuweitului a de
colat.

mului partidului, a prevederilor Legii 
educației și invățămintului, la perfec
ționarea continuă a procesujui ta- 
structiv-educativ ta pas cu cele mai 
noi cuceriri ale revoluției tehnico- 
științifice, cu sarcinile ce revin in
dustriei, agriculturii, științei și cultu
rii, cu cerințele concrete ale societă
ții noastre socialiste. Consfătuirile 
cadrelor didactice care au precedat 
deschiderea cursurilor au analizat, in 
spirit critic și autocritic, activitatea 
din precedentul an de studiu, au ela
borat un program de lucru stimulativ 
și mobilizator pentru înfăptuirea 
neabătută a hotăririlor Congresului al 
XII-lea al partidului, pentru creșterea 
rolului școlii în pregătirea profesio
nală și cetățenească a tineretului. 
Creșterea. nivelului calitativ al lec
țiilor, realizarea unui învățămint viu. 
dinamic, stimulator al energiei și spi
ritului creator al elevilor și studenți
lor. îmbinarea mai strinsă și tatr-un 
mod mai eficient a noțiunilor teore
tice cu deprinderile practice, fructifi
carea cu randament maxim a fiecărei 
ore de curs și seminar, a timpului 
afectat practicii și producției, activi
tății de cercetare științifică reprezintă 
tot atîtea direcții de acțiune pentru 
realizarea unei noi calități in învă- 
țămtat. Baza didactică modernă de 
care dispune școala — care se cere 
utilizată intensiv — oferă personalu
lui didactic posibilitatea optimă de a
(Continuare in pag. a V-a)
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JABER AL-AHMAD AL-JABER AL-SABAH, EMIRUL STATULUI KUWEIT

Continuarea convorbirilor oficiale intre președintele 
Nicolae Ceausescu și șeicul Jaber Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah

Duminică dimineața au continuat 
la Palatul Consiliului de Stat, con
vorbirile oficiale dintre președintele 
Republicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceausescu, și Alteta Sa 
șeicul Jaber Al-Ahmad Al-Jaber 
Al-Sabah, emirul statului Kuweit.

In cadrul noii runde de convorbiri, 
cei doi șefi de stat au reluat exami
narea problemelor privind dezvol
tarea relațiilor româno-kuweitiene, 
posibilitățile existente In direcția 
promovării unei cooperări fruc
tuoase. reciproc avantajoasă, intle 
România și Kuweit ‘in diferite do
menii. A fost subliniată importanta 
constituirii unei comisii mixte de 
colaborare tehnico-stiintifică. anre- 
ciindu-se că acest lucru va servi 
dezvoltării celor două tari, cauzei 
cooperării și înțelegerii internațio
nale.

In timpul convorbirilor, președin
tele Nicolae Ceausescu si emirul sta
tului Kuweit, șeicul Jaber Al-Ahmad

La Combinatul petrochimia Brazi

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și șeicul Jaber Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, 

oaspeți ai județului Prahova
Duminică dimineața, după înche

ierea celei de-a doua runde a con
vorbirilor oficiale 1a nivel Înalt 
româno-kuweitiene, președintele Re
publicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. și emirul Kuwei
tului, șeic Jaber Al-Ahmad Al-Jaber 
Al-Sabah, au făcut o vizită în județul 
Prahova, în unități economice re
prezentative pentru nivelul de dez
voltare atins de industria și agricul
tura românească.

Cei doi șefi de stat au fost însoțiți 
In această vizită de Ion Diiică, prim 
viceprim-ministru al guvernului. Va- 
sile Pungan, ministru secretar de stat, 
consilier al președintelui Republicii, 
de alte persoane oficiale române, pre
cum și de Abdul Rahman Salim Al 
Ateeqi, consilier la cabinetul emiru
lui. Jassim Khalid Al Marzook, mi
nistrul comerțului și industriei. Ab- 
dullatif Yusuf Al Hamad, ministrul 
finanțelor și planificării. Rashed 
Abdul Aziz Al-Rashed, subsecretar 
de stat 1a Ministerul Afacerilor Ex
terne. Abdul Aziz Kamel, consilier la 
cabinetul emirului, Mohammed Dar
wish Al Arady, subsecretar de stat la 
divanul emirului, Ibrahim Mohammed 
Al Shattl, directorul cabinetului emi
rului, Adel Najmundeen Al Jaraah, 
ambasadorul Kuweitului in țara noas- 
tră.

Vizita in județul Prahova, unul din 
Județele puternic dezvoltate ale tării, 
a permis inaltului oaspete kuweitian 
să cunoască în mod nemijlocit pro
gresele făcute de România în dome
niul industriei constructoare de ma
șini și instalații petroliere și ăl in
dustriei de prelucrare a petrolului.

în cursul vizitei, locuitorii munici
piului Ploiești, ca și reprezentanții 
colectivelor din unitățile care au fost 
gazda celor doi șefi de stat au făcut 
o caldă manifestare președintelui 
României și emirului Kuweitului.

La sosire, președintele Nicolae 
Ceaușescu și emirul Kuweitului, șeic 
Jaber Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, 
au fost salutați cu deosebită căldură 
de Ion Cîrcei, președintele Consiliu
lui popular județean Prahova, de altl 
reprezentanți ai organelor locale de 
stat. Cei doi șefi de stat au fost 
invitați să guste din pîinea și sarea 
ospitalității prahovene, fiindu-le ofe
rite. de asemenea, frumoase buchete 
de flori. Numeroși ploieșteni. prezenti 
ta sosirea în orașul lor a celor doi 
șefi de stat, au ovaționat pentru 
prietenia româno-kuweitiană.

Grupuri de dansatori in frumoase 
eostume naționale. împreună cu for
mații artistice au dat glas bucuriei 
localnicilor de a primi vizita înalți- 
lor oaspeți.

La rugămintea gazdelor, președin
tele Nicolae Ceaușescu și emirul 
Jaber Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah 
s-au prins, pentru cîteva momente, 
în horă.

După entuziasta primire in muni
cipiul Ploiești, președintele Româ
niei și emirul Kuweitului au fost 
invitați să viziteze întreprinderea de 
utilaj petrolier 1 Mai. cea mai mare 
producătoare de instalații de foraj 
petrolier din tara noastră.

De-a lungul străzilor municipiului 
Ploiești parcurse da șefii de stat ai 
celor două țări într-o mașină des
chisă, mii și mii de locuitori au 
adresat semne prietenești, au aplau
dat Îndelung.

Al-Jaber Al-Sabah. au continuat 
schimbul de vederi privind unele 
probleme Internationale actuale.

în acest cadru, cei doi șefi de 6tat 
au evidențiat din nou preocuparea 
României și Kuweitului fată de 
deteriorarea situației mondiale. S-a 
subliniat necesitatea ca, în aceste 
condiții, să se acționeze eficient pen
tru diminuarea încordării și ten
siunii din viata internațională, pen
tru reluarea și continuarea politicii 
de destindere. pace, colaborare 
pentru așezarea relațiilor interstatale 
pe baza principiilor egalității în drep
turi, respectului Independentei șl 
suVeranitătii naționale, neamestecu
lui în treburile interne, nerecurgerii 
ta forță si la amenințarea cu forța.

Președintele Nicolae Ceausescu și 
șeicul Jaber Al-Ahmad Al-Jaber 
Al-Sabah au apreciat că una din 
problemele cruciale ale situației 
Internationale actuale o constituie 
cursa înarmărilor, care consumă an

Președintele Nicolae Ceaușescu șl 
emirul Kuweitului au răspuns cu 
cordialitate mărturiilor de stimă ale 
cetățenilor municipiului.

La întreprinderea „1 Mai" o for
mație alcătuită din membri al găr
zilor patriotice și tineri din detașa
mentele de pregătire pentru apăra
rea patriei au prezentat onorul Ti
neri și tinere au oferit buchete de 
flori.

în numele întregului colectiv. Ion 
Avram, ministrul industriei construc
țiilor de mașini, a urat un călduros 
bun venit celor doi șefi de stat

Directorul general al centralei de 
resort, Gheorghe Dinu, și directorul 
Întreprinderii. Atanase Niculescu. au 
prezentat, în cadrul unei expoziții de 
grafice și machete, evoluția acestei 
vechi întreprinderi prahovene, care 
tezaurizează o bogată experiență în 
producerea de instalații petroliere. 
S-a arătat, in acest sens, că, prin 
grija permanentă a șefului statului 
român, unitatea s-a dezvoltat con
tinuu, ajungind astăzi să producă o 
gamă variată de instalații de foraj — 
fixe și mobile — de la 1 000 la 
10 000 m adîncime. sape de foraj pen
tru diferite soluri. Instalații de ci
mentare și de prevenire a erupțiilor, 
de un înalt nivel tehnic, apreciate în 
numeroase țări ale globului, unde 
sînt exportate cu succes. S-au evocat. 
In acest context, și posibilitățile li
vrării în Kuweit a unor asemenea 
instalații. în cadrul acordurilor ce se 
vor încheia intre cele două țări.

S-au înfățișat, de asemenea, ulti
mele realizări ale întreprinderii, cum 
sînt instalațiile de foraj marin „Glo
ria" și „Orizont", precum și instala
țiile de foraj minier, orizontale șl 
verticale, cu diametre variabile.

Oaspetele a urmărit cu atenție ex
plicațiile gazdelor și a avut cuvinte 
de apreciere fată de aceste realizări 
deosebite ale oamenilor muncii pra
hoveni.

De aceleași aprecieri s-au bucurat 
și preocupările în direcția diversifi
cării producției, fiind remarcat, in 
acest sens, excavatorul gigant desti
nat exploatărilor miniere 1a suprafață, 
precum și mașinile-unelta realizate 
prin autodotare.

înaltii oaspeți au fost invitați apoi 
pe platforma de probe, unde s-a 
făcut o sugestivă demonstrație de 
ridicare a unei instalații de foraj de 
tipul F-200.

La plecare, șeicul Jaber Al-Ahmad 
Al-Jaber Al-Sabah a notat în cartea 
de onoare a fabricii următoarele : 
„Vizita noastră la Uzina 1 Mai pen
tru producerea de utilaj petrolier 
este o manifestare convingătoare și 
plăcută pentru noi de ceea ce În
seamnă utilizarea tehnologiilor înain
tate. Este și o dovadă a condițiilor 
bune pe care le au cei care lucrează 
aici, activitate in care se asociază atît 
inteligenta, cit și imaginația. Le urez 
la toți noi succese in această activi
tate".

De la întreprinderea 1 Mai, co
loana mașinilor oficiale s-a îndrep
tat spre Combinatul petrochimic 
Brazi. La această importantă uni
tate a industriei noastre chimice, 
oaspeții au fost salutați de Gheorghe 
Caranfil, ministrul industriei chi
mice, de reprezentanți al colectivu
lui comblnatuluL 

de an resurse tot mal însemnate 
ale omenirii, deturnîndu-le de la 
scopul lor firesc — dezvoltarea so- 
cial-economică a popoarelor. în acest 
sen.?, cei doi șefi de stat au subliniat 
importanta deosebită pe care o au. 
Încetarea acestei curse, adoptarea de 
măsuri urgente si eficace de dezar
mare. si în primul rind de dezar
mare nucleară.

Președintele României, tovarășul 
Nicolae Ceausescu, a prezentat pe 
larg situația din Europa, apreciind 
că îmbunătățirea climatului politic 
pe continentul nostrp servește păcii 
Si destinderii în întreaga lume. în 
acest cadru, șeful statului român a 
evidențiat necesitatea încheierii cu 
succes a reuniunii de la Madrid, 
astfel Incit aceasta să ducă la Înfăp
tuirea documentelor de la Helsinki, 
ta o înțelegere privind convocarea 
unei conferințe consacrate întăririi 
încrederii și dezarmării in Europa.

Cei doi șefi de stai au relevat că

Ing. Victor Nică, directorul gene
ral al Centralei industriale de ra
finării și petrochimie, împreună cu 
directorul întreprinderii, Alecu Popa, 
au prezentat o serie de date privind 
profilul unității, care prelucrează 
peste 40 la sută din întreaga produc
ție de titei a tării, realizînd mai 
mult de 100 produse rafinate și pe
trochimice solicitate în transporturi, 
în industriile cauciucului, farmaceu
ticii, coloranților, textilelor, precum 
și în agricultură. S-au dat explicații 
în legătură cu activitatea de valori
ficare superioară a materiilor prime, 
de diversificare continuă a produ
selor petrochimice, obținute in in
stalații de mare capacitate, aproape 
toate proiectate și construite de spe
cialiști români. Oaspeții au fost in
formați, de asemenea, că, în pre
zent, combinatul prahovean, care are 
o îndelungată tradiție în exportul 
derivatelor petroliere, livrează pro
dusele sale în pesta 50 de tari ale 
lumii.

Parcurgînd două din secțiile prin
cipale — complexul de reformare și 
cracare catalitică și instalația de fe- 
nol-acetonă •— oaspeții au luat cu
noștință de procesul de fabricație, 
de gradul ridicat de automatizare, 
avînd astfel posibilitatea de a-și for
ma o imagine sugestivă asupra ni-, 
velului de dezvoltare atins de in
dustria noastră petrochimică.

Vizita în județul Prahova a con
tinuat apoi 1a Asociația economică 
jntercooperatistă de creștere și în
grășata a tineretului taurin din Băr- 
cănești — Prahova. Conduși de An
gelo Miculescu, viceprim-ministru al 
guvernului, ministrul agriculturii și 
industriei alimentare, precum și de 
reprezentanții unității, oaspeții au 
vizitat modernele complexe în care 
sînt crescuți și îngrășați anual peste 
5 400 de vitei. Au fost apreciate cu
rățenia, buna îngrijire acordată ani
malelor, productivitatea ridicată a 
muncii, datorată înzestrării tehnice 
cu instalații automate de hrănire, 
adăpare și eliminare a ejecțiilor.

Oaspeții au avut, totodată, cuvinte 
de apreciere fată de rezultatele e- 
conomice ale acestei crescătorii mo
derne.

în încheierea vizitei in județul 
Prahova, șeful statului kuweitian a 
adresat gazdelor sincere felicitări 
pentru realizările obținute și le-a 
urat noi succese pe calea progresu
lui economic și social.

La amiază, cei doi șefi de «tat 
l-au înapoiat in Capitală.

(Agerpres)

Depunerea unei
Duminică, Alteța Sa șeicul Jaber 

Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, emi
rul statului Kuweit, a depus o co
roană de flori ta Monumentul eroilor 
luptei pentru libertatea poporului și 
a patriei, pentru socialism.

La solemnitate au luat parte Gheor
ghe Dolgu, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, Florian lonescu, 
vicepreședinte al Comitetului execu
tiv al Consiliului popular al muni
cipiului București, generali și ofițeri 
ai forțelor noastre armate, alte per- 
șoane oficiale. 

marile probleme cu care este con
fruntată omenirea nu pot fi soluțio
nate decît cu participarea egală a 
tuturor statelor si au subliniat rolul 
tot mai activ care revine țărilor în 
curs de dezvoltare, țărilor nealiniate, 
statelor mici și mijlocii in lupta 
pentru determinarea unui curs pozi
tiv în relațiile internaționale, pentru 
promovarea unei politici de indepen
dență, pentru dezarmare și pace.

Președintele Nicolae Ceausescu șl 
șeicul Jaber Al-Ahmad Al-Jaber 
Al-Sabah au scos în evidentă buna 
colaborare existentă între România 
și Kuweit pe planul vieții internațio
nale și au reafirmat dorința celor 
două state de a acționa și mai strîns. 
atît în cadrul O.N.U., cît și al altor 
organisme pentru a-sl aduce o con
tribuție sporită 1a rezolvarea marilor 
probleme care confruntă omenirea.

Convorbirile au decurs în aceeași 
atmosferă de caldă prietenie, de 
stimă și înțelegere reciprocă.

Ceremonia inmînării 
cheii orașului 

București
Duminică dimineața, la reședința 

rezervată înaltului oaspete. Alteței 
Sale șeicul Jaber Al-Ahmad Al-Jaber 
Al-Sabah, emirul statului Kuweit. 1 
s-a înmînat. intr-un cadru festiv, 
cheia orașului București.

La ceremonie a participat o delega
ție a consiliului popular al municipiu
lui București, condusă de Gheorghe 
Pană, președintele Comitetului Exe
cutiv al Consiliului popular al muni- ' 
cipiului București, primarul general 
al Capitalei.

Au luat parte personalitățile ofici
ale kuweitiene care îl însoțesc pe 
șeful statului Kuweit în vizita sa în 
țara noastră.

Adresîndu-se Alteței Sale șeicul 
Jaber Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, 
primarul general a arătat — subli
niind satisfacția și bucuria de a-1 
avea ca oaspete de onoare al Capi
talei — că vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în Kuweit, ca și prezența 
Alteței Sale în România,, convorbirile 
și întîlnirile avute reliefează cu deo
sebită pregnantă caracterul prietenesc 
și fructuos al conlucrării dintre țările 
noastre în toate domeniile de activi
tate.

Mulțumind delegației Consiliului 
popular, tuturor locuitorilor Capitalei, 
Alteta Sa șeicul Jaber Al-Ahmad 
Al-Jaber Al-Sabah a asigurat că va 
păstra cu multă grijă cheia orașului 
București, ca pe un simbol al relații
lor dintre țările și popoarele noastre.

Emirul statului Kuweit s-a între
ținut, apoi. într-o atmosferă cordială, 
cu delegația Consiliului popular 
municipal.

★
Alteța Sa șeicul Jaber Al-Ahmad 

Al-Jaber Al-Sabah, emirul statului 
Kuweit, Împreună cu persoanele 
care îl însoțesc, a făcut, duminică 
după-amiază, o vizită în unele carti
ere ale Capitalei.

Șeful statului Kuweit a fost însoțit 
de Gheorghe Pană, primarul general 
al Capitalei, de alte persoane 
oficiale.

Cu acest prilej, oaspetele kuweiti
an a avut posibilitatea să cunoască 
îndeaproape unele aspecte ale dez
voltării social-edilitare a Bucureștiu- 
lui, rezultat al eforturilor făcute de 
partidul și statul nostru pentru ridi
carea continuă a condițiilor de viață 
ale populației.)

Coloana oficială a străbătut bule
vardele Dorobanti-Beller, Lacul Tei, 
Doamna Ghica — trecînd prin carti
erul Colentina, unde emirul Kuwei
tului a fost informat despre amploa
rea construcțiilor de locuințe șl 
edificii social-culturale din această 
zonă a Capitalei. îndreptîndu-se spre 
cartierul Pantelimon. oaspetele a 
străbătut bulevardele Mihai Bravu. 
Iancului. Muncii, flancate de mo
dernele construcții ce se înaltă pe 
verticală, oferind imaginea dezvoltă
rii impetuoase a Capitalei noastre, 
în care dună anul 1944 s-au construit 
peste 500 000 apartamente.

în continuare a fost vizitat cartie
rul de locuințe Titan-Șulea, zonă în 
care pînă în prezent s-au dat in fo
losință peste 95 000 de apartamente, 
urmind ca acestora să li se adauge 
în actualul cincinal încă 25 000 locu
ințe pentru oamenii muncii ce-și 
desfășoară activitatea în această pu
ternică zonă industrială.

La parcul „Tineretului" — loc 
de odihnă, agrement si cultură 
pentru locuitorii Capitalei, șeful 
statului kuweitian a fost informat 
cu privire la destinația Sălii sportu
rilor și culturii, edificiu multifuncțio
nal ce găzduiește importante mani
festări social-sportive și culturale 
naționale și internaționale, cît și în 
legătură cu viitoarea dezvoltare a 
acestui complex cultural-sportiv.

Coloana oficială s-a îndreptat apoi 
apre cartierele Drumul Taberei, 
Crîngași. după care, trecîndu-se 
peste Podul Grant — unul din cele 
mai moderne pasaje rutiere ale Ca
pitalei. ce permite o legătură directă 
între nordul și sudul Capitalei — s-a 
parcurs zona în care s-a ridicat noul 
ansamblu de locuințe Turda.

Pe întregul traseu al vizitei, înaltul 
oaspete kuweitian a fost salutat cu 
cordialitate de mii de bucureșteni 
aflați în această zi de odihnă in 
parcurile și pe arterele Capitalei.

(Agerpres)

coroane de flori
Au participat oficialitățile kmBeiti- 

ene care îl însoțesc pe Înaltul oaspe
te în vizita sa in țara noastră.

O gardă militară, aliniată pe pla
toul din fața monumentului, a pre
zentat onorul.

Au fost intonate Imnurile de stat 
ale Republicii Socialiste România și 
statului Kuweit.

După depunerea coroanei de flori 
s-a păstrat un moment de reculegere. 
A fost vizitată, apoi, rotonda 
monumentului.

