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în continuarea vizitei de lucru in jutdețul Dolj, intr-o atmosferă

insuflețitoare, sub semnul preocupării pentru introducerea largă în

producție a celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii contemporane,

pentru perfecționarea pregătirii viitorilor specialiști
Calde manifestări de dragoste și stima la liceul „Frații Buzești*

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU A PARTICIPAT 
LA DESCHIDEREA NOULUI AN DE ÎNVĂȚĂMÎNT

La Universitatea craloveanâ, prestigioasa instituție a Invâțâmintului nostru superior

Cuvintarea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
la marea adunare populară de la Craiova

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, a continuat, marți, vizita de lucru in județul Dolj.

Secretarul general al partidului a fost însoțit de tovarâșa 
Elena Ceaușescu, de tovarâșii llie Verdeț, Emil Bobu, Gheor- 
ghe Oprea, Petru Enache, Nicu Ceaușescu, secretar al 
C.C. al U.T.C.

Vizita s-a desfășurat în această zi 
sub semnul unui eveniment care, in 
fiecare toamnă, este trăit, cu in
tensă emoție și bucurie, de copiii și 
fiii patriei, elevi și studenți. de 
părinții lor, de dascăli, de întreaga 
tară — începerea unui nou an de 
invătămînt.

Ziua de 15 septembrie, cind șco
lile își deschid larg' porțile de lu
mină, a dobindit. in ultima vreme, 
o strălucire deosebită, o înaltă și 
profundă semnificație prin parti
ciparea, la sărbătorirea ei, a secre
tarului general al partidului, pre
ședintele republicii. Prezenta tova
rășului Nicolae Ceaușescu la inau
gurarea fiecărui an de invătămînt 
relevă rolul de prim ordin pe care 
partidul, poporul, societatea noas
tră îl atribuie școlii, slujitorilor el. 
în importanta și nobila operă de 
instruire și educare, de formare 
pentru muncă și viată a tinerei ge
nerații, de pregătire a unor tineri 
cu temeinice cunoștințe, cu Înaltă 
ținută morală și o înaintată conști
ință patriotică, revoluționară, con

structori devotați ai socialismului șl 
comunismului pe pămintul patriei 
noastre.

Conducătorul partidului și statu
lui s-a aflat, in această dimineață 
de septembrie. In mijlocul elevilor 
și studenților, al cadrelor didactice 
din municipiul Craiova, Însemnat 
leagăn de cultură și spiritualitate 
românească.

Tineretul studios craiovean. corpul 
profesoral l-au Înconjurat pe tova
rășul Nicolae Ceaușescu cu nemăr
ginită dragoste, exprimindu-i. direct 
și cald, satisfacția de a-1 avea ca 
oaspete drag în acest moment săr
bătoresc al începerii noului an 
școlar.

Onorată de vizita tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. mîndră de a 
găzdui deschiderea oficială a anu
lui de învățămint 1981—1982. Cra- 
iova etalează ansambluri arhitecto
nice înălțate îndeosebi în cursul 
ultimelor cincinale, cvartale’ de lo
cuințe și clădiri social-culturale, 

care s-au alăturat construcțiilor va
loroase, sub aspect edilitar și isto
ric, existente.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu șl 
tovarășa Elena Ceaușescu sint in
vitați să viziteze PARTEA CEN
TRALĂ A MUNICIPIULUI, 
reconstruită aproape în totalitate, 
după cutremurul din martie 1977. 
Aici s-au ridicat 24 de blocuri, care 
însumează peste 250 apartamente, 
alte 300 de apartamente aflindu-se 
in diferite stadii de execuție. La 
conceperea șl realizarea acestui 
ansamblu s-au avut în vedere ori
ginalitatea și bogăția arhitecturii 
acestor locuri.

Primul obiectiv al vizitei tovară
șului Nicolae Ceaușescu în unități 
de învățămint din Craiova este 
UNIVERSITATEA, - cărel clă' 
dire albă, masivă, cu colonade 
domină centrul orașului. Astăzi 
cind școala românească își deschi
de din nou porțile, craiovenii își 
aduc mai mult ca oricînd aminte 
că cea mai importantă instituție de 
invătămînt superior din municipiul 
lor este cea de-a 5-a universitate 
a țării, deschisă la propunerea to
varășului Nicolae Ceaușescu, ime
diat după Congresul al IX-lea al 
partidului. Ei iși aduc aminte că 
în 1975, la festivitatea deschiderii a-
(Continuare in pag. a IlI-a)

Dragi tovarâși și prieteni,
Ne aflăm în Craiova pentru a 

participa la deschiderea anului de 
învățămint și, totodată, pentru o 
vizită de lucru. Doresc, cu acest 
prilej, să vă adresez dumneavoas
tră, tuturor locuitorilor municipiu
lui Craiova și județului Dolj, în 
numele Comitetului Central al 
partidului, al Consiliului de Stat 
și guvernului, precum și al meu 
personal, un călduros salut revo- 
ltiționar, împreună cu cele mai 
bune urări. (Aplauze și urale pu
ternice ; se scandează îndelung 
„Ceaușescu — P.C.R.!“).

Cu prilejul începerii noului an 
școlar, doresc să adresez tuturor 
cadrelor didactice, elevilor și stu
denților craioveni și doljeni un sa
lut călduros, urări de succese cît 
mai mari în învățămînt, în legarea 
învățămîntului cu știința și cu 
producția. (Urale și aplauze puter
nice ; se scandează „Ceaușescu și 
poporul !“, „Ceaușescu — P.C.R.!").

De la această mare adunare 
populară din Craiova adresez tu
turor cadrelor didactice din patria 
noastră, tuturor studenților și ele
vilor felicitări cu prilejul începerii 
noului an de învățămînt, un salut 
călduros și urarea de a obține re
zultate cît mai bune. (Urale și 
aplauze puternice; se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R.!“).

Am realizat succese remarcabile 
în dezvoltarea învățămîntului, ști
inței, culturii. In cursul vizitei pe 
care am făcut-o astăzi la Craiova 
am constatat — ca și în alte cen
tre de învățămînt din patria noas
tră — că se merge ferm pe ca’ea 
întăririi continue a legăturii din
tre învățămînt, producție și cerce
tare. Consider că aceasta repre
zintă un tot unitar pentru o bună 
pregătire a tinerilor pentru muncă, 
pentru a deveni demni cetățeni ai 
Republicii Socialiste România, 
constructori conștienți ai socialis
mului și comunismului în patria 
noastră. (Urale și aplauze puterni
ce ; se scandează „Ceaușescu — ti
nerii !").

Este necesar să facem totul pen
tru ca, în noul an de învățămînt, 
să accentuăm modernizarea și dez
voltarea pe baze noi a învățămîn
tului de toate gradele, pentru ca 
tineretul — elevii, studenții — 
să-și însușească cele mai înalte cu
noștințe, din toate domeniile de 
activitate ! Să așezăm ferm la baza 
învățămîntului principiile socialis
mului științific, ale materialismu
lui dialectic și