(Agerpres)

In timpul vizitei la întreprinderea de utila] petrolier 1 Mal

Duminică seara, președintele Repu
blicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. s-a reîntîlnit, în 
cadrul unui dineu, cu emirul statului 
Kuweit, șeicul Jaber Al-Ahmad 
Al-Jaber Al-Sabah.

Au luat parte Ion Dincă, prim 
viceprim-ministru al guvernului. 
Caznei Burtică, viceprim-ministru 
al guvernului, ministrul comerțului 
exterior și cooperării economice 
internaționale, Emilian Dobrescu. 
viceprim-ministru al guvernului, pre
ședintele Comitetului de Stat al Pla
nificării, Ștefan Andrei, ministrul 
afacerilor externe, Gheorghe Caranfil, 
ministrul industriei chimice. Petre

COMUNICAT COMUN
La Invitația președintelui Republi

cii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae. Ceaușescu, emirul .statului 
Kuweit, șeicul Jaber Al-Ahmad 
Al-Jaber Al-Sabah. a efectuat o vi
zită oficială dă prietenie fii Repu
blică Socialistă România în perioada 
12-14 septembrie 1981.

Emirul statului Kuweit și persoa
nele care l-au însotit în cursul vizi
tei în România s-au bucurat de o 
primire călduroasă, expresie a ra
porturilor de strinsă prietenie exis
tente între cele două țări.

Cei doi șefi de stat au avut con
vorbiri oficiale. în cadrul cărora s-a 
procedat la un cuprinzător schimb 
de vederi, desfășurat într-o atmos
feră cordială, de prietenie si respect 
reciproc, cu privire la stadiul rapor
turilor dintre cele două țări, precum 
Si în legătură cu unele probleme 
actuale ale situației internaționale. 
La convorbiri au participat:

— din partea română, tovarășii : 
Ion Dincă. prim viceprim-ministru 
al Guvernului Republicii Socialiste 
România. Cornel Burtică, viceprim- 
ministru al guvernului, ministrul 
comerțului exterior și cooperării 
economice internaționale. Emilian 
Dobrescu. viceprim-ministru al gu
vernului. președintele Comitetului 
de Stat al Planificării. Stefan An
drei. ministrul afacerilor externe. 
Gheorghe Caranfil. ministrttl indus
triei chimice. Petre Gigea, ministrul 
finanțelor. Vasile Pungan. ministru 
secretar de stat, consilier al pre
ședintelui Republicii, Ștefan Bîrlea, 
directorul cabinetului președintelui 
Republicii, Silviu Curticeanu, secre
tar prezidențial și al Consiliului de 
Stat, Marcel Dinu, .director in Minis
terul Afacerilor Externe.

— din partea kuweitiană : Abdul 
Rahman Salim Al Ateeqi, consilier 
ta cabinetul emirului, Jassim Khalid 
Al Marzook, ministrul comerțului și 
industriei, Abdullatif Yusuf Al 
Hamad, ministrul finanțelor și al pla
nificării, Rashed Abdul Aziz Al- 
Rashed. subsecretar de stat 1a Mi
nisterul Afacerilor Externe, Moham
med Darwish Al Arady, subsecretar 
de stat ta divanul emirului. Aii Essa 
Al Wazzan, subsecretar de stat la 
Ministerul Comerțului și Industriei, 
Ibrahim Mohammed Al Shatti, direc
torul cabinetului emirului. Adel 
Najmundeen Al Jaraah, ambasado
rul statului Kuweit în România, 
Khalid Al Babtein, consilier în de
partamentul politic din M.A.E., Mo
hamad Hassan, director general al 
companiei kuweitiene de aprovizio
nare.

Președintele Nicolae Ceaușescu șl 
emirul Jaber Al-Ahmad Al-Jaber Al- 
Sabah au dat expresie satisfacției 
țărilor lor fată de extinderea perma
nentă a raporturilor de prietenie șl 
conlucrare fructuoasă dintre România 
și Kuweit în diverse domenii de acti
vitate si au subliniat, totodată, nece
sitatea de a se ajunge 1a o creștere 
mai dinamică a acestora, îndeosebi 
pe plan economic.

Cele două părți au subliniat dorința 
și hotărîrea comună a țărilor lor de 
a extinde cooperarea dintre ele in 
diferite ramuri ale industriei. în do
meniile agroindustrial, sănătății, tu-’ 
rismului. transporturilor, comunica
țiilor, infrastructurii, precum și în 
domeniul financiar și comercial, ca 
și in alte sectoare de interes reciproc. 
Au fost examinate. în acest context, 
posibilitățile de finanțare în comun 
și de realizare a unor proiecte con
creta in domeniile menționate, ca și 
înființarea de societăți mixte și alte 
forme modeme de cooperare In pro
ducție, pe baza principiului avantaju
lui reciproc.

Președintele Republicii Socialiste 
România și emirul statului Kuweit, 
din dorința de a imprima o creștere 
rapidă a raporturilor bilaterale, și-au 
exprimat hotărîrea de a încuraja și 
promova dezvoltarea contactelor di-

DINEU
Gigea, ministrul finanțelor. Vasile 
Pungan, ministru secretar de stat, 
consilier al președintelui republicii.

Au participat Abdul Rahman Salim 
Al Ateeqi, consilier la cabinetul emi
rului, Jassim Khalid Al Marzook, 
ministrul comerțului și industriei. 
Abdullatif Yusuf Al Hamad, minis
trul finanțelor și ai planificării. 
Rashed Abdul Aziz Al-Rashed. subse
cretar de stat ta Ministerul Afaceri
lor Externe.

în' timpul dineului, desfășurat 
într-o atmosferă de caldă prietenie, 
cei doi șefi de stat au continuat 
schimbul de păreri în probleme bi

recte dintre țările lor, ta toate nive
lurile. în acest cadru, s-a hotărit să 
fie, convocată*  la o dată cît mai a- 
propiată. Comisia mixtă interguver- 
namentală de cooperare economică și 
țehnifă, .1S, ...... ... ,

Președintele Republicii Socialiste
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și emirul statului Ku
weit, șeicul Jaber Al-Ahmad Al-Ja
ber Al-Sabah, au efectuat un apro
fundat schimb de vederi cu privire 
la problemele internaționale actuale. 
Constatînd cu îngrijorare creșterea 
agravării situației internaționale, cel 
doi șefi de stat au subliniat nece
sitatea de a se promova un dialog 
rodnic între toate tarile lumii, de a 
se acționa într-un spirit de înaltă 
responsabilitate în vederea creării u- 
nui climat corespunzător pentru re
luarea și consolidarea politicii de 
pace, destindere și colaborare inter
națională, pe baza respectării stric
te a principiilor independentei și su
veranității naționale, deplinei egali
tăți în drepturi, neintervenției în tre
burile interne, neutilizării forței sau 
a amenințării cu forța și a reglemen
tării tuturor disputelor dintre sta
te exclusiv pe cale pașnică. A fost re
liefată importanta creșterii rolului 
țărilor în curs de dezvoltare, statelor 
nealiniate, țărilor mici și mijlocii în 
viața internațională. De asemenea, a 
fost subliniată necesitatea creșterii și 
consolidării rolului O.N.U. în viața 
internațională.

în acest context, s-a acordat o a- 
tentie deosebită situației încordate 
care se menține în Orientul Mijlo
ciu, în special ca urmare a conti
nuării ocupării de către Israel a unor 
teritorii arabe, inclusiv a Ierusalimu
lui de est, a refuzului său constant 
de a se conforma rezoluțiilor Orga
nizatei Națiunilor Unite în această 
materie și de a recunoaște drepturile 
naționale legitime ale poporului arab 
palestinian, ca și a actelor israeliene 
de agresiune armată îndreptate îm
potriva unor țări și popoare arabe.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
șeicul Jaber Al-Ahmad Al-Jaber Al- 
Sabah au subliniat cu toată tăria 
convingerea lor că o pace globală, 
justă și durabilă în Orientul Mijlociu 
se poate realiza numai pe baza re
tragerii totale a Israelului din terito
riile arabe ocupate în 1967 și a regle
mentării problemei poporului pales
tinian. prin recunoașterea drepturi
lor sale legitime, inclusiv a dreptu
lui 1a autodeterminare și ta edifica
rea unui stat propriu, independent.

Cei doi șefi de stat împărtășesc in
tru totul convingerea că problema 
centrală a conflictului din Orientul 
Mijlociu o reprezintă problema pa
lestiniană și că Organizația pentru 
Eliberarea Palestinei, reprezentant u- 
nic, legitim al poporului palestinian, 
trebuie să participe, ca partener e- 
gal, la toate eforturile, dezbaterile si 
conferințele referitoare 1a soluționa
rea problemei palestiniene.

Partea kuweitiană a exprimat gra
titudinea sa pentru poziția justă a- 
doptată de Republica Socialista 
România față de cauza popoarelor 
arabe și pentru sprijinul pe care 
România îl acordă acestei cauze.

Șefii de stat ai României și Kuwei
tului au condamnat acțiunile agresive 
ale Israelului îndreptate împotriva 
Libanului, tentativele sale continue de 
a interveni în treburile interne ale 
acestei țări, acțiunile militare împo
triva populației civile șl Încălcarea 
repetată a integrității sale teritoriale. 
Cele două părți și-au exprimat spri
jinul fată de eforturile care șînt în
treprinse în scopul asigurării păcii 
și stabilității în Liban, salvgardării 
securității, suveranității, unității, in
dependenței și integrității teritoriale 
a acestei țări, sub conducerea autori
tăților legale libaneze.

Ambele părți și-au exprimat 
profunda Îngrijorare fată de conti
nuarea escaladării cursei înarmări
lor, ceea ce reprezintă un pericol 

laterale șl Internaționale de interes 
comun.

Totodată, oaspetele a avut cuvinte 
de înaltă apreciere față de realizările 
econom ico-sociale ale României și a 
împărtășit impresiile deosebite pe 
care i le-a lăsat vizita prin cartie
rele Capitalei.

Președintele României șl emirul 
Kuweitului au exprimat deplina satis
facție pentru rezultatele fructuoase 
ale convorbirilor pe care le-au avut, 
dorința de a dezvolta colaborarea 
româno-kuweitiană atît pe plan bi
lateral cît și pe plan internațional, 
în folosul ambelor țări și popoare, 
al cauzei păcii și cooperării în lume.

grav la adresa păcii și securității 
mondiale. Subliniind poziția fermă a 
târijor lor in favoarea adoptării de 
mășuri urgente iii domeniul dezar
mării și, în primul rîqd, al dezar
mării nucleare, părțile au scos în e- 
videriță imperativul opririi cursei 
înarmărilor, al încetării producției 
de arme nucleare și de alte mij
loace de distrugere în masă, astfel 
încît eforturile tuturor popoarelor 
să poată fi concentrate în direcția 
realizării unei cooperări constructive, 
pozitive între națiuni, in scopul asi
gurării progresului și prosperității 
în întreaga lume.

Examinind situația economică in
ternațională, cei doi șefi, de stat au 
evidențiat necesitatea lichidării sub
dezvoltării, a edificării noii ordini e- 
conomice internaționale, pe »ze 
justă și echitabile, menită să asigure 
progresul fiecărei națiuni și, în pri
mul rind. al țărilor în curs de dez
voltare, depășirea actualei crize eco
nomice internaționale, dezvoltarea 
economiei mondiale, pacea, stabili
tatea și cooperarea în întreaga lume.

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușespu, a prezentat preocupările 
României privind înfăptuirea secu
rității și cooperării în Europa, acti
vitatea depusă pentru ca reuniunea 
de la Madrid să se încheie cu rezul
tate pozitive, să dea un nou imbold 
destinderii și conlucrării pe conti
nent. Cele două părți au subliniat că 
obținerea de rezultate concrete în 
direcția edificării securității și coo
perării în Europa va exercita o in
fluentă pozitivă pentru pacea, secu
ritatea și cooperarea în întreaga 
lume, pentru reducerea tensiunii pe 
plan international.

Cele două părți au luat notă cu în
grijorare de creșterea competiției 
militare in apele Internaționale, ceea 
ce constituie o amenințare la adresa 
țărilor riverane și a altor state. Păr
țile au subliniat necesitatea de a se 
limita această competiție, de a se 
acționa pentru reducerea și elimina
rea prezentei militare străine. în a- 
ceastă privință, cele două părți au 
reliefat necesitatea aplicării de ur
gentă a Declarației O.N.U. cu pri
vire la transformarea Oceanului 
Indian într-o zonă a păcii.

Cele două părți au reliefat respon
sabilitatea țărilor din Golf In asi
gurarea păcii și securității în această 
regiune, fără amestec din afară.

Ambii șefi de stat au exprimat 
preocuparea lor profundă în le
gătură cu continuarea conflictului 
dintre Irak și Iran, subliniind ur
genta încetării confruntării dintre 
cele două state, a soluționării di
ferendelor dintre ele pe cale paș- 
nic), prin tratative.

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
și emirul statului Kuweit, șeicul 
Jaber Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah. 
și-au exprimat deplina satisfacție 
pentru rezultatele vizitei, pentru con
vorbirile pe care le-au avut cu acest 
prilej și pentru înțelegerile Ia care 
s-a ajuns de comun acord. A fost 
exprimată convingerea că această 
nouă întîlnire la cel mai înalt nivel 
româno-kuweitiană dă un nou im
puls extinderii relațiilor prietenești 
și colaborării dintre cele două țări

Emirul statului Kuweit, șeicul Ja
ber Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, 
a adresat președintelui Republicii 
Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, vii mulțumiri 
pentru primirea călduroasă și ospi
talitatea cu care a fost înconjurat in 
timpul vizitei șl a tranămis pre
ședintelui Republicii Socialiste 
România invitația cordială de a efec
tua o vizită oficială de prietenie în 

statul Kuweit. Invitația a fost accep
tată cu plăcere, data vizitei urmind 
a fi stabilită ulterior.
București, 14 teptembrie 1981,
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Si în ce privește perfecționarea teh
nologiilor de fabricație.

Secretarul general al partidului 
s-a oprit în continuare în secția de 
subansamble, unde este informat 
asupra programului de integrare, in 
întreprindere și în unitățile cu care 
cooperează, a produselor, a diferite
lor materiale, piese și subansamble. 
Realizările de pină acum depășesc 
prevederile la zi ale programului 
amintit, urmînd ca pină la sfir- 
șitul cincinalului să se -înregis
treze depășiri. Tovarășului Nicoiae 
Ceaușescu îi sînt prezentate diferite 
realizări tehnologice ale unității, 
cum sînt metoda lipirii metal pe me
tal. tehnologiile din structuri fagure 
și din fibră de sticlă și altele.

Conducerea unității raportează to
varășului Nicoiae Ceaușescu că au 
fost transpuse în practică indicațiile 
date cu doi ani în urmă, referitoare 
la utilizarea mai eficientă a supra
fețelor de producție prin eliberarea 
spatiilor ocupate de depozite, la 
creșterea gradului de mecanizare a 
lucrărilor de ajustai in sculărie și 
extinderea prelucrării mecanice, la 
accelerarea programelor de asimilare 
in tară a materialelor șl echipamen
telor. ■ «

Feliciitînd colectivul unității pentru 
realizările obținute, secretarul gene
ral al partidului a cerut să se ia 
măsuri pentru creșterea în conti
nuare a gradului de integrare a pro
duselor, pentru ridicarea nivelului 
tehnic și calitativ al acestora.

Vizita de lucru continuă în zona 
industrială de est a Craiovei. unde. 
In ultimii ani. au fost construite pu
ternice unități industriale din ramu
ra constructoare de mașini aici lu- 
crînd in prezent un colectiv munci
toresc echivalent numeric cu cel 
existent in întreg municipiul în anul 
1970.

înființată în urmă cu șase ani, la 
Inițiativa secretarului general al 
partidului, întreprinderea de 
utilaj greu urmeai:ă ’â producă, 
în momentul intrării în funcțiune a 
tuturor capacităților de producție 
prevăzute în plan, o importantă 
gamă de masini-unelte de mari di
mensiuni. precum și utilaje tehno
logice complexe destinate industriei 
metalurgice, de prelucrare a lemnu
lui si a hîrtiei.

In întîmpinarea tovarășului Nicoiae 
Ceaușescu, a tovarășei Elena 
Ceaușescu. a celorlalți tovarăși din 
conducerea partidului st statului au 
venit Gheorghe Petrescu, ministrul 
industriei de mașini-unelte, electro
tehnică și electronică, reprezentanți 
ai conducerii centralei de profil, 
membri ai consiliului oamenilor mun
cii al întreprinderii.

Dialogul secretarului general al 
partidului cu factorii de răspundere, 
cu oamenii muncii din această între
prindere. căreia îi este oaspete pen
tru a patra oară de la crearea ei, 
are în vedere aspecte esențiale ale 
producției, realizarea integrală a 
sarcinilor de plan, asimilarea unor 
noi tipuri de mașini-unelte grele, de 
mare complexitate tehnică, dezvol
tarea în continuare a unității.

tnfățișînd aspecte din activitatea 
colectivului de muncă, ing. Gheor
ghe Gheban, directorul unității, pre
stată conducătorului partidului și 
statului o seria de realizări tehnice, 
între acestea se disting freza lon
gitudinală portal, avind lățimea me
sei de 3100 mm, intrată deja în do
tarea unor combinate și întreprin
deri de-utilaj tehnologic, presele me
canice pentru ștanțări și matrițări, 
destinate întreprinderii de autotu
risme de mic litraj „Oltcit", blocuri 
firișoare pentru laminoarele de sir- 
mă, alte utilaje pentru combinate 
siderurgice, unități de fabricare a 
hîrtiei, prese hidraulice pentru in
dustria lemnului.

Tovarășul Nicoiae Ceaușescu a-a 
Interesat îndeaproape de caracteris
ticile tehnice și performanțele mași- 
nilor-unelte realizate, cerind să se 
intensifice ritmul executării noilor 
tipuri aflate în momentul de fața în 
pregătire.

Secretarul general al partidului a 
avut cuvinte de apreciere pentru 
buna organizare a fluxurilor produc
tive, pentru modul în care s-a re
zolvat problema iluminatului, pen
tru măsurile luate în scopul creării 
unor condiții optime de lucru.

în secția de montaj este prezentată 
tovarășului Nicoiae Ceaușescu, tova
rășei Elena Ceaușescu, celorlalți to
varăși din conducerea de partid și 
de stat o altă importantă realizare 
a muncitorilor și specialiștilor cra- 
loveni — strungul greu cu comandă 
numerică ce poate prelucra" piese de 
mare gabarit, cu diametre de pină la 
2,5 m. avind greutatea maximă da 
150 tone.

La întreprinderea de utilaj greu

Secretarul general al partidului 
este informat cu privire la stadiul 
pregătirii fabricației celui dinții 
strung românesc gigant ce va putea 
prelucra piese cu lungim! de pină 
la 30 m, în greutate de pină la 300 
tone și cu diametrul de prindere 
de 3 m.

Totodată, sînt prezentate acțiunile 
inițiate de consiliul oamenilor mun
cii pentru îmbunătățirea parametri
lor tehnico-funcționali ai produselor 
și sporirea competitivității lor. Gaz
dele precizează că prin asimilarea 
în întreprindere a mașinilor-unelte 
si utilajelor tehnologice se asigură 
importante economii valutare.

Tovarășul Nicoiae Ceaușescu a In
dicat să se revadă programul de asi
milare a noilor produse, în special 
a preselor de mare putere, în scopul 
realizării unor utilaje de capacitate 
sporită intr-un timp cit mai scurt, 
în acest context, secretarul general 
al partidului a cerut ministerului și 
centralei de resort să asigure con
diții pentru fabricarea, in anul 1984, 
• presei gigant de 40 000 tone forță 
S-a cerut, de asemenea, specialiști
lor să asigure utilizarea unor tehno
logii cit mai economicoase la execu
tarea rolelor pentru laminoare, unda 
ae consumă încă mult metal.

Apreciind rezultatele obținute de 
tînărul colectiv craiovean, tovarășul 
Nicoiae Ceaușescu a cerut să se ia 
măsuri pentru finalizarea intr-un 
timp cit mai scurt a lucrărilor de in
vestiții. pentru utilizarea judicioasă 
a spațiilor și a întregii capacități 
productive a întreprinderii.

Vizita în unități economice de pe 
platforma de est continuă la 
„Electroputere", stea da 
mărime în industria electrotehnică 
românească.

Vizita in această unitate, care 
realizează într-o singură lună o pro
ducție industrială egală cu cea obți
nută în 1960 de întregul municipiu 
Craiova, începe la fabrica de mașini 
electrice rotative. Secretarului gene
ral al partidului 1 se raportează da 
către directorul întreprinderii, ing. 
Constantin Udrea. modul cum au 
fost îndeplinite sarcinile si indi
cațiile primite la vizita prece
dentă efectuată la „Electroputere", 
evoluția principalilor indicatori eco
nomici, stadiul îndeplinirii planului 
anual de producție, despre acțiunile 
inițiate pentru reducerea' importului 
atît la „Electroputere", cit și în uni
tățile cu care cooperează. Sfat,

de asemenea, prezentate piese și 
repere, subansamble noi ori mo
dernizate prin reproiectare pen
tru creșterea performanțelor teh- 
nico-funcționale și reducerea con
sumului de metal, îndeosebi de cupru 
și aluminiu, materiale energointen- 
sive, de oțel, de alte materii prime 
și materiale, de energie electrică și 
combustibil. Sînt subliniate preocu
pările specialiștilor centrului de cer
cetare științifică și inginerie tehno
logică, ale specialiștilor, maiștrilor și 
muncitorilor din întreprindere pen
tru materializarea indicațiilor secre
tarului general al partidului. în acest 
context, tovarășul Nicoiae Ceaușescu 
este informat că au fost elaborate 
programe speciale care vor asigura o 
mai bună folosire a suprafeței între
prinderii. Se precizează in această 
direcție faptul că pină îii prezent s-a 
elibefat și dotat tehnologic o supra
față de 25 000 mp, unde a fost reali
zată o creștere a capacității produc
ției fizice de 840 bucăți motoare elec
trice și 410 milioane lei aparataj elec
tric de înaltă tensiune.

Analizînd macheta de dezvoltare în 
continuare a unității, tovarășul 
Nicoiae Ceaușescu a cerut specialiști
lor să revadă proiectele de amplasare 
a noilor obiective prevăzute, situln- 
du-le în strînsă conexiune cu fabri
cile existente și asigurind spațiilor 
libere o destinație cit mai rațională in 
viitor.

în fabrica de mașini electrice rota
tive se prezintă tovarășului Nicoiae 
Ceaușescu diverse motoare electrice 
destinate autobasculantelor de 100 
tone, precum și pentru acționarea 
unor instalații din industriile chimică, 
petrolieră, metalurgică, o serie de teh
nologii moderne, care îi ajută pe 
constructorii de mașini de aici să rea
lizeze produse de înalt nivel tehnic.

Secretarul general al partidului 
este informat că preocuparea colecti
vului de aici pentru sporirea contri
buției sale la satisfacerea cerințelor 
economiei naționale, pentru creșterea 
exportului și reducerea importului, 
s-a concretizat în ultimii ani în ex
tinderea fabricației motoarelor de cu
rent alternativ pină la puteri de 
2 500 kW și a celor de curent continuu 
pină la 1 250 kW, în asimilarea a 23 
tipuri de motoare de curent continuu 
pentru acționări grele în industria me
talurgică. Gazdele subliniază că în ve
derea ridicării parametrilor produse
lor a fost elaborat un amplu program 
de cercetare, la înfăptuirea căruia 
participă împreună specialiștii între
prinderii si ai centrului de cercetare
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științifică șf inginerie tehnologică, 
precum și de la unele institute poli
tehnice din tară. La sfirșitul a- 
nului 1980. în întreprindere pon
derea produselor noi și reproiectate 
a ajuns la 69,3 la sută, produsele și 
tehnologiile asimilate contribuind la 
creșterea productivității muncii, re
ducerea theltuielilor materiale, a im
porturilor, precum și la lărgirea ga
mei de produse pentru ramuri da 
bază ale economiei noastre naționale. 
Sînt, de asemenea, evidențiate rezul
tatele obținute în conceperea și rea
lizarea unor produse complexe, cum 
sînt substațiile de tracțiune urbane și 
cele pentru metrou, echipamentele da 
alimentare și acționare pentru in
stalațiile de foraj, acționările regla
bile tiristorizate. Directorul unității 
precizează că în ultimii trei ani s-a 
reușii ca prin reproiectări, prin intro
ducerea și extinderea unor tehnologii 
avansate să se economisească .3 000 
tone de metal, precum și însemnate 
cantități de alte materiale. Referin- 
du-se la acțiunile întreprinse, gazdele 
precizează că în acest, prim ah din 
noul cincinal au fost introduse îil fa
bricație motoare electrice din gene
rația a treia, cu consumuri de mate
riale mai mici cu pină la o treime, 
comparativ cu cele din prima genera
ție, cu factori de putere măriți si 
consumuri mai mici de energie elec
trică în funcționare la beneficiari.

Se vizitează în continuare fabrica 
de locomotive, unde sint prezentate 
in diferite faze de fabricație locomo
tive diesel-electrice de 2 100 și 3 000 
CP cu parametri perfecționați de 
funcționare, locomotive electrice de 
5100 kilovolți, cu grad de integrare 
sporit, și se dau explicații în legătură 
cu preocupările actuale ale colectivu
lui de aici pentru realizarea unor ti
puri noi de locomotive diesel-elec
trice, locomotive pentru manevră 
grea cu un singur post de conducere.

Tovarășul Nicoiae Ceaușescu. to
varășa Elena Ceaușescu sint invitați 
să ia loc la pupitrul de comandă al 
unor locomotive, cu care prilej se dau 
explicații lin legătură cu moderniză
rile aduse sau în curs de execuție, cu 
programul de asimilare și moderni
zare a acestor produse în întregul 
cincinal 1981—1985. Tovarășul Nicoiae 
Ceaușescu a cerut specialiștilor să 
acorde in continuare o atentie deo
sebită îmbunătățirii calității acestor 
produse complexe și să revadă mo
dul de amplasare a utilităților din 
cabina de comandă pentru a se crea 
un spațiu mai mare celor care le 
vor manevra in timpul funcționării.

în continuare, se prezintă tovarășu
lui Nicoiae Ceaușescu cele mai nod 
creații ale specialiștilor români in do
meniul ■ modernizării transportului : 
un vagon de prima ramă electrică de 
1 ItfO kW pentru tracțiune suburbană 
aflată în fază finală de execuție, mij
loc de transport mult mai economic 
și eficient pe distanțe mici, precum 
și un vehicul experimental cu motor 
liniar denumit „Romulin", care ur
mează să fie utilizat pentru trans
portul urban. Tovarășul Nicoiae 
Ceaușescu a apreciat-aceste realizări 
și a cerut conducerii întreprinderii și 
ministerului de resort să devanseze 
fabricația ramelor electrice, astfel in
cit, intr-un timp cit mai scurt, să se 
poată dota cu aceste mijloace de 
transport liniile de cale ferată din 
orașele despărțite de distanțe mici. In 
ce privește vehiculul „Romulin", s-a 
cerut să se analizeze posibilitatea fo
losirii lui in zonele de centură ale ma
rilor orașe din țară, și îndeosebi ale 
Capitalei.

Secretarului general al partidului îi 
sînt prezentate în continuare diferite 
tipuri de transformatoare de mare 
putere și speciale, create in ultima 
perioadă. în acest cadru se eviden
țiază realizarea transformatoarelor 
speciale de 50 MVA pentru cuptoare 
cu capacitatea de 100 tone pe șarjă 
livrate combinatelor siderurgice din 
Tirgoviște și' Călărași, precum și a 
transformatorului de 30 MVA pentru 
cuptoare de 50 tone pe șarjă solicitat 
de întreprinderea de mașini grele 
București. Se subliniază faptul că au 
fost, de asemenea, asimilate și li
vrate transformatoare speciale pentru 
alimentarea oțelăriilor, pentru cup
toare cu arc și cu inducție, pentru 
electroliza aluminiului, transforma
toare antigrizutoase pentru mine și 
pentru acționări reglabile cu tiris- 
toare, eliminindu-se complet importul 
Ia aceste grupe de produse. Un loc 
deosebit îl ocupă in expoziția prezen
tată cu acest prilej transformatorul 
de 1 000 kW. realizat cu bobine din 
.folie de aluminiu, tehnologie de virf 
in fabricația transformatoarelor, prin 
« cărei aplicare se obțin reducerea 
gabaritului și parametri tehnici și
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Bine ați venit, iubit conducător!
Bine-ați venit, vă spunem, în patria de griu 
Să ne vedeți copiii, să-i invățați să crească 
Cum crește griul — valul iuindu-l de la rîu 
Iar de la tril, zidirea de țară românească.

(Continuare în pag. a IV-a)

Bine-ați venit I De Oltul în valuri roditor 
Trecind, simțiți fiorul de doină-nveșnicindu-l I 
El știe primi solul venit din Viitor
Ducînd spre faimă țara, cum a decis Partidul.

...Priviți cum fruntea-naltă, spre șesuri și livezi 
Și-o pleacă toamna noastră de aur, carpatina I 
Bine-ai venit Luceafăr de ziuă să veghezi 
La zilnica-ntîlnire a țării cu luminai

Ion PRUNOIU 
muncitor la întreprinderea 
„Electroputere "-Craiova
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(Urmare din pag. a IlI-a) industriei alimentare, Ion Ceaușescu, 

adjunct al ministrului agriculturii și 
industriei alimentare, Enache Sîrbu, 
adjunct al ministrului, șeful Depar
tamentului de îmbunătățiri funciare.

După datină, un bătrîn și o tînără 
din partea locului, îmbrăcați în fru
moase costume oltenești, cu motive 
florale din zona etnofolclorică dună
reană, au invitat pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu să guste din tra
diționala pîine cu sare și plosca cu 
Roșioară de Dăbuleni. Grupuri de 
tineri și tinere, pionieri și șoimi ai 
patriei oferă buchete de flori, pre
cum și două marame cusu.te cu mi
gală și gust artistic de gospodinele 
din sat, după meșteșugul transmis 
aici din străbuni.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu este 
invitat să viziteze mai întii plan
tația de piersici, tnfl*nt«tă  în 
primii ani de activitate a stațiunii. 
Deși in al 13-lea an de producție, 
livada arată bine, producînd peste 
7 000 kg la ha. Se trece apoi prin 
plantații tinere de măr, de soiuri 
diferite, care promit o producție deo
sebit de bogată, fructele fiind mari, 
bine dezvoltate ; prin plantații de 
vită de vie’, străbat perdele specia
le de protecție, stan distinctiv pen
tru preocupările cercetătorilor, atît în 
vederea creșterii continue a produc
țiilor. cit și pentru menținerea unui 
potențial agrotehnic ridicat al tere
nului. Printre rîndurile de pomi și 
chiar de vită de vie se observă și 
riurile de secară masă verde. însă- 
mintarea cu puțină vreme în urmă 
a secarei se înscrie între măsurile 
special adoptate de specialiști pen
tru prevenirea spulberării nisipului, 
cit si pentru îngrășarea terenului prin 
încorporarea în sol, după prima pra- 
Silă.

Oprindu-se într-o plantație de vie, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu se in
teresează de densitatea butucilor, cu 
privire la soiurile folosite, la con
sumul de forță de muncă si produc
țiile obținute.

Apreciind rezultatele obținute, 
secretarul general al partidului indi
că să se reducă distantele între rîn- 
duri. astfel încît plantațiile să per
mită creșterea gradului de mecani
zare a lucrărilor, ridicarea nivelului 
de eficientă a irigațiilor și folosirea 
îngrășămintelor, reducerea perioadei 
de recuperare a investițiilor.

Următorul popas se face pe mar- 
•ginea unei foste dune de nisip, unde 
s-a amenajat un poligon expe
rimental pentru studierea 
metodelor de irigare și aver
tizare a udărilor pe terenu
rile nisipoase.

Prof. dr. Petre Baniță, directorul 
stațiunii, subliniază că cercetătorii 
din Dăbuleni realizează. împreună cu 
colective ale Universității din Craio
va. lucrări complexe de ameliorare 

* a solului nisipos, care ocupă in tara 
noastră 350 000 hectare. Rezultatul 
cercetărilor efectuate constă in in
troducerea de noi specii de plante 
pe nisipuri și în stabilirea unor teh
nologii proprii originale, a căror res
pectare a transformat dunele de ni
sipuri în terenuri de fertilitate ri
dicată. Se cultivă în prezent, cu bune 
rezultate, pe nisipurile ameliorate, 
porumb, lucerna, gria, tomate tim-. 
purii, cartofi, pepeni, alte «Pecii. de 
plaptg și au cunoscut-:o simțitoare, 

•dezvoltare plantațiile superintensive 
de piersic, viță de vie și măr. sor
timente care nu cu multi ani in urmă 
erau ’complet necunoscute în partea 
locului.

Apreciind rezultatele de pînă acum, 
obținute atît pe cele aproape 3 000 
de ha pe care își desfășoară activi
tatea nemijlocit cercetătorii stațiunii 
ca șefi de ferme, organizatori și con
ducători ai producției, cît și în uni
tățile ce aplică rezultatele cercetăto
rilor din Dăbuleni, secretarul gene
ral al partidului recomandă conduce
rii Ministerului Agriculturii și In
dustriei Alimentare și Academiei de 
științe agricole și silvice să acționeze 
pentru extinderea lucrărilor de ame
liorare pe noi suprafețe cu terenuri 
nisipoase, atît în Oltenia, cit și în 
alte zone ale țării, astfel încît să se 
asigure creșterea fertilității solului, 
să crească producția de cereale, plante 
tehnice, de fructe, legume și struguri 
la nivelul celor stabilite prin plan.

Totodată, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a subliniat necesitatea 
suplimentării pentru anul viitor a 
programului de cultură la cartofii 
tineri pe nisipurile din Dolj cu 
cel puțin 2 000 de hectare, iar la 
pepeni verzi, care valorifică foarte 
bine astfel de terenuri, cu 1 000 de 
hectare.

în continuarea vizitei sînt prezen
tate parcele experimentale unde, 
sub directa îndrumare a specialiști
lor, se aplică metode diverse de iri
gare — prin aspersiune. prin picu
rare și subterană — se experimentează 
cultura căpșunilor printre rîndurile de 
viță de vie. -a unor arbuști fructiferi, 
cum sint coacăzul și murul.

funcționali competitivi cu cei înregis
trați de firme străine cu bogată ex
periență. Este prezentată apoi o im
portantă realizare a centrului local 
de cercetare științifică și inginerie 
tehnologică — prima instalație elec
tronică de cintărire în haie indus
triale. Montată pe un pod rulant, in
stalația permite cintărirea operativă 
și cu mare precizie a transformatoa
relor electrice mari și a subansamble- 
lor acestora, ceea ce creează condiții 
in vederea urmăririi reale și opera
tive a consumului de materiale ac
tive și adîncirii analizei vizind dimi
nuarea consumurilor specifice, redu
cerea cheltuielilor materiale ale 
produselor, cu implicații pozitive asu
pra realizării indicatorilor calitativi 
ai planului economic al fabricii.

în laboratorul de înaltă tensiune al 
centrului de cercetare științifică și 
inginerie tehnologică sint prezentate 
cîteva dintre cele mai noi și semnifi
cative produse create in acest an, 
printre care se află transformatoare 
de măsură neconvenționale, instalația 
de încercare a echipamentelor elec
trice, diferite tipuri de traductoare, 
convertoare. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu 
sint invitați să asiste la cea dinții 
probă efectuată în cadrul laboratoru
lui de încercări la înaltă tensiune in 
aer liber a unui separator de 110 volți 
— primul de acest tip din industria 
electrotehnică, construit la indicația 
secretarului general al partidului. In
ginerul Costin Radulescu, directorul 
centrului, informează că prin darea 
in funcțiune a acestui laborator se 
creează condiții pentru formarea unei 
cascade de transformatoare cu per
formanțe deosebite.

în încheierea vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a apreciat bunele 
rezultate obținute în dezvoltarea și- 
diversificarea producției, în creșterea 
parametrilor tehnico-funcționali ai 
produselor, cerind conducerii între
prinderii să acționeze in continuare 
pentru sporirea prestigiului unității, 
pentru creșterea continuă a calității 
și competitivității produselor, astfel 
Incit acestea să se situeze printre 
cele mai bune din lume.

La plecarea din întreprindere, to
varășului Nicolae Ceaușescu, in semn 
de dragoste și înaltă stimă, i se înmî- 
nează machetele unor produse repre
zentative. aflate in curs de asimilare 
la „Electroputere" — rama electrică 
suburbană de 1 870 kW șl transforma
torul de 250 MVA.

Mijloc de septembrie, splendidă zi 
de toamnă. întregul oraș a ținut să 
iasă în intîmpinarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu șl a tovarășei 
Elena Ceaușescu. Oameni ai muncii 
de toate profesiile, studenți si elevi, 
tineri si virstnici. copii și-au dat 
întîlnlre pe arterele principale ale 
Craiovei pentru a-1 saluta din adin- 
cul inimilor lor pe conducătorul parti
dului șl statului. Ei au ținut să-și 
exprime, prin emoționante gesturi, 
bucuria de a-1 avea din nou in mij
locul lor pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, să dea glas recunoștin
ței pentru tot ceea ce face secreta
rul general al partidului, prin activi
tatea sa de fiecare zi. spre binele 
Întregului nostru popor.

O adevărată explozie deA entuziasm, 
de vigoare tinerească. în policromia 
impresionantă a locului se disting 
nestematele păstrate din străbuni, 
splendorile portului .și clnțecuhii 
poohlat, cu care locuitorii acestor ti-sj 
nuturi au întîmpinat întotdeauna 
oaspeții dragi.

înaltilor oaspeți le stat oferite flori, 
le sint adresate urări de bun venit, 
de sănătate si viată lungă. Corurile 
Si formațiile artistice de amatori au 

■ împînzit orașul. Din loc în Ioc. co
loana oficială este salutată de 
sportivi, ale căror mișcări armonioa
se. pline de grație și virtuozitate vo
iau parcă să sugereze tinerețea nouă 
a Craiovei si a Doljului întreg.

Sînt exteriorizări impresionante ale 
bucuriei reîntîlnirii cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. ale dragostei și 
prețuirii cu care doljenii îl înconjoa
ră. asemeni întregului nostru popor, 
pe conducătorul partidului si statu
lui.După amiază, vizita de lucru a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu în 
Dolj continuă în unități agricole de 
producție și cercetare.

Elicopterul prezidențial survolează 
cîmpia mănoasă din lunca Jiului, 
unde se observă prezența în cîmp a 
mii și mii de mecanizatori, țărani 
cooperatori, alți locuitori ai satelor, 
la recoltarea culturilor tîrzli, legu
melor șl culesul viilor, la eliberarea 
terenului, arături și însămînțări — 
lucrări ce se desfășoară într-un ritm 
susținut. în drum spre comuna 
Dâbuleni, ,e dlsting maslvel® 
plantații de pomi șl viță de vie crea
te in ultimii ani pe terenurile nisi
poase. în mare parte necultivate in 
trecutul nu prea îndepărtat.

în intîmpinarea secretarului gene
ral al partidului au venit Angelo 
Miculescu, viceprim-ministru al gu
vernului, ministrul agriculturii și

In timpul vizitei In unități agricole din Dâbuleni

Secretarul general al partidului re
comandă ca asemenea experiențe să 
se efectueze pe suprafețe mai mari, 
de minimum 50 de hectare, spre a se 
putea desprinde cele mai bune con
cluzii, atit asupra tehnologiilor de 
udare, dar mai ales asupra eficientei 
metodelor adoptate. în această pri
vință, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
insistat asupra necesității extinderii 
irigațiilor prin brazde și canale mai 
scurte, în raport de situația terenului 
respectiv, organizarea activității pe 
ferme nu numai la pomi și viță de 
vie, cît și la grîu, porumb, legume și 
furaje, experiența pozitivă urmind să 
fie extinsă, generalizată în coopera
tivele de producție si fermele între
prinderilor de stat cu terenuri nisi
poase. „Irigarea prin picurare, precum 
si cea subterană prin conducte sînt 
bune. Acestea au insă aplicabilitate 
redusă. De aceea, este nevoie ca spe
cialiștii să se ocupe mai mult de stu
dierea și extinderea irigării prin braz
de și canale, mai eficientă sub multi
ple aspecte" — a precizat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Secretarul general al partidului ® 
indicat, totodată, să se studieze con
dițiile optime de vegetație a plan
tațiilor, de pomi și viță de Vie, în*  
cpndițiHe de aici, înlocuirea lor. după 
perioada 3lâe 'Mmbătrînire, cu plante, 
(ahuald, în principal porumb, nartpft, 
tomate, pepeni verzi, pe baza unor 
asolamente de lungă durată.

Gazdele prezintă rezultatele obți
nute în cadrul stațiunii de adminis
trare a îngrășămintelor lichide, odată 
cu apa de irigație. înscrisă in progra
mul de cercetare al stațiunii, acțiunea 
amintită vizează producerea și folo
sirea îngrășămintelor organo-minerale 
pe nisipuri și alte soluri cu fertilitate 
redusă, sărace. La aceasta iau parte, 
alături de unitățile cu terenuri nisi
poase, Combinatul chimic Craiova, 
numeroase stațiuni de cercetare din 
țară.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu re
comandă specialiștilor să îmbunătă
țească actuala soluție, să fie împie
dicate pierderile de apă și reduse con
sumurile de energie.

Analizind situația actuală a siste
mului Sadova-Corabia, secretarul ge
neral al partidului cere conducerii 

s Ministerului Agriculturii și Industriei 
' Alimentare să studieze posibilitatea 
extinderii lui și pe terenurile nisi
poase rămase neirigate în această 
zonă, concomitent cu încheierea ac
țiunii de nivelare și fertilizare. în 
acest sens, indică ministerului de re
sort, Direcției generale a agriculturii 
județului Dolj, specialiștilor stațiunii 
din Dăbuleni să dezvolte pe terenu
rile nisipoase un puternic sector zoo
tehnic, dimensionat la un nivel care 
să asigure, la consumul de masă ver
de și alte furaje ce pot fi obținute în 
zonă, cantități sporite de carne, lapte 
și alte produse animaliere, să con
tribuie la îmbunătățirea gradului de 
fertilitate a solului, ridicarea pe 
această bază a eficientei economi

ce a investițiilor, creșterea venituri
lor unităților agricole de stat și co
operatiste. Se recomandă, de aseme
nea, studierea și realizarea în scurt 
timp a unor ambarcațiuni cu care să 

•se poată transporta pe canalele sis
temului de irigaui substanțele chimi
ce, producția principală și secundară, 
alte materiale necesare desfășurării 
activității din unități, să - se funda
menteze studiul și realizarea in zonă 
a unei legături feroviare cu orașul 
Corabia pentru scurtarea distantelor 
de transport, reducerea consumului 
de combustibili, a cheltuielilor mate
riale, pentru prevenirea deprecierii 
producției.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu se 
oprește la marginea unei parcele de 
porumb, unde inginerul cercetător 
Chiriachița Conștantinescu informea
ză că prin asigurarea densității de 
80 000 plante la hectar, și prin apli
carea udărilor la termenele și în vo
lumele de apă programate, adminis
trarea de îngrășăminte în doze și 
sortimente științific dimensionate, se 
obțin in acest an pe nisipuri 12 000 kg 
porumb boabe la hectar.

în Încheierea Vizitei, tovarășul 
Nicplae, Ceaușescu felicită colectivul 
Stațiunii central® de cercetări pentru 
cultura plantelor pe nisipuri, pe lo
cuitorii comune! Dăbuleni .peptru re
zultatele dobîndite pînă acum și 1® 
urează noi succese, multă sănătate și 
fericire.

Vizita de lucru • tovarășului 
Nicolae Ceaușescu a continuat in 
comuna Bîrca, viitor 0;'aș agr°- 
industrial al județului Dolj. La 
coborîrea din elicopter, pe un teren 
afiat la intrarea în localitate, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, ceilalți to
varăși din conducerea de partid și 
de stat sint întîmpinațl de Marin 
Capisizu. ministru-secretar de stat 
la Ministerul Agriculturii și Indus
triei Alimentare, șeful Departamen
tului industriei alimentare. Florea 
Bădeancă, președintele Consiliului 
unic agroindustrial de stat și coope
ratist Bîrca, de activiști de partid și 
de stat. Pe un traseu de aproape 
cinci kilometri, mii si mii de 
locuitori au făcut tovarășului 
Nicolae Ceausescu o primire deo
sebit de călduroasă, Bîrca fiind 
pregătită de sărbătoare, ca nici
odată pînă acum. După obiceiul lo
cului. toate gardurile au fost aco
perite cu frumoase covoare doijene, 
cu steaguri șl flori. în centrul co
munei. dominat de construcții- noi.' 
moderne, precum și de cîteva ex
poziții. o gardă de onoare, alcătui
tă din membri ai gărzilor patrioti
ce Si formațiuni de pregătire a ti
neretului pentru apărarea patriei, pre
zintă onorul conducătorului partidu
lui si statului. Secretarul general al 
partidului este invitat apoi să gus
te din pîine si sare, din plosca cu 
vin. într-o atmosferă de puternic en
tuziasm. tineri și tinere, pionieri și 
șoimi al patriei oferă tovarășului

Nicolae Ceaușescu frumoase buchete 
de flori.

Secretarul general al partidului este 
informat de ion Dimian. directorul 
generai al direcției agricole jude
țene. despre realizările de pînă a- 
cum. precum si despre perspective
le de dezvoltare a agriculturii ju
dețului, în legătură cu modul de fo
losire a fondului funciar, structura 
actuală si de viitor a culturilor, creș
terea producției vegetale, legumico
le și animaliere. Dih suprafața arabi
lă a județului, circa 40 la sută re
prezintă teren irigat. Producțiile de 
grîu și secară, cele de sfeclă de za
hăr. floarea-soarelui si porumb pen
tru boabe au înregistrat an de an 
importante creșteri. De aSemenea. au 
sporit suprafețele ocupate cu legu
me si cartofi, au crescut simțitor 
producțiile in sectoarele viticol și po
micol. s-a mărit ponderea sectoru
lui zootehnic in ansamblul produc
ției agricole.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. apre
ciind rezultatele obținute de lucră
torii ogoarelor doijene, recomandă să 
se acorde cea mai mare atenție res
pectării tehnologiilor la fiecare cul
tură, în special a densității optime, 
pentru, ca pe această bază să spo
rească producțiile la unitatea de 
suprafața. Secretarul general al 
partidului iecomandă, totodată, fac
torilor de răspundere să insiste 
asupra unei mai bune corelări 
între dinamica creșterii producției 
agricole totale și cea a livrărilor -la 
fondul de stat. Tovarășul Nicolae 
Ceaușeșeu a cerut ca și în viitor să, 
se acorde o atenție susținută creșterii 
mai accentuate a efectivelor de tau
rine și porcine. S-a subliniat impor
tanța extinderii culturii lucernei și pe 
terenurile nisipoase favorabile acestei 
culturi, care contribuie. în același 
timp, la îmbunătățirea fertilității so
lului, și s-a indicat să se ia toate mă
surile pentru asigurarea bazei fura
jere, în vederea creșterii efectivului 
de animale și sporirii producției de 
lapte, came, ouă. lină și piei.

Secretarul general al partidului este 
informat despre rezultatele obținute 
de cooperatorii, mecanizatorii, Cei
lalți lucrători ai ogoarelor care își 
desfășoară activitatea în perimetrul 
comunei Bîrca. La griu. de exemplu, 
s-au obținut în medie 5 000 kg la hec-, 
tar. la porumb producțiile vor depăși 
8 000 kg la hectăr, iar la sfecla de 
zahăr se prevede obținerea a peste 
57 tone la hectar.

Se vizitează în continuare standul ' 
unde sint expuse o varietate de sorti
mente produse de industria alimen
tară.

Este, de asemenea, prezentat sta
diul lucrărilor agricole din actuala 
campanie de toamnă, arătindu-se că 
întreaga activitate este organizată în 
flux continuu, potrivit recomandări
lor de la recenta consfătuire de lucru 
pe probleme de agricultură.

Secretarul generai al partidului se 
prinde în horă, alături de locuitorii 
acestei frumoase așezări, în acordu

rile unei frumoase melodii populare 
oltenești.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, Ia 
despărțirea de locuitorii comunei 
Bîrca, le spune : „Dragi tovarăși, vă 
transmit un salut călduros, vă felici
tăm pentru rezultatele obținute și vă 
doresc multă sănătate, succese tot mai 
mari în întreaga activitate 1 Să faceți 
totul pentru a aduce o contribuție tot 
mai mar® la dezvoltarea agriculturii, 
la iutărirea patriei noastre socialiste! 
Multă sănătate !“.

în ura lele și ovațiile miilor de ce
tățeni, secretarul general al partidu
lui străbate artera principală a co
munei. Buni gospodari, locuitorii co
munei Birca și-ay ridicat case noi, 
multe dintre ele cu două etaje,, cu 
gospodării frumos întreținute, cu gră
dini din care își asigură în întregime 
nevoile de consum șl livrează la fon
dul de stat însemnate cantități de le
gume și plante tehnice, păsări, pro
duse animaliere. Ei și-au a.dus și își 
aduc, de asemenea, contribuția la 
creșterea puterii economice, la mai 
buna gospodărire a localității. în ulti
mii ani, de pildă, au contribuit la 
construirea căminului cultural cu 60(1 
de locuri, la ridicarea a două creșe- 
grădinițe pentru copii, la realizarea 
centralei termice și a băii comunale. 
1*  ridicarea a două blocuri, unul ter
minat și dat in folosință'în aceste zile, 
cu o arhitectură deosebită, asemănă
toare celei adoptate în marile orașe, 
la realizarea altor edificii comerciale, 
sociale și de cultură.

Cu impresia bună produsă de ex
pozițiile prezentate, s-a trecut la 
Vizitarea clmpului. Terenurile culti
vate cu porumb, cti sfeclă de zahăr, 
aparținînd unităților agricole din 
această localitate, au întărit conclu
zia despre hărnicia, priceperea și 
buna organizare a muncii în consi
liul unic agroindustrial. Oprindu-se 
într-uh lan de porumb, în care — 
deși era seară — mașinile lucrau din 
plin, secretarul general al partidului 
a apreciat modul cum este organi
zată activitatea la strlngerea recol
tei. Tovarășul Nicolae Ceaușescu ® 
recomandat lucrătorilor prezenți in 
cîmp să recolteze cu multă atenție, 
să regleze bine mașinile pentru a 
evita pierderile de recoltă, să trans
porte operativ producția obținută și 
să efectueze imediat celelalte lucrări 
specifice din această toamnă. O im
presie la fel de bună au produs la
nurile de porumb în cultura a Il-a, 
care, a spus secretarul general al 
partidului, trebuie să fie lăsat să 
ajungă la maturitate.

în imediata apropiere, pe o tarla 
cultivată cu sfeclă de zahăr, tovară
șul Nicolae Ceaușescu a dat o bună 
apreciere modului în care s-a lucrat, 
ceea ce a făcut ca starea de vege
tație, densitatea culturii, producția 
ce se estimează să fie dintre cele 
mai bune. Interesîndu-se de conți
nutul de zahăr al rădăcinilor la 
această dată, secretarul general al 
partidului a cerut specialiștilor din 
unitățile agricole din cadrul Consi

liului unic agroindustrial Bîrca să . 
recolteze și să livreze producția con
form graficelor stabilite cu Între
prinderile prelucrătoare, astfel ca in 
momentul recoltării să se asigure un 
cît mai mare procent de zahăr. 
De asemenea, aici, in lan. s-a indi
cat conducerii Ministerului Agricul
turii și Industriei Alimentare să ia 
toate măsurile pentru a asigura a- 
Brovizionaiea și funcționarea cores
punzătoare a întreprinderilor de pro
ducere a zahărului. îndeplinindu-se. 
astfel. în cele mai bune condiții, pro
gramele de aprovizionare a popu
lației.

...Era aproape ora 8 seara clnd to
varășul Nicolae Ceaușescu. ceilalți 
tovarăși din conducerea partidului 
s-au despărțit de locuitorii comunei 
Bîrca. Mii și mii de oameni l-au 
ovatiotiat pe secretarul general al 
partidului, mulțumindu-1 din inimă 
pentru cinstea pe care le-a făcut-o. 
asigurindu-l că vor face totul pen
tru a îndeplini indicațiile transmise 
lucrătorilor ogoarelor privind obți
nerea de recolte tot mai mart spre 
binele lor si al întregii noastre na
țiuni.

Seara, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
ceilalți conducători <je partid si de 
stat s-au întors în municipiul reșe
dință a județului Dolj. '

După ore de intensă Și rodnică a- 
naliză,’ prima zi a Vizitei s-a Înche
iat — asemenea tuturor lntîlnlrilor 
de lucru ale secretarului general al 
partidului — cu un bilanț extrem 
de bogat. Ea a marcat un nob si im
portant moment în viata unităților 
vizitate, aprecierile și indicațiile to
varășului Nicolae Ceaușescu stimu- 
lînd aceste colective în eforturile lor 
consacrate obținerii unor rezultate tot 
mai bune, ridicării întregii activități 
la cote superioare de calitate si efi
cientă.

Pe parcursul vizitei, secretarul ge
neral al partidului s-a oprit. în re 
petate rînduri. in secții și ateliere 
de producție, a stat de vorbă cu nu
meroși muncitori, discutînd cu ei pro
bleme ale activității si vieții lor. i-a 
felicitat pentru felul cum muncesc, 
le-a urat noi succese în viitor, multă 
sănătate și fericire.

Pretutindeni. în halele de produc
ție, pe aleile întreprinderilor, unde 
s-a aflat ca oaspete, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fost înconjurat 
cu cele mal alese sentimente de dra
goste și stimă, oamenii i-au mulțumit, 
din inimă, pentru vizita efectuată, 
i-au exprimat bucuria de a-1 vedea 
din nou în mijlocul lor. de a-i asculta 
cuvîntul cald. însuflețitor. Ei l-au a- 
sigurat pe secretarul general al parti- 

’ dului că vor face totul pentru înfăp
tuirea exemplară a recomandărilor si 
orientărilor date, pentru realizarea 
sarcinilor ce le revin în actuala etapă 
de dezvoltare a județului, a întregii 
țări, pentru progresul neîntrerupt al 
economiei naționale, al patriei, pen
tru edificarea României socialiste de 
astăzi, a României comuniste de 
miine.

La zi în AGRICULTURĂ CULESUL MAI RAPID Șl PREGĂTIREA NOII RECOLTE-
MAREA RĂSPUNDERE A TUTUROR OAMENILOR DE LA SATE! Pe scurt, de pe ogoare

TIMIȘ: Combinele - în schimburi prelungite BRĂILA: Recolta - pe măsura hărniciei

și de
Recoltarea florii-soarelui se află in 

plină desfășurare și în județul Ti
miș. în perioada 7—14 septembrie re
colta a fost strînsă de pe 10 000 hec
tare. Cooperativele agricole Uivar, 
Otelec, Pustlniș, Liebling, Secean, 
Chișod», Dragșina au încheiat aceas
tă lucrare. Duminică și luni, alături de 
mecanizatori și țărani cooperatori s-au 
aflat în cîmp în haine de lucru ca
drele cu munci de răspundere șl per
sonalul tehnlco-administrativ din 
unitățile de pe raza comunelor, na
vetiști și alți locuitori ai satelor, care 
au participat la recoltarea florii- 
soarelui și transportul acesteia în ba
zele de recepție, precum și la efec
tuarea altor lucrări de sezon. A- 
vînd în vedere faptul că nimic 
din noua recoltă nu trebuie să se 
piardă — prin scuturare ori da
torită intemperiilor — și că Întreaga 
suprafață de 29 000 de hectare ocu
pată în județ cu floarea-soarelui ur
mează a fi pregătită și însămînțată 
in această toamnă cu grîu. se impu
ne intensificarea lucrărilor de recol
tare. Or, deși starea de vegetație a 
plantelor este Înaintată, în multe 
cooperative agricole și întreprinderi 
de stat această lucrare se desfășoară 
în ritm scăzut Este cazul unităților

noapte
agricole din Beclcherecul Mic, Moșni- 
ța Nouă, Periam, Parța, Biled, Bu- 
ziaș, Ghiroda, Izvin, Tipări, Banloc și 
al altora, unde suprafața recoltată se 
află sub media pe județ. Cauzele țin 
atît de slaba organizare a muncii, cît 
și de folosirea necorespunjătoare a 
mijloacelor mecanice. în unitățile din 
consiliul agroindustrial Biled, bună
oară, combinele nu lucrează grupat, 
în module, ci sînt dispersate cîte 
una-două în diferite unități agricole : 
ca atare, ele nu pot fi supravegheate 
de specialiști și nici intervenții ope
rative nu pot fi efectuate atunci 
cînd apar defecțiuni mecanice.

în vederea impulsionării recoltării 
florii-soarelui, comandamentul ju
dețean pentru coordonarea lucrărilor 
agricole a luat măsura ca peste 200 
de combine să lucreze în două schim
buri sau în schimburi prelungite, fie
cărei formații de lucru asigurîn- 
du-i-se un atelier mecanic pentru 
depanări. Alte măsuri prevăd parti
ciparea permanentă a ' specialiștilor 
Ia activitatea formațiilor, creșterea 
ritmului la transport prin suplimen
tarea mijloacelor afectate acestei ope
rații.

Cezar IOANA 

în numeroase comune din județul 
Brăila a fost organizată o amplă 
concentrare de forțe la cîmp. La coo
perativa agricolă Chiscani se mun
cește intens la culesul porumbului, 
încă de vineri se terminase de re
coltat porumbul de pe toate cele 138 
hectare cultivate în punctul Trei Mo
vile. Cooperatorii Radu C. A. Costică, 
Dinu Bogdan și Badiu Dîrnea trans
portau ultimele cantități de porumb 
de pe suprafețele pe care le-au lu
crat în acord global. Sînt mulțumiți 
de recoltă: 10 000—11 000 kg porumb 
știuleți la hectar. Forței de muncă 
din cooperativă i se adaugă peste 
250' oameni sosiți în sprijin din uni
tățile industriale apropiate : combi
natul de celuloză și hîrtie, combina
tul de fibre artificiale, termocentrala, 
toți aceștia avînd terenuri repartizate 
in acord global. Recoltarea porum
bului se va încheia în jurul datei de

HUNEDOARA: Cartofii strinși într-o zi,
pînă seara sînt transportași

în numeroase unități agricole din 
județul Hunedoara, cum sint cele din 
consiliile agroindustriale Hațeg. To- 
testi. Simeria, Orăștie si Deva, se 
lucrează cu spor la recoltarea carto
filor. ..Printr-o bună organizare a 
muncii se realizează viteza zilnică de 
lucru planificată — ne spune Petru 
Mateevict președintele cooperativei 

25 septembrie. Intens și în concor
danță cu graficul de livrare se mun
cește și la recoltarea sfeclei de zahăr-, 
iar strinsul florii-soarelui practic s-a 
încheiat. Și despre legumicultori — 
cuvinte de laudă. Un argument con
vingător : planul valoric anual a fost 
depășit substanțial. în cîmp sînt încă 
multe legume, iar culîura a doua 
„vine din urmă" cu alte 500—600 tone. 
Gospodarii din. Chiscani nu se mul
țumesc cu rezultatele bune din acest 
an — se anticipează o producție me
die de 7 500 kg porumb boabe la hec
tar, 45 000 kg sfeclă ije zahăr, 2 400 
kg floarea-soarelui. Ei depun eforturi 
susținute pentru a pune o bază trai
nică producției anului viitor, execu- 
tind cu răspundere lucrările de pre
gătire a terenului.

Cornellu IFRÎM

agricole Simeria. în plus, fată de 
campaniile trecute, acum întreaga 
recoltă de cartofi ce se strînae într-o 
zi se sortează si se transportă ia 
locurile de deoozitare. De aceea, la 
fiecare capăt de tarla, echipe special 
formate sortează cartofii pentru a va
lorifica întreaga producție".

în aceste zile, ritmul lucrărilor de 

recoltare a crescut. Participarea ma
sivă a locuitorilor satelor, sprijinul 
substantial acordat de oamenii mun
cii din întreprinderi și instituții asi
gură grăbirea recoltării culturilor de 
toamnă, astfel ca întreaga producție

ALBA: Una în grafic, alta în trafic
Graficul pe luna septembrie întoc

mit intre unitățile producătoare si 
beneficiari prevede ca recoltarea 
sfeclei de zahăr să se desfășoare în 
24 de cooperative agricole. Au fost 
prevăzute, pe zile, cantitățile care să 
fie expediate bazelor de recepție. Pe 
hîrtie. deci, există o corelare perfec
tă. Pe teren insă, sita este situația. 
Dacă in cîmp recoltarea sfeclei de 
zahăr « început bine, transportul se 
desfășoară lent. I<a baza de preluare 
din Aiud mașinile încărcate cu sfe
clă sosesc tîrziu. aproape de amiază. 
Nu este de mirare de ce această 
unitate a livrat doar 138 tone sfeclă 
de zahăr din 3.20 tone cît prevedea 
graficul pînă la acea dată. Timp pre
țios se pierde și la descărcat, deoa
rece statia care trebuie să efectueze 
această operație mecanizat nu s fost 
pusă In funcție. La C.A.P. Rădești 
stăteau De cîmp în grămezi 200 tone 
sfeclă de zahăr. De ce ? Șeful fermei, 
ing. Maria Sîntu. se încurcă in expli
cații. Ba nu sînt onorate comenzile 
de autobaza Aiud a Î.T.A. Alba, ba 
s-a acordat prioritate producției pre
luate de la populație de către coo
perativa de consum Nici la baza de 

să fie strînsă cit mai repede si fără 
Pierderi. Pînă în seara zilei de 13 
septembrie, cartofii au fost strinși de 
pe 23 la sută din suprafața cultivată.

Sabin CERBU

recepție din comuna Unire*  , nu se 
lucrează din plin. Romanut Popa, 
împuternicitul fabricii pentru consi
liile agroindustriale Unirea si Ocna 
Mureș, na spune că oe cîmp există 
mari cantități d,e sfeclă de zahăr re
coltată. dar expedierea ei întirzie da
torită încurcăturilor create la trans
port. „Am făcut comenzi Ia I.T.A., 
dar mașinile nu sosesc — ne spune 
Mariana Mădăraș, inginerul-șef al 
cooperativei agricole dîn Crlcău. La 
noi, 120 tone sfeclă de zahăr zac 
pe cîmp. Dacă I.T.A. nu are sufi
cient! șoferi pentru transportarea re
coltei de sfeclă de zahăr și porumb, 
să ne repartizeze mașini pe care 
lucrează șoferi din comuna noas
tră. Fiind oameni din comună, cu- 
noscuți, ar munci cu mal multă 
răspundere 1 Am trimis la I.T.A. Alba 
în acest sens o listă cu 10 șoferi care 
domiciliază în comună". Conducerea 
I.T.A. — ori dă Curs acestei solici
tări. ori ia altă măsură — are' dato
ria de a asigura transportul operativ 
al sfeclei de zahăr, știind că nici un 
fel de pierdere nu poate fi admisă !

Șteian DIN1CA

SATU MARE. Duminică, lucrătorii 
ogoarelor sătmărene au recoltat car
tofi de pe mai bine de 50 hectare, au 
adunat și transportat din livezi peste 
50 tone de mere. Pentru pregătirea 
viitoarei recolte, ei au executat 
arături pe 3 500 hectare, lucrări de 
pregătire a terenului pentru insămîn- 
țări pe 1 500 hectare și au însămințat 
peste 2 000 hectare cu culturi de 
toamnă. (Octav Grumeza).

MUREȘ. De cîteva zile. In unitățile 
agricole din județul Mureș se lucrea
ză intens la recoltarea sfeclei de za
hăr de pe cele 12 894 hectare. Core
larea perfectă a transportului șl re
coltării permite Fabricii de zahăr din 
Luduș să producă din plin. După un 
început mai slab, cind fabrica a pre
lucrat zilnic 900 tone, vineri. 11 sep
tembrie. cantitatea de sfeclă de zahăr 
prelucrată a ajuns la 2 558 tone, iar 
in ziua următoare a depășit 2 600 
tone, obținîndu-se primele 135 tone 
zahăr de cea mai bună calitate. Ieri, 
14 septembrie, a Început să prelu
creze sfeclă din noua recoltă și Fa
brica de zahăr din Tîrgu Mureș. (Gh. 
Giurgiu).

VÎLCEA. în întinsele grădini de le
gume din județul Vîlcea. mii de lu
crători ai ogoarelor participă la strîn- 
sul tomatelor șl ardeilor, al cartofilor 
si. rădăcinoaselor. în solarlile încăl
zite ale O.J.T. Vîlcea^ unde s-a obți
nut o recoltă bună, cit este necesară 
unităților de alimentație publică din 
municipiul Rlmnicu Vîlcea. se pre
gătește acum terenuj pentru o nouă 
producție. (Ion Stanciu).
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Excelența Voastră,
Părăsind țara dumneavoastră prietenă, Republica Socialistă România, aș 

dori să exprim, în numele meu și al membrilor delegației mele, profunda 
noastră gratitudine pentru primirea călduroasă și ospitalitatea generoasă pe 
care ne-ați acordat-o dumneavoastră, Excelență, poporul și Guvernul Româ
niei și care reflectă profunzimea și intensitatea relațiilor noastre.

Vizita ne-a oferit un bun prilej de a constata numeroasele realizări 
remarcabile pe care le-ați înfăptuit în diferite domenii, în special în industrie 
și agricultură. De asemenea, ne-a dat posibilitatea să facem un schimb de 
vederi și idei asupra unor probleme de interes reciproc, precum și asupra 
unor probleme internaționale de interes comun.

Sînt sigur că această vizită va contribui într-o măsură importantă la 
întărirea relațiilor prietenești care există din fericire între cele două țări 
ale noastre și la deschiderea unor noi domenii de cooperare rodnică.

Vă transmit. Excelență, cele mai sincere urări de fericire personală și 
■ucces, Iar poporului prieten al României îi urez prosperitate și progres.

JABER At-AHMAD AL-JABER ALSABAH

Semnarea unui protocol de
Cu prilejul vizitei în țara noastră, 

la invitația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, a Alteței Sale 
șelcyl Jaber Al-Ahmad Al-Jaber Al- 
Sabah, emirul statului Kuweit, du- 
mirțică a fost semnat Protocolul de 
colaborare economică româno-ku- 
weitiană.

Ca expresie a dorinței reciproce de 
• întări relațiile de prietenie și co
laborare dintre cele două țări, do
cumentul prevede dezvoltarea și 
diversificarea in continuare a schim
burilor comerciale și a cooperării e- 
conomice dintre România și Ku
weit în diverse domenii de activitate.’

Documentul a fost semnat de Cor
nel Burtică, viceprim-ministru al 
guvernului, ministrul comerțului ex
terior si cooperării economice inter
naționale, și de Jassim Khalid Al

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Lotul national de fotbal 
pentru meciul cu echipa Ungariei

Federația noastră a comunicat la 
F.I.F.A.. în cursul zilei de ieri, pe 
cei 22 de jucători dintre care se va 
alege formația ce va juca, la 23 sep
tembrie, la București, în compania 
reprezentativei Ungariei (meci in 
preliminariile C.M).

Jucătorii accidentați în ultima vre
me au fost recuperați, cu excepția 
portarului Iordache. In această situa
ție. lotul național are următoarea 
șdcătuire :

— portari: Cristian, Moraru, Spe- 
riatu

— fundași : Negrilă. Ștefăhescu, 
Sarnes. Munteanu II, Dinu. Nicolae, 
Ungureanu

„Cupa Scînteii tineretului" la tenis 
propulsează noi talente

A intrat în tradiția mișcării noastre 
Sportive ca, an de an, începînd din 
1974, să aibă loc — suscitînd de fie
care dată un larg interes în rîndul 
amatorilor de sport, în special al ti
nerilor — competiția de tenis dotată 
cu „Cupa Scinteii tineretului", ini
țiativă valoroasă a organului de pre- . 
Hă al Comitetului Central al Uniunii 
Tineretului Comunist

Ediția a VIII-a a popularei compe
tiții sportive, desfășurată sub gene
ricul „Daciadei", s-a încheiat dumi
nică la Timișoara. In finale, marea 
majoritate a concurenților și concu
rentelor au oferit întreceri pasionan
te, mult aplaudate, specialiștii fede
rației puțind remarca și propune spre 
selecționare pentru diferite secții de 
performanță o serie de elemente de 
perspectivă. Dealtfel, așa cum re- 
mar* *-.  secretarul responsabil al Fe
deralei române de tenis, „Cupa 
Scînteii tineretului" are, de fiecare 
dată, un accentuat caracter de masă 
(anul acesta, informează organizato
rii, in fazele inițiale au participat 
aproximativ 200 000 de tineri), dar 
constituie și un veritabil izvor de ta
lente, peste 100 dintre tinerii sau ti
nerele ce s-au evidențiat în edițiile 
anterioare ale marii competiții aflin- 
du-se în evidența federației.

• Ștefan Luchian : SCALA — • î 
.11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15, CAPITOL
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,30, la 
grădină — 19,45, GLORIA — 9 î 11,15 ;
13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20.
• Pruncul9 petrolul și ardelenii : 
DRUMUL SĂRII — 15,30 ; 17,45 ; 20.
• ^Tridentul* nu răspunde t PACEA 
—• 15,30 ; 17,30 ; 19,30.
• Duelul : VIITORUL — 13,30 ; 17,30 J 
19 30.
• Convoiul : MIORIȚA — * ; 11,15 J
13.30 ; 15,45 ; 18 J 20.
• Alo, aterizează străbunica : FLACĂ
RA — 15,30 ; 17,30 ; 19,30.
• Vocile : SALA MARE A PALATU
LUI — 17,30 ; 20,15, SALA MICA —
16.30 ; 19,lo. i
• Echipajul ! PATRIA — 9 ; 12,15 ;
15.45 ; 19, FESTIVAL — Ș ; 12 : 16 ; 19, 
CULTURAL — 9 ; 12 ; 16 ; 19.
• învățătorul : CENTRAL — 8 ;
11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15.
• Procurorul acuză : TIMPURI NOI
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15.
• Piertone In Egipt : LUCEAFĂRUL
— 8,45 ; li Î 13,15 ; 15,45 ; 18,15, 20,45, 
la grădină — 20, BUCUREȘTI — 9 :
11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,30, FA
VORIT — 9 : 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ;
20,15.
• Polițist sau dellncvefit : STUDIO — 
10 : 12 ; 14 ; 16 ; 13 ; 20, GRĂDINA 
MIORIȚA — 20.
• Aventurile iul Mark Twain — 9;
11.30 ; 14, Viața e frumoasă — 16,43 ; 
19 : DOINA.
• Scene din viața de familie : 
BUZEȘTI — 15 ; 17 ; 19.
• Cartouche și Omul din Rio s PA
LATUL SPORTURILOR ȘI CULTURII
— 18.
• Pirații secolului XX : DACIA — 9 ;
11,15 ; 13,30 ; 15,45 : 18 ; 20.
• Io, ho, ho : LIRA — 15.30 ; 17,30 ; 
19,30.
• Zăpada albă a Rusiei : COTRO- 
CENI — 15 ; 17,30 ; 20.
• Orele fiicelor : MUNCA — 15,38 ;
17.45 ; 20.
• Vara speranțelor : ARTA — 9 ;
11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20.
• Julek : PROGRESUL — 16 ; 18 ; 20.
• Aventuri in Marea Nordului : 
VICTORIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,43 ; 
18 ; 20, GRADINA LIRA — 20.

Condițiile de cazare, de trata
ment și posibilitățile multiple de 
agrement din stațiunile Ministe
rului Turismului asigură si în ano
timpul rece o cură balneară efica
ce. plăcută. în unele stațiuni acce- 
buI la bazele de tratament se face 
direct din hotel prin culoare aco
perite si încălzite.

Iată si citeva recomandări care 
vor înlesni alegerea stațiunii indi
cate pentru tratarea diferitelor 
maladii : in afecțiuni reumatisma
le : Amara. Bazna, Călimănești- 
Căciulata, Eforie Nord, Geoagiu 
Băi. Govora, Herculane. Mangalia, 
Moneasa. Ocna Sibiului. Slănic, 
Pucioasa. Sovata, Săcelu ; în afec

IN CITEVA
• în Sala sporturilor din Tîrgo- 

viște s-au desfășurat campionatele 
internaționale de judo tineret ale 
României. Au participat tineri judo- 
cani din Bulgaria, Franța, R.D.G., 
R.F.G., Italia, Iugoslavia. Polonia, 
România și Ungaria. Pe primele 
locuri s-au clasat : categoria 60 kg — 
Bujko Tomas (Ungaria) ; categoria 
65 kg — Maurizio Benvenuti (Italia): 
categoria 71 kg — Frank Wieneke 
(R.E.G.) ; categoria 78 kg — Erich 
Klaus (R.D.G.) ; categoria 86 kg — 
Mark Meiling (R.F.G.) ; categoria 
95 kg — Valentin Ivanov (Bulgaria); 
categoria plus 95 kg — Sebastian 
Geană (România).

• După 7 runde. în turneul zonal 
feminin de șah de la Bydgoszcz (Po
lonia) se menține lideră maestra ro
mâncă Marina Pogorevici cu 6 punc
te, urmată de Margareta Mureșan 
(România) și Mana Ivanka (Ungaria)

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 18, 

17 și 18 septembrie. în țară : Vreme ră
coroasă. Cerul va fi temporar noros. 
Vor cădea ploi locale care vor avea și 
eeracter de aversă Îndeosebi tn nordul 
țârii, vîntul va sufla slab pînă la mo
derat, cu intensificări locale de scurtă

statului Kuweit

colaborare romăno-kuweitiană
Marzook, ministrul comerțului și 
industriei.

La ceremonie au fost prezenți 
Emilian Dobrescu, viceprim-ministru 
al guvernului, președintele Comite
tului de Stat al Planificării, Petre 
Gigea, ministrul finanțelor, Vasiie 
Pungan, ministru secretar de stat, 
consilier al președintelui Republicii, 
Ion M. Nicolae, prim adjunct al mi
nistrului comerțului exterior și coo
perării economice internaționale, 
Constantin Preoteasa, șeful agenției 
economice române în Kuweit, alte 
persoane oficiale.

Erau de față Abdullatif Yusuf Al 
Hamad, ministrul finanțelor și al 
planificării. Aii Essa Al Wazzan, 
subsecretar de stat la Ministerul Co
merțului și Industriei, Mohamad 
Hassan, director general al Compa
niei kuweitiene de aprovizionare.

(Agerpres)

— mijlocași: Țicieanu. Beldeanu, 
Iordănescu. Stoica, Augustin

— înaintași : Crișan, Cămătaru, 
Bălăci, Sandu Mircea. Cîmpeanu, 
Șoiman. Țălnar.

Jucătorii care au mîine meci în cu
pele europene au fost lăsați la echi
pele lor de club, urmînd ca joi di
mineață să se prezinte la lot. (Excep
ție face Cămătaru, care abia si-a 
reluat antrenamentele si căruia i s-a 
recomandat să nu joace atît de re
pede, pentru a nu risca o recidi- 
vare).

Tricolorii neangrenați în cupele 
europene se află in lot încenînd de 
ieri.

în acest an, cîștigători ai finalelor 
au fost : la categoria 10—11 ani — 
Caterina Buaatu (Brăila) și Marian 
Voinea (Focșani) ; la categ, 12—13 
ani — Cristina Antonescu (București) 
și Cristian Căciulescu (corn. Mărceni- 
Bicaz, județul Neamț) la categ. 14— 
19 ani — Delia Șandru (Reșița) șl 
Cătălin Popescu (Timișoara). Trofeul 
transmisibil „Cupa Scînteii tineretu
lui" — trofeu cîștigat în precedentele 
ediții de județele Neamț, Vîltea, Iași, 
Dolj, Prahova, Dîmbovița, Brăila — 
a revenit de această dată reprezen
tanților Capitalei, care au ocupat cele 
mai bune locuri în clasamentele res
pectivelor categorii de vîrstă.

Modul în care s-au desfășurat în
trecerile a dovedit încă o dată că 
această competiție de masă cu ca
racter republican — organizată de 
ziarul „Scînteia tineretului" în cola
borare cu C.C. al U.T.C. și federa
ția de specialitate — este pe cît de 
populară, pe atît de importantă pen
tru viitorul tenisului românesc. Nici 
nu s-ar putea altfel, din moment ce 
•— datorită emulației Create de suc
cesele lui Năstase, Tiriac, Virginia 
Ruzicl, Segărceanu, ca și de această 
cupă — nu există județ al țării în 
care copiii și tinerii să nu cunoască 
și să nu practice tenisul. (I. Dumi- 
triuj.

RÎNDURI
cu 4,5 puncte și o partidă Întreruptă 
fiecare. In runda a 7-a, Marina Pogo
revici, avînd piesele negre, a învinș-o 
pe Libușe Skacelova din Cehoslova
cia. Alte rezultate ale rundei : Szma- 
cinska — Makai remiză ; Daqa 
Nuțu — Ivanka 0—1 ; Csonkics —’ 
Erenska remiză ; Klimova — Wize 
remiză. Restul partidelor s-au în
trerupt.
• Proba de simplu bărbați din 

cadrul Campionatelor internaționale 
de tenis ale S.U.A. de la Flushing 
Meadow a revenit, pentru a treia 
oară consecutiv, americanului John 
McEnroe, care l-a întrecut în finală 
cu 4—6, 6—2, 6—4, 6—3 pe suedezul 
Bjdrn Borg.
• Prima ediție n „Cupei Europei" 

la maraton, desfășurată la Agen 
(Franța) a fost ciștigată de atletul 
italian Massimo Magnani, cronome
trat pe clasica distanță de 42,195 km 
cu timpul de 2h 13’29”.

durată. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse intre 6 și 16 grade, iar cele 
maxime între 16 și 24 de grade. Izolat 
mal ridicate. Dimineața, local, ceață, 
tn București : Vreme răcoroasă, în
deosebi seara și dimineața. Cerul va fi 
schimbător, favorabil ploii de scurtă 
durată. Vîntul va sufla slab pînă la mo
derat. Temperaturile minime vor fi cu- 
& rinse între 0 șl 12 grade, cele maxime

itre 19 șl 23 de grade. Dimineața, 
ceață slabă. (Ileana Mihăllă, meteorolog 
de serviciu).

Cronica zilei
Cu prilejui celei de-a Xll-a ani

versări a Marii Revoluții de la 
1 Septembrie, Ziua națională a Ja- 
mahiriei Arabe Libiene Populare 
Socialiste, Comitetul Popular al Bi
roului Popular al acestei țări la 
București a oferit luni o recepție.

Au participat tovarășii Ion Pățan, 
viceprim-ministru al guvernului, 
ministrul aprovizionării tehnico-ma- 
teriale și controlului gospodăririi 
fondurilor1' fixe, Ioan Florea, minis
trul economiei forestiere și materia
lelor de construcții, Vasiie Pungan, 
ministru secretar de stat, consilier 
al președintelui Republicii, Ion Stă- 
nescu, șef al Departamentului pen
tru construcții în străinătate. Ion 
M. Nicolae, prim-adjunct al minis
trului comerțului exterior și coope
rării economice internaționale, Du
mitru Turcuș, adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R., Constantin 
Oancea, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, reprezentanți ai 
vieții politice, economice și cultu
rale, oameni de artă.

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

★
Tovarășul ’ Cornel Burtică, vice

prim-ministru al guvernului, minis
trul comerțului exterior și cooperării 
economice internaționale, â primit 
liuii dimineața pe doamna dr. 
G. K. T. Chieps, ministrul resurselor 
minerale și gospodăririi apelor din 
Republica Botswana. ’

în timpul întrevederii a fost expri
mată dorință reciprocă de a ss in
tensifica si diversifica conlucrarea 
dintre cele două țări în 'diferite do
menii de activitate, în special în 
sectoarele minier și agricol.

★
în cursul zilei de luni au început 

convorbirile dintre Ion Lăzărescu, 
ministrul minelor, și doamna dr. 
G. K. T. Chieps, ministrul resurselor 
minerale și gospodăririi apelor din 
Republica Botswana.

Cu acest prilej au fost analizate 
posibilitățile de cooperare dintre 
Botswana și România în domeniul 
minier. îndeosebi în ceea ce privește 
explorarea și exploatarea zăcăminte
lor de cărbune, sare, metale neferoa
se și prețioase.

★
Luni, 14 septembrie, a sosit în 

Capitală deiegația Partidului Liberai 
din Canada, care ne vizitează țara 
la invitația Consiliului Național al 
Frontului Democrației și Unității 
Socialiste. Delegația este condusă de 
Norman Mae Leod, președintele 
partidului.

La sosire, delegația a fost Intim- 
pinată de Tamara Maria Dobrin, 
președinte executiv al Consiliului 
Național al F.D.U.S., de alte per
soane oficiale.

A fost prezent Peter McLaren Ro
berts, ambasadorul Canadei la Bucu
rești.

★
Cu prilejul Zilei naționale a Re

publicii Costa Rica, luni după-amia- 
ză a avut loc in Capitală o manifes
tare culturală organizată de Institu
tul român pentru relațiile culturale 
cu străinătatea.

Au participat membri al condu
cerii I.R.R.C.S., reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe și ai 
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste, oameni de știință și cul
tură, un numeros public.

A fost prezent Luis Alberto Bo
lanos Gutierez, însărcinatul cu afa
ceri ad-interim al Republicii Costa 
Rica in țara noastră.

★
între 8 și 13 septembrie s-au des

fășurat în Capitală lucrările celui 
de-al 12-lea Congres al Asociației 
geologice carpato-balcanice. Peste 
400 de oameni de știință din 14 țări 
au dezbătut circa 300 de comunicări 
științifice în care s-au abordat as
pecte ale cercetărilor actuale în do
meniul geologiei și geofizicii. Un a- 
port deosebit l-au adus specialiștii 
români reprezentînd toate colecti
vele de cercetare din tară.

★
Cu prilejul centenarului nașterii 

poetului George Bacovia, aniversare 
înscrisă in seria marilor manifestări 
UNESCO pe anul 1981, Muzeul lite
raturii române din Capitală a des
chis luni după-amiază, la sediu, ex
poziția omagială „Autoportret".

La festivitatea de deschidere a 
luat cuvintul acad. Șerban Ciocules- 
cu. In continuare, a fost prezentat un 
spectacol literar-muzical, în monta
rea artistei emerite Irina Răchițeanu 
Șirianu.

(Agerpres)

ȘCOALA ROMÂNEASCĂa
(Urmare din pag. I) 
incorpora permanent în procesul in- 
structiv-educativ cunoștințele noi, 
cele mai înaintate cuceriri ale cu
noașterii umane, de a lega tot mai 
strîns învățămintul cu producția și 
cercetarea. Din bogata experiență 
acumulată în unitățile de învătămint 
se cer larg cunoscute și promovate cu 
perseverență acțiunile eficiente in di
recția politehnizării învățămintului. a 
policalificării și pregătirii in profile 
largi a elevilor și studenților, incit la 
absolvirea cursurilor aceștia să se 
poată încadra rapid și cu bune rezul
tate în activitatea productivă.

Trăiam într-o epocă de profunde 
transformări revoluționare în natură 
și societate, într-o epocă in care ma
rile descoperiri și creații ale gîndirii 
umane confirmă strălucit principiile 
filozofice ale concepției materialis
mului dialectic și istoric. Școala și oa
menii săi. comuniștii de la catedră, 
organizațiile de tineret au înalta me
nire politică, socială, etică de a pre
găti temeinic tineretul țării pentru a 
trăi și munci într-o asemenea epocă, 
pentru a fi pe mai departe promotor 
al concepției revoluționare, materia-

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
8jirvollnd teritoriul Republicii Socialiste România, vă transmit dum

neavoastră. stimate tovarășe Ceaușescu. precum și întregului popor român 
cordiale salutări tovărășești. Vă urez multe și noi succese în construcția 
socialistă a tării dumneavoastră, spre binele poporului român.

GUSTAV HUSAK
Secretar general 

al Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Cehoslovacia, 

Președintele
Republicii Socialiste Cehoslovace

Plecarea ministrului de stat însărcinat cu afacerile externe 
și cooperarea al Regatului Name

Ministrul de stat însărcinat cu a- 
facerile externe și cooperarea al Re
gatului Maroc, președintele părții 
marocane în Comisia interguverna- 
mentală româno-mațocană de coo
perare economică și tehnică, M’Ha- 
med Boucetta, care, la invitația mi
nistrului afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, a făcut

Vizita unei delegații militare din R. 0. Germană
Generalul-locotenent Constantin Ol- 

teanu, membru supleant al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., ministrul apărării naționale 
al Republicii Socialiste România, a 
primit luni delegația Armatei Popu
lare Naționale a R.D. Germane, con
dusă de general-colonel Heinz Kes
sler, adjunct al ministrului apărării 
naționale și șef al Direcției princi
pale politice a Armatei Populare Ra
tionale, care face o vizită in țara 
noastră pentru schimb de experiență.

La primire, care s-a desfășurat in- 
tr-o atmosferă cordială, prietenească, 
au participat general ul-co Ionel Vasiie 
Milea, prim-adjunct al ministrului 
apărării naționale și șef al Marelui 
Stat Major, generalul-locotehent

La Eforie, simpozion International pe teme medicale
între 10 și 14 septembrie a.c. s-au 

desfășurat, la Eforie, lucrările celui 
de-al II-lea Simpozion internațional 
de profilaxie, terapie și recuperare 
prin factori naturali a bolilor cronice 
de largă răspîndire. Specialiști de 
prestigiu și reprezentanți a nume
roase societăți naționale de balneo
logie din cincisprezece țări au avut 
prilejul să cunoască rezultatele ob
ținute în stațiunile de pe litoral în 
prevenirea și tratamentul unor boli. 
Aceste rezultate se bazează pe studii 
și cercetări științifice efectuate de 
specialiștii Institutului de medicină 
fizică, balneoclimatologie și recupe
rare medicală în colaborare cu ca
drele medicale din stațiunile de pe 
litoralul Mării Negre. Sînt cercetări 
verificate pe o perioadă lungă și care 
vizează recuperarea bolilor reuma
tismale cronice, precum și a sindroa
melor post-traumatice (sechele), tra
tamentele în reumatismele inflama
torii etc. De un mare interes s-au 
bucurat rezultatele bune obținute pe 
litoral în ameliorarea unor afecțiuni 
respiratorii, eficiența tratamentului 
cu factorii naturali ai litoralului în 
astmul bronșic la adulți și copil, în

Reuniune științifică la Sighetu Marmației
La Sighetu Marmației a avut loc , 

un simpozion științific în cadrul că
ruia specialiști din producție, cerce
tare. învătămint superior și ministe
rul de resort au abordat, prin prisma 
rezultatelor obținute si a programu
lui național de dezvoltare a zooteh
niei, o arie largă de probleme pri
vind îmbunătățirea tehnologiei de 
creștere și exploatare a rasei de a- 
nimale Bruna de Maramureș, rolul 
cercetării științifice în formarea a- 
cesteia, folosirea mai bună a condi
țiilor specifice pentru ridicarea per
formanțelor proddptive ale anima
lelor. punerea in valoare a potenția
lului genetic al Brunei, elaborarea 
unor tehnologii moderne de exploa

list-dialectice, al progresului și civi
lizației. La cote calitativ mai înalte 
se cere îndeplinită, în noul an de în
vătămint, misiunea de onoare a școlii 
de a forma din copiii șl tinerii țârii 
nu numai buni muncitori și specia
liști, ci și cetățeni activi și conștienți, 
patrioți înflăcărați și luptători con
secvenți pentru edificarea socialistă și 
comunistă a țării. Educația patriotică 
și revoluționară a elevilor și studen
ților, conturarea profilului spiritual al 
noilor generații se impune a fi 
concepute în școală, în organizațiile 
de partid și de tineret ca un proces 
activ, permanent. De priceperea, pu
terea de convingere și consecventa cu 
căite organizațiile de partid din învă
tămint vor ști să antreneze în for
marea științifică, profesională și etică 
a tineretului toți factorii educativi ai 
societății — între aceștia, un rol im
portant revenind familiei — depin
de în mare măsură trăinicia și efi
ciența activității educative a școlii 
de toate gradele, obținerea unor re
zultate pe măsura condițiilor create 
și a cerințelor societății în pregăti
rea forței de muncă și creație pentru 
cincinalele viitoare.

Școala românească de azi are de 
continuat o îndelungată și prestigioa

o vizită în tara noastră, a părăsit, 
duminică. Capitala.

La plecare, oaspetele a fost salu
tat de tovarășii Ștefan Andrei, mi
nistrul afacerilor externe, Constan
tin Oancea, adjunct al ministrului, 
de alte persoane oficiale.

Au fost de față Boubker Bcumahdi, 
ambasadorul Regatului Maroc la 
București, membri ai ambasadei.
\

GJieorghe Gomoiu, adjunct al minis
trului apărării naționale și secretar al 
Consiliului Politic Superior, secretarii 
adjuncți ai Consiliului Politic Supe
rior al armatei. De asemenea, au 
luat parte prof. dr. Siegfried Bock, 
ambasadorul R.D. Germane in țara 
noastră, și colonelul Joachim Schro- 
ter, atașat militar, aero și naval al 
R. D. Germane la București.

★
în cursul aceleiași zile, delegația 

militară a R.D.’ Germane a făcut o 
vizită pentru schimb de'experiență la 
Consiliul Politic Superior al armatei. 
După-amiază, oaspeții au depus co
roane de flori la Monumentul eroilor 
patriei și Monumentul eroilor sovie
tici din Capitală.

bronșitele cronice, ca și în alte dis- 
funcții ale căilor respiratorii ș.a.

De o largă apreciere, din partea 
specialiștilor străini, s-a bucurat ex
periența stațiunilor de pe litoral in 
ce privește tratamentul și prevenirea 
unor afecțiuni specifice vîrstei a 
treia, cu cercetări pe mii de cazuri. 
Studiile atestă că prin factorii natu
rali ai litoralului pot fi prevenite șl 
o serie de boii cardiovasculare la 
cei care prezintă acest risc (obezita
te sau procent crescut de grăsimi in 
singe, dislipidemii).

Cercetările de' eficiență efectuate 
pe mii de cazuri, ca și cele care ur
măreau mecanismele de acțiune a 
fiecăruia din factorii naturali de pe 
litoral (soare, apa mării șt a Techir- 
ghiolului, nămolul etc.), prin inves
tigații extrpm de complexe, au făcut 
obiectul unor dezbateri de larg in
teres.

Participanții, ca și grupul de zia
riști străini de profil interesați a cu
noaște , rezultatele noastfe funda
mentate științific au putut vizita, la 
încheierea lucrărilor, bazele de tra
tament de pe litoral, dotările mo
derne, condițiile pentru cură și tra
tament. (Elena Mantu).

tare a pășunilor. Cu acest prilej. Ia 
stațiunea experimentală zootehnică 
s-a organizat o expoziție în care 
crescătorilor de vite din județ Si din 
alte județe ale tării 11 s-au prezentat 
cefo mai frumoase 300 de exemplare 
de Brună- de Maramureș. Aici au 
adus exponate Stațiuni de cercetări 
zootehnice, cooperative agricole și 
întreprinderi agricole de stat din ju
dețele Argeș, Buzău, Dîmbovița, 
Neamț. Vaslui. Satu Mare si Mara
mureș, precum și crescători de vite 
din sectorul» gospodăriilor populației 
din zona Maramureșului. Crescători
lor celor mai reușite exemplare de 
animale li s-au oferit premii. (Gh. 
Susa).

să tradiție. învățămintul nostru a fost 
slujit de oameni de înaltă calificare 
științifică, de o exemplară ținută ci
vică. Pasiunea și răspunderea pentru 
formarea unor cetățeni de nădejde ai 
patriei, cu o pregătire profesională 
temeinică, pentru asigurarea forței de 
muncă, și creație capabiie să asigure 
progresul continuu al patriei au cu
noscut și cunosc tot mai ample afir
mări. Cadrele didactice, elevii, toți 
cei ce au răspunderi în acest domeniu 
consideră drept suprema lor îndato
rire să facă totul pentru ca progra
mul de dezvoltare științifică al învă- 
tămîntului de toate gradele să se 
desfășoare în condiții exemplare, să 
fie pe deplin tradus în faptă! să 
facă totul pentru a fi la înălțimea 
ipdemnurilor și cerințelor de lumi
nos patriotism ale secretarului ge
neral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceausescu.

La început de nou an școlar, adre
săm cadrelor didactice urarea de 
mult succes în îndeplinirea Înaltelor 
deziderate puse in fața școlii, iar ele
vilor și studenților — rezultate cit 
mai bune la învățătură, pentru a se 
forma ca buni și demni constructori 
ai societății noastre socialiste !

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ

A REPUBLICII COSTA RICA

Excelenței Sale
Domnului RODRIGO CARAZO ODIO

Președintele Republicii Costa Rica
SAN JOSfi

Ziua națională a Republicii Costa Rica imi oferă plăcutul prilej de • vă 
adresa sincere felicitări dumneavoastră și poporului costarican.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

, Republicii Socialiste România

"Se împlinesc 160 de 
ani de la proclamarea 
independenței Repu
blicii Costa Rica. act 
prin care poporul aces
tei țări a pus capăt în
delungatei dominații 
coloniale.

Mica țară din Ame
rica Centrală (50 720 
kmp, 3 milioane locui
tori) a depus eforturi 
susținute pentru dez
voltarea și diversifi
carea economiei, care, 
datorită influentei mo
nopolurilor străine, s-a 
caracterizat printr-o 
profilare unilaterală, 
prin monocultură. S-au 
inițiat măsuri de trer 
cere in patrimoniul 
statului a unei bune 
părți din terenurile 
concesionate unor com
panii străine și de na
ționalizare a rețelei de 
comercializare a petro
lului șl a derivatelor 
acestuia. Au fost alo

cate fonduri considera
bile dezvoltării indus
triale. Cu toate aces
tea, baza economiei 
continuă să o consti
tuie agricultura, iar in 
cadrul acesteia o pon
dere deosebită revine 
culturii .cafelei, bana
nelor. citricelor și tres
tiei de zahăr (exportu
rile de cafea și banane 
asigură două treimi din 
veniturile realizate din 
vînzările externe).

Datorită faptului că 
Republica Costa Rica 
alocă aproape jumăta
te din buget pentru 
invățămint șl cultură, 
a fost practic eradicat 
analfabetismul, iar în- 
vățămlntul superior 
din această tară se 
numără printre cele 
mai apreciate din Ame
rica Latină. O trăsă
tură deosebită o con
stituie faptul că mica 
republică practic nu

tv
Programul 1
9.00 Șoimii patriei
9.10 Muzică ușoară
9.30 Film serial : „Dallas"

Reluarea ultimului episod
10.15 Armonii de toamnă,
10.45 In lumea enigmelor — serial ști

ințific
Reluarea episodului 7

11.10 Tinerețe, ani de aur — program 
artistic
Programele 1 șl S
In jurul orei 11,30 — transmisiune 
directă din municipiul Craiova : 
adunarea populară cu prilejul vi
zitei de lucru a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu In județul Dolj șl al 
deschiderii noului an școlar șl 
universitar.

Programul 1
16.00 Telex

cinema 

Cura balneară în orice anotimp

are unități armate, eu 
excepția forțelor însăr
cinate cu asigurarea 
'ordinii interne.

între România și 
Costa Rica s-au stator
nicit raporturi de prie
tenie si colaborare, 
care au cunoscut o. 
evoluție mereu ascen
dentă. Un moment de 
referință istorică în 
cronica relațiilor ro- 
mâno-costaricane l-a 
constituit vizita efec
tuată în Costa Rica de 
președintele Nicolae 
Ceaușescu. Tratatul de 
prietenie și cooperare, 
precum sl alte docu
mente semnate cu a- 
cest prilej evidențiază 
dorința celor două țări 
Si popoare de a extin
de colaborarea, pe mul
tiple planuri. în in
teresul reciproc, pre
cum și al cauzei ge
nerale a păcii și înțe
legerii in lume.

16.05 TeleȘcoalâ
17.10 Folclor din Republica Ciosta Klea
17.30 Oameni tn uniforme albe
16.00 Almanah pionieresc
>3.25 Tribuna TV
18.30 1001 de seri
19.00 Telejurnal
19.40 Actualitatea economică
20.05 școală, bine te-am găait î
30.45 Teatru TV : „Henrie al fV-lea*  — 

de William Shakespeare. Partea « 
II-a

22.05 Telejurnal
22.30 închiderea programului
Programul 3
19.00 Telejurnal
19.40 Film serial pentru eopiî : „Jache

tele galbene"
Reluarea episodului î

20.05 Voie bună cu... Stela Popesca
20.45 Viața economică
îl.15 Muzică de cameră
21.40 Călătorie prin țara mea

Orașul In lumina limpede de «ețt- 
tembrle (reluare)
Reportaj realizat la Galați de Hia 
Tănăsache

33.05 Telejurnal
22.30 închiderea programului

• Domnișoara Noorle : FEROVIAR —
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,1»,
MELODIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,43 ;
18 ; 20,15. GRĂDINA BUZEȘTI — 30.
• Războiul stelelor s EXCELSIOR — 
9 ; 11,45 ; 14,30 ; 17,15 ; 19,45, TOMIS
— 3,45 ; 11,15 ; 13,43 ; 16,30 ; 19,15, la 
grădină — 20,15, EFORIE — 9 ; 11,45 î
14,30 ; 17,15 ; 19,45.
• Cariera mea strălucită t GBIVIȚA
— 9 : 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,13, 
GRĂDINA GLORIA — 20.
a Un șerif extraterestru : FEREN
TARI — 10,30 ; 15,30 ; 17,30 ; 19,30, '
VOLGA 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 :
20,15.
• Trecătoare*  : CIULEȘTI — 9 ; II ; 
13,13 ; 15,30 ; 17,45 ; 20, AURORA -*  
9 : 11,13 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,13, la 
grădină — 19,45.
• Orașul tăcerii : MODERN — Ș ;
11.15 ; 13,30 ; 13,30 ; 17,45 ; 19,45, la 
grădină — 20,30, GRĂDINA PARC- | 
HOTEL — 20.
• Sînt timid, dar mă trate* : 
POPULAR — 15,30 ; 17,30 ; 19,30.
• Articolul 420 : COSMOS — 10 ; 1» ț 
16 ; 19.
• Mica romanță : GRĂDINA FESTI
VAL — 19,45.
• Căpitanul răzbunării s GRĂDINA 
ARTA — 20.
• Corleone : GRĂDINA CULTURAL ;
— 19,45.

teatre
• Teatrul Național (sala mică) : ; 
Cavoul de familie — 19,30 ; (sala Ate
lier) : Cartea lui Ioviță — 19.
a Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu) : Mobilă și 
durere — 19,30 ; (sala Grădina Icoa
nei) : Cum se numeau cei patru 
Beatles 7 — 19,30. *
a Teatrul Mie : Niște țărani — 19,38. 
a Teatrul Ciulești (sala Majestic) : 
Opinia publică — 19,30.
a Teatrul satlric-muzlcal „Constantin 
Tănase" (grădina Boema) : Idolul 
femeilor — 20.
a Ansamblul „Rapsodia romSnă" : 
La fintina dorului — 18,30.
a Teatrul „ion Vasilescu*  : Regina 
balului — 19,30.
a Teatrul „Țăndărică" (grădina 
Clsmlglu) : Tîndală™ cloșcă — 19.

țiuni ale aparatului cardiovascu
lar : Balvanyos, Borsec, Buziaș, 
Llpova. Vatra Dornei. Tușnad ; în 
afecțiuni ginecologice : Bazna. Efo
rie Nord. Mangalia, Ocna Sibiului, 
Sovata. Vața-băi ; în ’afecțiuni ale 
aparatului respirator : Slănic Pra
hova. Govora, Slănic Moldova ; in 
afecțiuni ale tubului digestiv, glan
delor anexe, boli de nutriție : Bor
sec. Călimănesti-Căciulata. Olănești. 
Singeorz, Slănic Moldova.

Biletele în stațiunea dorită, pre
cum și informații suplimentare se 
pot obține la agențiile si filialele 
oficiilor județene de turism din în
treaga tară.

Z

• „PROLIFERAREA 
ORAȘELOR MILIONA
RE". Tendința de sporire con
stantă a populației aglomerărilor 
urbane a fost de mult remarca
tă, experții căutînd, în ultimii 
ani. să contribuie la soluționarea 
complicatelor probleme creatb de 
fenomenul respectiv. In acest 
context, unele statistici sînt reve
latoare. Se amintește, astfel, că 
in 1820, numai un singur oraș 
din lume — Londra — număra 
un milion de locuitori. Cu 90 de 
ani mai tirziu, in 1910. alte 11 
orașe se alăturau metropolei 
britanice in grupul megalopolis- 
urilor — dintre care șase in Eu
ropa. în I960, numărul orașelor 
cu peste un milion de locuitori 
șe ridica la 74 — dintre care 24

in țările în cura de dezvoltare. 
Dacă „expansiunea urbană" se 
va menține la ritmul actual — 
relevă experții in probleme de 
urbanistică — în 1985 vor exista 
270 de orașe din această catego
rie. dintre care mai mult de 
jumătate — 140 — se vor afla 
tn țările In curs de dezvoltare. 
Statisticile internaționale indică, 
pe de altă parte, că numeroase 
orașe ale planetei adăpostesc In 
prezent 10 milioane de locuitori 
sau chiar mai mulți. Astfel, 
„Marea Londră" este locuită de 
peste 11 milioane de oameni — 
o cincime din Întreaga populație 
a Marii Britanii. New Yorkul 
(inclusiv suburbiile) numărînd 
17 milioane de locuitori, iar zona 
urbană Tokio — 20 milioane lo
cuitori.

• „TUNUL" ELEC
TROMAGNETIC. Xdeea lui 
Jules Verne de a trimite oameni 
pe Lună cu ajutorul unui pro
iectil tras de un tun uriaș nu 
s-a dovedit realizabilă din cauza 
enormei suprasolicitări, pe care 
omul nu o poate suporta, dar 
iată că, după cum arată calcule
le, ea este aplicabilă pentru ex
pedierea cu viteze cosmice a 
unor materiale care suportă ac
celerații mari, cu singura deo
sebire că „tunul" nu trage cu 
praf de pușcă, ci este electro
magnetic. Primele instalații de 
laborator care au fost realizate 
la universitățile din Canberra 
(Australia) și Los Alamos (Ca
lifornia — S.U.A.) au atins vi
teze de pină la 10 km pe se
cundă. Ele prezintă interes pen-

tru inginerii care lucrează la 
sisteme cosmice de perspectivă 
și pentru specialiștii din dome
niul Sintezei termonucleare di- 
rijate.

• BIOLOGIA ÎN 
SLUJBA ZOOTEHNIEI. 
Un colectiv de specialiști bul
gari a realizat cu succes trans
plantarea foetusulul de la o vacă 
fecundată artificial la o junincă. 
Această metodă deschide largi 
posibilități de obținere a unui 
mare număr de viței de la vaci 
tinere de rase superioare șl de

UTIIMOENI
înaltă productivitate. Devine po
sibilă, de asemenea, determina
rea sexului foetusului > și. deci, 
stabilirea unui raport rațional 
între juninci și tăurasi in ci- 
readă. Același colectiv a efec
tuat cu succes, anterior, trans
plantări de foetuși la ovine.

• SELECTOR DE O- 
XIGEN. Oameni de știință de 
la un institut de cercetări din 
Dresda (R.D.G.) au construit 
prototipul unul selector de oxi
gen, care urmează să fie utilizat 
in combaterea unor boli dato

rate insuficientei oxigenări. A- 
semenea aparate vor fi instalate 
in citeva localități balneare, spe
cializate în profilaxia și tratarea 
respectivelor insuficiente.

• SEISME SELENARE.
Pe Lună, cutremurele au o 
frecvență deosebit de ridicată — 
la fiecare 27 de zile — cu epi
centre situate Ia adtocimi de 
700—1 100 km. Aceste date au 
fost furnizate de seismografele 
implantate pe solul selenar de 
sondele spațiale .,Apollo". Spe
cialiștii consideră că una din 
cauzele acestei periodicități a 
cutremurelor o constituie in
fluența pe care o exercită pla
neta noastră asupra satelitului 
său natural (asemănătoare eu 
mareele). Dealtfel, mare*  majo

ritate a mișcărilor seismice au 
loc pe fața vizibilă a Lunii. în 
afara ciclului de 27 de zile, mai 
există unul de 206 zile, datorat 
influenței Soarelui.

• VULTUR CONTRA... 
REACTOR. Un avion „Bo
eing 747“ — „Jurnbo Jet", cu 250 
de pasageri la bord, aparținind 
companiei indiene de aviație,, a 
reușit să evite un accident ce ar 
fi putut avea consecințe dintre 
cele mai grave. După cum s-a 
relatat, un vultur pleșuv s-a lo
vit de aparat cu puțin timp îna
intea aterizării acestuia pe aero
portul internațional din Delhi, 
distruglndu-i rezervorul de ben- 
sină. Din fericire, carburantul s-a 
scurt Înainte ca aparatul să șe

imobilizeze, pe pistă, fără să 1*  
foc.

• CE „POVESTESC" 
TĂBLIȚELE DE PIATRA. 
O valoroasă descoperire arheo
logică a fost făcută recent de 
specialiștii mongoli. Pe teritoriul 
aimacului Seleghin. arheologii 
au găsit două tăblițe de piatră. 
Experții au constatat că tăblițe
le datează din prima jumătate a 
primului mileniu dinaintea erei 
noastre. Alături de imaginile u- 
nor animale sălbatice și domes
tice, pe tăblițe sint gravate 
arcuri cu săgeți, topoare, pum
nale. precum și diverse obiecte 
de podoabă, ceea ce i-a făcut pe 
arheologi să conchidă că ele 
serveau drept plăci funerar*  
pentru vînători.

I



BEIJING

Schimb de mesaje între tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul Hu Yaobang

BEIJING 14 (Agerpres), — Din 
partea tovarășului Nicolae Ceausescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a (ost transmis 
tovarășului Hu Yaobang. președin
tele Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Chinez, un salut căl
duros. împreună cu cele mai bune 
urări de sănătate, fericire și succese 
în activitatea de înaltă răspundere 
pe care o desfășoară in fruntea C.C. 
al P.C.C.

Mulțumind călduros, tovarășul Hu 
Yaobang a adresat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. din partea sa șl 
a vicepreședinților C.C. al P.C.C. — 
tovarășii Deng Xiaoping, Ye Jian- 
ying, Chen Yun, Li Xiannian, Zhao 
Ziyang și Hua Guofeng — un cordial

PARIS

Încheierea Conferinței Națiunilor Unite 
privind țările cel mai puțin dezvoltate

PARIS 14. — Trimisul Agerpres, 
Ștefan Zaides, transmite : în capitala 
Franței s-au încheiat luni lucrările 
Conferinței Națiunilor Unite privind • 
țările cel mai puțin dezvoltate la care 
au luat parte reprezentanți a peste 
130 de state.

Timp de două săptămîni conferința 
a dezbătut în plen și a negociat în 
comisii problemele majore înscrise pe 
ordinea de zi avînd ca scop adoptarea 
și sprijinirea de către comunitatea 
internațională a unui nou program 
de acțiune în favoarea celor mai pu
țin avansate țări pentru deceniul 
1981/1990, precum și urmările aplică
rii acestui program, al Cărui tel final 
minimal este dublarea, la sfîrșitul in
tervalului, a venitului național brut 
al celor 31 de state cele mai sărace 
de pe glob.

Noul program de acțiune, adoptat 
prin consens, este mult mai complex 
decjt primele două, și vizează patru 
domenii de bază care pot și trebuie 
să influențeze viitorul acestor state. 
Astfel, in șfera schimbărilor structu

I Rezoluția Adunării Generale a O.N.U. 
în problema Namibiei

r NAȚIUNILE UNITE 14 (Agerpres). 
! —• Adunarea Generală a O.N.U., în

trunită in sesiunea extraordinară con
sacrată problemei namibiene. a adop
tat, luni, cu 117 voturi pentru și 25 de 
abțineri o rezoluție al cărei proiect a 
fost avansat de 72 de state neali
niate. Documentul cere Consiliului 
de Securitate să impună sancțiuni 
obligatorii cuprinzătoare Împotri
va Africii de Sud. Rezoluția 
condamnă cu hotărîre R.S.A. pen
tru ocuparea ilegală a Namibiei 
și pentru atacurile armate împotriva 
statelor africane vecine, așa cum a'

Raportul anual al F. M. I. despre dificultățile
economiei

WASHINGTON 14 (Agerpres). — 
Situația economică mondială rămine 
dificilă si dezamăgitoare, în pofida 
unor indicii de progres, relevă Fon
dul Monetar Internațional (F.M.I.) 
in raportul său anual.

In capitolul referitor la situația 
economică mondială, documentul 
apreciază că aceasta se caracteri
zează prin menținerea unor rate 
foarte înalte ale inflației în nume
roase țări, printr-o încetinire mar
cată a creșterii economice in țările 
industrializate, antrenind un șomaj 
ridicat ți o reducere a volumului

Dosare prioritare pe agenda 
noii sesiuni a Adunării Generale a O. N. U.

Astăzi, în cea de-a treia marți a 
lunii septembrie, se deschide, așa 
cum a statornicit tradiția, o nouă 
sesiune a Adunării Generale a Or
ganizației Na(iunilor Unite — cea de 
a XXXVI-*  — eveniment marcant al 
actualității internaționale prin di
mensiunile, semnificațiile șl multitu
dinea problemelor ce urmează a ti 
dezbătute.

.Suprem al U.R.S.S.. și Kaysone 
Phomvihane, secretar general al 
C.C. al Partidului Popular Revolu
ționar Laoțian, prim-ministru al 
Guvernului R.D.P. Laos, care s-a 
aflat la odihnă în U.R.S.S. In ca
drul întâlnirii a fost examinată 
evoluția relațiilor bilaterale și au 
fost trecute in revistă o serie de 
probleme internaționale actuale — 
informează agenția T.A.S.S.

ÎMPOTRIVA PRODUCERII AR
MEI CU NEUTRONI. Ministrul a- 
părării al Danemarcei. Poul Soe- 
gaard, s-a pronunțat, in cursul unei 
vizite efectuate in Austria. împo
triva producerii bombei cu neutroni, 
într-un interviu acordat ziarului 
vienBz „Die Presse", Poul Soegaard 
a subliniat interesul tării sale în- 
tr-o diminuare a arsenalelor nu
cleare.

lucru este, de asemenea, pe deplin 
posibil și valabil în ce privește si
tuația din Orientul Mijlociu, O.N.U. 
fiind chemată să joace un rol mai ac
tiv în realizarea unei soluții politice, 
juste și globale, inclusiv prin organi
zarea, așa cum nu o dată a subliniat 
țara noastră, a unei conferințe in
ternaționale cu participarea tuturor 
celor interesați, inclusiv a Organiza
ției pentru Eliberarea Palestinei și a 
celor doi copreședinți ai Conferin
ței de la Geneva — U.R.S.S. și S.U.A.

în strînsă legătură cu cerințele re
luării cursului spre destindere se 
impun, ca un alt aspect prioritar, 
dezvoltarea șl întărirea relațiilor de 
bună vecinătate între state, proble
mă Inclusă ca punct distinct pe or
dinea de zi, de asemenea la iniția
tiva țării noastre, O.N.U. revenindu-i 
misiunea de a sprijini, prin toate 
mijloacele ce-i stau la dispoziție, a- 
firmarea acestui principiu de bază al 
vieții internaționale.

O acuitate deosebită prezintă șl do
sarul problemelor economice ale 
lumii contemporane, în primul rînd 
cele referitoare la menținerea și a- 
dincirea decalajelor dintre state, ale 
căror dimensiuni tragice au fost puse 
în lumină și cu prilejul Conferinței 
de la Paris a Națiunilor Unite pri
vind țările cel mai puțin dezvoltate. 
Asemenea realități «atestă încă o dată 
justețea poziției avansate de Româ
nia la O.N.U. și în alte foruri in
ternaționale potrivit căreia lichi
darea subdezvoltării, a împărțirii 
lumii în țări bogate și țări sărace 
poate fi realizată numai pe calea 
edificării unei noi ordini economice 
internaționale, care să asigure pro
gresul statelor rămase în urmă, dez
voltarea economiei mondiale în an
samblu; Sustinînd în continuare cu 
fermitate această poziție. România 
se pronunță, în același timp, pen-* 
tru lansarea, sub egida O.N.U., a 
negocierilor globale — blocate pînă 
acum datorită obstrucțiilor unor țări 
occidentale puternic industrializate 
— ‘asupra cooperării economice in- 
ternationale în vederea dezvoltării, 
obiectiv important, care impune în
tărirea unității și solidarității țărilor

Tntr-adevăr, sesiunea are loc în 
împrejurări deosebit de complexe, 
cind viața internațională continuă să 
fie caracterizată, ca urmare a poli
ticii imperialiste de forță și dictat, 
de o serioasă încordare, de ascuțirea 
contradicțiilor dintre state și grupări 
de state. Cursa nesăbuită a înarmă
rilor a atins proporții tot mai alar
mante ; s-au, ivit noi focare de con
flict, în timp ce acelea mai vechi nu 
și-au slăbit Virulența ; departe de a 
se diminua, prăpastia dintre țările 
bogate șl cele sărace ale lumii se 
adincește necontenit ; se agravează 
criza economică, instabilitatea finan- 
ciar-monetară — toate acestea afec
tând climatul politic international, 
primejduind pacea și independența 
popoarelor, securitatea și liniștea în
tregii omeniri.

într-o formă sau alta, aceste spi
noase probleme care confruntă comu
nitatea internațională se regăsesc pe 
agenda provizorie, deosebit de încăr
cată — peste 130 de puncte — a noii 
sesiuni a Adunării Generale, îndrep
tățind aprecierea că în fata ei se 
ridică sarcini și responsabilități de 
prim ordin. într-adevăr, de actuala 
sesiune ar putea să depindă, și nu 
Intr-o mică măsură, cum vor evolua 
lucrurile în viitor, dacă se va accen
tua linia spre încordare și conflicte 
sau, dimpotrivă, dacă se va merge 
spre reluarea și continuarea politicii 
de destindere, binefăcătoare pentru 
întreaga umanitate.

O asemenea apreciere decurge din 
însuși faptul că O.N.U., prin vocația 
sa universală, prin faptul că reunește 
cvasiunanimitatea țărilor lumii (oda
tă cu admiterea noului stat indepen
dent Vanuatu, numărul membrilor se 
va ridica la 155), oferă cadrul cel mai 
corespunzător de participare a state

salut șl urări de sănătate, viată în
delungată și succes deplin in vasta 
activitate pe care o desfășoară în 
fruntea partidului si statului.

Schimbul de mesaje s-a efectuat 
cu prilejul primirii de către pre
ședintele C.C. al P.C.C. a ambasado
rului României în China. Florea Du
mitrescu.

în timpul întrevederii au fost evo
cate raporturile tradiționale de prie
tenie. solidaritate. de colaborare 
multilaterală dintre cele două parti
de. țări și popoare și s-a exprimat 
voința comună de dezvoltare și am
plificare a relațiilor politice, econo
mice si in alte domenii, in interesul 
popoarelor român și chinez, al cauzei 
socialismului, independenței, păcii si 
colaborării internaționale.

rale, programul va sprijini transfor
marea principalelor caracteristici de 
structură ale țărilor cel mai puțin 
avansate aflate la originea dificultă
ților lor economice extreme, precum 
și diminuarea dezavantajelor natu
rale ale acestor state. în domeniul ce
rințelor sociale, se va asigura un 
sprijin financiar, tehnic și material 
pentru îmbunătățirea alimentației, 
asistentei sanitare, situației locuințe
lor, învățămîntului și ocupării forței 
de muncă, precum și a unor sectoare 
ca dezvoltarea rurală, transporturile 
și telecomunicațiile. în sfirșit, in ce 
privește asistența de urgență se pre
conizează acțiuni menite să reducă 
imediat efectele dezastrelor naturale.

La ședința plenară de închidere 
a luat cuvîntul Jean Pierre Cot. pre
ședintele conferinței O.N.U. privind 
țările cel mai puțin avansate. El a 
relevat ca un fapt pozitiv încheierea 
cu bune rezultate a reuniunii de la 
Paris — o victorie a spiritului con
structiv în viata internațională de 
care au fost animați participanții.

fost recenta invazie a Angolei. De 
asemenea, scrie agenția U.P.I., docu
mentul „face apel la sprijinirea asis
tentei materiale, financiare si milita
re acordate Organizației Poporului 
din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.) 
în lupta sa contra forțelor sud-afri- 
cane".

în sfirșit, se cere punerea imedia
tă și necondiționată în aplicare a pla
nului O.N.U. cu privire la indepen
dența Namibiei, care trebuie transpus 
în viată fără nici o tergiversare, re
zervă sau modificare înainte de sfir- 
țitul acestui an. ....................... 

mondiale
comerțului internațional, prin defi
cite ale balanțelor de plăți curente 
in unele țări dezvoltate.

Raportul evidențiază, de o ma
nieră generală, dificultățile finan
ciare sporite cu care sint confrun
tate țările In curs de dezvoltare, 
neproducătoare de petrol, ceea ce 
le determină sd recurgă la împru
muturi oficiale și la credite pe ter
men scurt. O problemă specială 
pentru această categorie de țări, re
levă documentul F.M.I., o consti
tuie rata inntă a dobinzilor.

lor la rezolvarea problemelor com
plexe ale omenirii. Tocmai in lumina 
acestui adevăr, România socialistă, 
președintele ei au militat și militează 
consecvent ca organizația să-și înde
plinească in condiții cît mai bune mi
siunea ce-i revine, să răspundă aștep
tărilor popoarelor. Reafirmînd aceas
tă poziție neabătută, președintele 
NICOLAE CEAUȘESCU arăta în ra
portul la cel de-al XIT-lea Congres al 
P.C.R. : „Acordăm o mare importanță 
Organizației Națiunilor Unite, cel mai 
reprezentativ for mondial, chemat să 
asigure participarea tuturor statelor 
la dezbaterea și soluționarea marilor 
probleme contemporane. De aceea, 
considerăm necesar să se facă totul 
pentru perfecționarea activității Or
ganizației Națiunilor Unite, pentru 
democratizarea sa continuă, pentru 
sporirea rolului și contribuției sale la 
viața internațională".

Fără îndoială, din ansamblul pro
blemelor aflate în fața actualei sesi
uni se desprinde, în primul rînd, prin 
gravitatea implicațiilor sale, cea a 
cursei înarmărilor. Caracterul de ex
tremă urgentă al acestei probleme 
este elocvent pus în evidență de rit
mul frenetic de creștere a cheltuie
lilor militare, de proiectele de sporire 
a giganticului potențial nuclear acu
mulat pe Terra cp noi arme racheto- 
nucleare ce urmează a fi instalate în 
Europa, ca și de hotărîrea recentă a * 
S.U.A. privind fabricarea bombei cu 
neutroni. Chiar dacă unele din pro
iectele menționate vizează doar conti
nentul nostru, aceasta nu Înseamnă 
că traducerea lor în viață nu va 
afecta întreaga omenire ; iată de ce. 
în numele apărării dreptului suprem 
al omului, dreptul la viată, toate 
statele membre ale O.N.U., indiferent 
de regiunea geografică unde se află 
situate, sînt interesate în cel mai 
înalt grad, au răspunderea și datoria 
să facă totul pentru a determina 
adoptarea de măsuri în direcția 
dezarmării, șl în primul rînd a 
dezarmării nucleare.

Militînd energic în sprijinul acestor 
deziderate vitale ale omenirii. Româ
nia aduce în atenția participanților 
la sesiune propunerea privind înghe

Principalele tendințe in relațiile internaționale
— relevate in raportul secretarului general al O.N.U. —

NAȚIUNILE UNITE 14 (Agerpres).
— în ajunul deschiderii celei de-a 
36-a sesiuni ordinare a Adunării Ge
nerale a O.N.U., Ja sediul din New 
York al Națiunilor Unite a fost dat 
publicității raportul anual al secre
tarului general al O.N.U., Kurt 
Waldheim, informează agenția 
United Press International. Rapor
tul, ce constituie unul din documen
tele de bază ale viitoarei sesiuni, se 
referă la principalele tendințe mani
festate în ultimul an în relațiile 
internaționale.

„Anul care s-a scurs — se mențio
nează în raport — a dat la iveală 
noi crize și puține motive de încu
rajare ; trăsătura definitorie a pro
blemelor mondiale s-a schimbat în 
mod neașteptat și uneori de rău 
augur, creind noi tensiuni în rela
țiile internaționale șt tinzind să 
agraveze multe dintre chestiunile 
existente".

Secretarul general al O.N.U. apre
ciază că. tabloul întunecat al situa
ției internaționale justifică preocu
parea popoarelor. „Principalele tră
sături ale peisajului internațional — 
se arată în raport — sint bine cu
noscute ; relațiile dintre Est și Vest 
au devenit din nou deosebit de în
cordate. Cursa înarmărilor și. in 
special, competiția în ce privește 
armele nucleare continuă nestinghe
rite".

„Cea mai stringentă sarcină a contemporaneității

— încetarea cursei înarmărilor"
Comunicat comun R.D.G.—Mexic

CIUDAD DE MEXICO 14 (Ager
pres). — Agenția A.D.N. a difuzat 
comunicatul cu privire la vizita ofi
cială efectuată . în Mexic de Erich 
Honecker, președintele Consiliului 
de Stat al R.D. Germane, si la con
vorbirile avute cu președintele Me
xicului. Jose Lopez Portillo. în co
municat se arată că' cei doi șefi de 
stat au examinat relațiile bilaterale, 
constatind că acestea se dezvoltă cu 
succes pe multiple planuri si și-au 
exprimat dorința de a le extinde și 
pe viitor.

Abordind probleme internaționale 
actuale. Erich Honecker și Jose 
Lopez Portillo au subliniat că cea 
mai stringentă sarcină a contempo
raneității este de a se lua măsuri 
concrete și eficiente pentru a se 
pune capăt cursei înarmărilor, in 
special fabricării de arme de dis
trugere in masă.

Totodată, a fost evidențiată necesi
tatea respectării în relațiile dintre

-AGENȚIILE DE PRESA 
pe scurt
* - • ■

PROTOCOL ROMANO-SOVIE- 
TIC. în urma tratativelor purtate 
la Moscova, la 14 septembrie a fost 
semnat protocolul privind schimbu
rile de bunuri dp larg consum pe 
anul' 1982 între ministerele de co
merț interior din România și Uniu
nea Sovietică, ce prevede o creș
tere cu 20 la sută fată de volumul 
schimburilor din acest an. Protoco
lul a fost semnat din partea româ
nă de Dumitru Petrescu, prim ad
junct al ministrului comerțului in
terior. iar din partea sovietică de 
Viktor Bicikov. adjunct al ministru
lui comerțului.

ÎNT1LNIRE LA MOSCOVA. 
După cum anunță agenția T.A.S.S., 
la Kremlin a avut loc, luni, o în
tâlnire între Leonid Brejnev, se
cretar general al C.C. al P.C.U.S., 
președintele Prezidiului Sovietului Lp

țarea și reducerea bugetelor militare. 
Desigur, problemele atit de complexe 
ale dezarmării nu pot fi rezolvate 
peste noapte, dar adoptarea unei 
hotărîri solemne de înghețare și. 
apoi, de reducere cu cel puțin 10 la 
sută a cheltuielilor militare, cu dimi
nuarea corespunzătoare a efectivelor 
și armamentelor (sumele economisite 
urmînd a fi alocate dezvoltării eco- 
nomico-sociale a popoarelor), ar con
stitui un important punct de plecare 
în procesul dezarmării, ar duce la 
întărirea încrederii între state, ar 
deschide calea altor pași mai sub
stanțiali ; o asemenea hotărîre ar 
pregăti, în același timp, terenul pen
tru buna desfășurare a sesiunii speci
ale de anul viitor a O.N.U. consacrate 
problemelor dezarmării — de la care 
popoarele așteaptă o cotitură radicală 
în abordarea acestui dosar vital pen
tru soarta omenirii.

Diferitele litigii si diferende dintre 
state, multiplele focare de tensiune 
și conflict existente scot și mai pu
ternic în relief actualitatea deose
bită a propunerii românești privind 
reglementarea pe cale pașnică a tu
turor diferendelor dintre state, ca o 
condiție fundamentală a salvgardării 
păcii și destinderii. Fără îndoială, o 
însemnătate majoră ar prezenta în
cheierea procesului de redactare a 
proiectului de Declarație în acest 
sens, inițiat de tara noastră, ca și 
crearea unei Comisii permanente a 
O.N.U. de bune oficii și conciliere, 
propusă, de asemenea, de Româ
nia. care să contribuie la creșterea 
rolului organizației în prevenirea și 
soluționarea pașnică a conflictelor.

Experiența istorică arată cu pri
sosință că nu există, problemă ori
ei t de complexă și dificilă care să 
nu-și găsească soluționarea prin 
mijloace politice, la masa tratative
lor. Acest lucru este perfect valabil 
în ce privește situația deosebit de 
periculoasă din Africa australă, 
creată ca urmare a refuzului autori
tăților de la Pretoria de a pune ca
păt ocupării ilegale a Namibiei, con
comitent cu agresiunile brutale de
clanșate împotriva Angolei. ca și a 
altor țări „din prima linie". Acest 

Pe de altă parte, documentul apre
ciază că negocierile — aflate în 
impas — dintre țările industrializate 
și cele în curs de dezvoltare, sărăcia 
unei mari părți a populației lumii 
și terorismul reprezintă conflictele- 
cheie, care pun in pericol structurile 
fragile ale păcii mondiale.

în alt capitol al raportului. Kurt 
Waldheim consideră că natura com
plexă a crizei din Orientul Mijlo
ciu conține un potențial exploziv de 
natură să amenințe pacea mondia
lă. la Încordarea din ultima vreme 
contribuind direct acțiunea forțelor 
aeriene israeliene asupra centrului 
nuclear irakian de lingă Bagdad. 
Referindu-se la dreptul tuturor ță
rilor din regiune de a trăi în ca
drul unor frontiere sigure si recu
noscute, precum și la dreptul po
porului palestinian la autodetermina
re. documentul secretarului general 
al O.N.U. apreciază că in ultimul an 
au fost înregistrate puține semne de 
progres în direcția unei rezolvări cu
prinzătoare a situației din această re
giune.

Pe de altă parte, documentul a- 
duce critici severe Africii de Sud 
pentru refuzul său privind încetarea 
ocupării ilegale a Namibiei, pentru 
recenta invazie militară în Angola 
și pentru politica sa de apartheid.

etate a principiilor egalității suvera
ne. autodeterminării si indepen
dentei popoarelor, neamestecului în 
treburile interne ale altor țări, in
terzicerii folosirii forței și a ame
nințării cu forța, soluționării pașnice 
a conflictelor, respectării integrității 
teritoriale a statelor și a drepturilor 
suverane ale acestora asupra bogă
țiilor lor naturale.

HAVANA 14 (Agerpres). — Erich 
Honecker, secretar general al C.C. 
al P.S.U.G.. președintele Consiliului 
de Stat al R.D.G.. a întreprins 6 
scurtă vizită oficială la Havana, in 
drum spre patrie venind de la Ciu
dad de Mexico — anunță agenția 
Prensa (.atu13- Cu acest prilej. Erich 
Honecker s-a întâlnit cu Fidel Castro 
Ruz. prim-secretar al C.C. al Parti
dului Comunist din Cuba, președin
tele Consiliului de Stat și al Consi
liului de miniștri ale Republicii 
Cuba.

Regele Spaniei l-a primit 
pe ambasadorul României
MADRID 14 (Agerpres). — Regele 

Juan Carlos I al Spaniei l-a primit 
luni pe Ion Goliat. ambasadorul Re
publicii Socialiste România la Ma
drid, cu prilejul încheierii misiunii 
sale.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. președintele Republicii 
Socialiste România, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu. ambasadorul ro
mân a transmis regelui Spaniei și 
reginei Sofia un salut cordial și cele 
mai bune urări de sănătate și feri
cire personală, precum și urări de 
pace și prosperitate pentru poporul 
spaniol prieten.

Mulțumind pentru mesaj, regele 
Spaniei a rugat să se tra-nsmiță pre
ședintelui României și tovarășei 
Elena Ceaușescu. din partea sa și a 
reginei Sofia, salutări cordiale, prie
tenești. calde urări de sănătate și 
succes în activitatea consacrată afir
mării României pe plan internațio
nal. pentru prosperitatea poporului 
român.

România Ia tîrguri 
internaționale 

SOFIA
SOFIA 14 (Agerpres). — La 14 sep

tembrie, la Sofia s-a deschis cea de-a 
XlV-a ediție a Tirgului internațional 
de carte. Din țara noastră participă 
Întreprinderea de comerț exterior 
„Il^fcim", al cărei stand cuprinde un 
număr de 880 de titluri ilustrind o bo
gată tematică a editurilor romanești.

La loc de frunte se situează operele 
tovarășului' Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al P.C.R., președintele 
Republicii Socialiste România, și ale 
tovarășei academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu.

Standul românesc a fost vizitat de 
Gheorghi Iordanov, membru supleant 
al Biroului Politic al C.C. al P.C.B., 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al R.P. Bulgaria, care a făcut 
aprecieri elogioase cu privire la te
matica bogată a cărților expuse.

SALONIC
ATENA 14 (Agerpres). — In pre

zența președintelui Constantin Ka
ramanlis- a avut loc deschiderea ofi
cială a Tirgului internațional de la 
Salonic, care se află la cea de-a 46-a 
ediție a sa. Țara noastră participă 
cu un pavilion de 900 metri pătrați, 
în care sint expuse produse prezen
tate de 20 întreprinderi de comerț 
exterior.

Duminică, pavilionul României a 
fost vizitat de Aristides Kalantzakos, 
ministrul comerțului.

PRIMIRE LA PHENIAN.
Ir Sen. președintele R.P.D. Coree
ne. l-a primit la Phenian pe Kamal 
Hassan Aii. vicepremier și ministru 
al afacerilor externe al Egiptului, 
aflat în vizită oficială in R.P.D. 
Coreeană. informează agenția 
A.C.T.C.

CONGRES. In capitala Greciei 
s-au desfășurat lucrările celui de-al 
XV-lea Congres internațional de 
chirurgie cardiovasculară, la care au 
luat parte specialiști din numeroase 
țări de pe toate continentele, prin
tre care și România. Delegația țării 
noastre, formată din prof. dr. docent 
Ioan Pop D. Popa, șeful Clinicii de 
chirurgie cardiovasculară Fundeni- 
București, și. dr. Dan Făgărășanu, a 
prezentat, in cinci comunicări, ex
periența clinicii bucureștene in acest 
domeniu.

EUGENIO MONTALE, unul din
tre cei mai de seamă poeți contem
porani ai Italiei, a încetat din via
ță, simbătă. intr-o clinică din Mi
lano, . în virstă de 84 de ani. Mon
tate, care a fost distins in 1975 cu 
Premiul Nobel, pentru literatură, a 
depus, de asemenea, o intensă ac
tivitate de critic literar și muzical.

i

în curs de dezvoltare, pentru a-și 
apăra și promova interesele in rela
țiile cu statele industrializate.

în afara problemelor privind men
ținerea securității și păcii, a celor fi
nind de sfera economică sau juridică, 
ordinea de zi a sesiunii cuprinde Și 
un șir de probleme referitoare la 
domeniul social-umanitar, în rin- 
dul cărora se evidențiază, pornind 
de la rolul deosebit care revine ti
nerei generații în lumea contempo
rană, propunerea României privind 
marcarea, în 1985, a „Anului inter
național al tineretului", participan
ților la sesiune urmînd să le fie 
prezentat spre dezbatere și aprobare 
Programul de măsuri și activități 
prezentat de Comitetul consultativ al 
O.N.U. în această chestiune, a cărui 
președinție revine, cum se știe, țării 
noastre.

Desigur, ordinea de zi cuprinde șl 
alte probleme importante, multe 
țări membre finind, în mod firesc, 
să aibă un aport propriu sub formă 
de propuneri, inițiative, idei. pre
zentate forului mondial. Esențial 
este să se adopte rezoluții în con
sens cu interesele și așteptările po
poarelor și, apoi, ca măsurile și ac
țiunile preconizate în rezoluțiile ce 
vor fi adoptate să nu rămină in sta
diul de deziderat, sâ-și găsească e- 
fectiv traducere în viață. în lumina 
acestui deziderat fundamental. 
România, alături de celelalte state 
socialiste, de țările in curs de dez
voltare și nealiniate, de toate sta
tele membre, este hbtărită să-și 
aducă, în spiritul pozițiilor de prin
cipiu formulate de președintele tă
rii, întreaga contribuție la buna des
fășurare a actualei sesiuni, la obți
nerea unor rezultate fructuoase, de 
substanță, care să răspundă interese
lor și așteptărilor popoarelor, să ducă 
la creșterea rolului organizației în 
viata politică și economică mon
dială. astfel îneît aceasta să-și poată 
îndeplini menirea de instrument cit 
mai eficace in edificarea unei lumi 
noi. a păcii, destinderii, securității și 
cooperării egale în drepturi.

Romulus CAPUESCU

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A REPUBLICII

NICARAGUA

Excelențelor lor
Domnilor

DANIEL ORTEGA SAAVEDRA
SERGIO RAMIREZ MERCADO

RAFAEL CORDOVA RIVAS
Im aniversarea Zilei naționale a Republicii Nicaragua, vă adresez. în 

numele poporului român și al meu personal, calde felicitări, împreună cu 
cele mai bune urări pentru fericirea dumneavoastră personală, pentru progresul 
și prosperitatea poporului nicaraguan prieten.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

Poporul din Republica Nicaragua 
sărbătorește astăzi împlinirea a 160 
de ani de la proclamarea indepen
dentei de stat a țării sale.

în acest an. sărbătorirea memo
rabilului eveniment istoric are loc 
în condițiile cind poporul nicara
guan se află angajat într-un amplu 
efort de reconstrucție națională, 
început cu peste doi ani în urmă, 
după răsturnarea, la 19 iulie 1979, a 
regimului dictatorial somozist. act ce 
a încununat lupta dirză și îndelun
gată a forțelor patriotice și progre
siste pentru libertate și democrație, 
în acest scurt răstimp, țara și-a 
schimbat înfățișarea, odată cu în
făptuirea treptată a sarcinilor re
voluției populare sandiniste și con
solidarea procesului de transfor
mări înnoitoare sub conducerea 
Frontului Sandinist de Eliberare 
Națională (F.S.L.N.) — partid unic 
de guvernămint.

Este vorba de un adine proces de 
schimbări ce cuprinde toate latu
rile vieții naționale. Procesul pri
vește deopotrivă restructurarea ba
zelor statului, înlăturarea nefastei 
moșteniri economico-sociale lăsate 
de regimul despotic, care, vreme de 
peste patru decenii, hărăzise po
porului nicaraguan sărăcie, ob
scurantism și crincenă opresiune. O 
mare parte din energiile popu
lare descătușate au fost dedicate în 
acest interval repunerii în funcțiu
ne sau reconstruirii unităților pro
ductive, refacerii clădirilor distru

R. F, G.

Săptămînă culturală 
românească

BONN 14 (Agerpres). — In orașul 
Delmenhorst din R. F. Germania a 
fost inaugurată o săptămînă cultu
rală românească. Seria manifestă
rilor a fost inițiată prin deschide
rea unei expoziții de carte româ
nească, îjt sala mare a Bibliotecii 
municipale. La loc de frunte au 
fost expuse lucrările din seria „Din 
gindirea social-politică a președin
telui. României, Nicolae Ceaușescu" 
publicate in limba germană.
<ln cadrul aceleiași manifestări a 

fost deschisă. în prezența unui-<nus 
meroș public, expoziția documen
tară de fotografii „Descoperiri ar
heologice in România", care prezin
tă vestigii dacice din Munții Apu
seni, precum și expoziția „Arta 
contemporană din România". Prima
rul orașului a rostit o alocuțiune, în 
care a subliniat importanța acestei 
săptămîni culturale românești pen
tru orașul Delmenhorst.

SiRBiTOAREA ZlARtLUI 
„VHIIMAMTÎ"

în zilele de 12 și 13 septembrie, în 
parcul de la Courneuve, lîngă Paris, 
s-a desfășurat tradiționala sărbătoare 
a ziarului „L’Humanitâ".

Ziarul „Scînteia" a fost prezent cu 
un pavilion care a cuprins o amplă 
expoziție de fotografii și grafice 
avind ca temă „Construcția de locu
ințe și urbanizarea în România". în 
cadrul pavilionului a fost prezentată 
o expoziție de carte românească, în 
care la loc de frunte au fost expuse 
volume din operele secretarului ge
neral al Partidului Comunist Român, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Pavilionul „Scînteii" a găzduit, de 
asemenea, expoziții de fotografii tu
ristice, discuri și mărci poștale ro
mânești, precum și produse ale unor 
întreprinderi de comerț exterior din 
România. Pavilionul s-a bucurat de 
un deosebit interes din partea nume
roșilor vizitatori.

Sărbătoarea ziarului „L’Humanitâ" 
s-a încheiat printr-un mare miting 
popular la care Roland Leroy, direc
torul ziarului, a rostit o amplă cu- 
vintare. (Marin Petrescu).

ORIENTUL MIJLOCIU
NEW YORK 14 (Agerpres). — 

Primul ministru al Israelului, Me- 
nahem Begin, a declarat, intr-un in
terviu acordat rețelei de televiziune 
N.B.C., că, în cadrul convorbirilor 
sale de la Washington, a realizat cu 
președintele Ronald Reagan un acord 
de principiu de cooperare strategică 
între Israel și Statele Unite in apă
rarea intereselor lor comune în 
Orientul Mijlociu. El a lăsat să se 
înțeleagă că în Israel ar- putea fi 
amplasat material militar american 
care va constitui „proprietatea 
S.U.A., dar va fi probabil pus sub 
control israelian cu acordul guver
nului american". Begin a precizat 
că natura exactă a cooperării mili
tare dintre Israel și S.U.A. va fi stu

R. P. CHINEZĂ: Măsuri pentru combaterea 
efectelor inundațiilor

BEIJING 14 (Agerpres). — Ca ur
mare a ploilor puternice, apele Flu
viului Galben au crescut considera
bil. provocînd în unele regiuni de pe 
cursul superior al fluviului cele mai 
mari inundații din 1954 — relatează 
agenția China Nouă.

Consiliul de Stat al R. P. Chineze 
a transmis uri mesaj urgent, prin care 
cere organelor de stat si unităților 
economice din regiunile amenințate 
să ia fără întârziere măsuri de mo
bilizare a maselor pentru combaterea 
inundațiilor, salvarea bunurilor si 
prevenirea pagubelor în zonele si lo

se, asigurării populației cu bunuri 
esențiale. Odată cu naționalizarea 
băncilor și companiilor de asigu
rări, precum și a unor ramuri in
dustriale, s-au pus bazele unei 
economii planificate, al cărei obiec
tiv central îl constituie valorifica
rea rațională a resurselor țârii in 
folosul întregului popor. în același 
timp, in țară se desfășoară cu 
succes o largă campanie de alfabe
tizare, paralel cu îmbunătățirea 
continuă a condițiilor de asistentă 
medicală și de asigurări sociale. Pe 
plan extern, guvernul de recon
strucție națională a proclamat ca 
principal țel întărirea suveranității 
și independenței tării, respectarea 
principiilor mișcării de nealiniere 
la care a aderat.

Opinia publică din tara noastră 
urmărește cu interes și satisfacție 
realizările poporului nicaraguan in 
direcția făuririi unei vieți libere și 
prospere, sub conducerea Frontului 
Sandinist de Eliberare Națională. 
După cum se știe, România socia
listă și-a manifestat întreaga Soli
daritate cu lupta dreaptă a fadelor 
patriotice, progresiste din Ni® 
gua, a salutat victoria aces ta. 
Țara noastră s-a numărat printre 
primele state care au recunoscut 
noul regim democratic, stabilind cu 
Nicaragua relații de colaborare 
prietenească, în interesul reciproc, 
al cauzei generale a libertății, păcii 
și progresului tuturor popoarelor.

Vizita delegației de partid și 
de stat a R. S. Cehoslovace 
în Etiopia și R.D.P. Yemen

ADDIS ABEBA 14 (Agerpres). — 
Delegația de partid și de stat a 
R. S. Cehoslovace, condusă de 
Gustav Husak, secretar .general al 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia, pre
ședintele R.S.C., și-a încheiat vizita 
în Etiopia. în ultima zi a vizitei, la 
Addis Abeba a avut loc semnarea 
tratatului cehoslovaco-etiopian de 
prietenie și colaborare, informează 
agenția C.T.K.

★
ADEN 14 (Agerpres). — La Aden 

s-au încheiat convorbirile dintre de
legația R.D.P. Yemen, condusă de 
Aii Nasser Mohammed, secretar gene
ral al C.C. al Partidului Socialist 
Yemenit, președintele Prezidiului 
Consiliului Suprem al Poporului al 
R.D.P. Yemen, și delegația de partid 
și de stat cehoslovacă, condusă de 
Gustav Husak, secretar general ai 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia, pre
ședintele R.S.C., care a efectuat o 
vizită oficială de prietenie in R.D.P. 
Yemen. în cadrul convorbirilor au 
fost examinate relațiile bilaterale, 
căile de dezvoltare și promovare a 
acestora și au fost trecute în revistă 
o serie de probleme internat ’A? el® 
actuale, informează agenția L^.K.

Aplicații ale unor unități 
ale armatei și flotei U.R.S.S.

MOSCOVA 14 (Agerpres). — în 
perioada 4—12 septembrie, oe teri
toriul regiunilor militare Bielorusă, 
Baltică și în Marea Baltică a avut 
loc aplicația ,.Vest-81“. la care au 
participat unități ale armatei si flo
tei U.R.S.S.. sub conducerea minis
trului apărării al U.R.S.S.. mareșal 
al Uniunii Sovietice D. Ustinov. La 
aplicație au asistat miniștrii apără
rii din țările participante la Trata
tul de la Varșovia, precum și mi
niștrii apărării ai R. Cuba. R.P. 
Mongolă si R.S. Vietnam,

Unitățile militare care au luat 
parte la aplicație se Înapoiază la ba
zele lor.

diată de experții celor două țări în 
viitoarele două luni.

★
TEL AVIV 14 (Agerpres). — Refe

rindu-se la implicațiile cooperării 
strategice israeliano-americane, con
ducătorii Partidului Muncii îl acuză 
pe primul ministru Israelian că „a 
pus forțele Israelului în slujba unei 
puteri străine șl s-a angajat să le 
folosească in scopuri care nu sînt 
numai de apărare a tării", relatează 
agenția France Pressâ. Mai ’ multi 
deputați au cerut o întrunire de ur
gentă a parlamentului israelian pen
tru a lua în dezbatere această pro
blemă. scrie A.F.P.

calitățile situate în aval. Construc
torii de pe șantierul hidrocentralei 
Longyang au fost chemați să acțio
neze cu toate forțele pentru a întări 
si înălța barajul lacului de acumu
lare. S-a ordonat evacuarea imedia
tă a populației din zonele pericu
loase si mobilizarea de urgentă a 
maselor pentru întărirea digurilor și 
apărarea bunurilor materiale în pro
vinciile Gansu. Ningxia și Mongolia 
interioară. La acțiunile de comba
tere a urmărilor inundațiilor parti
cipă un mare număr de militari și 
populația civilă.
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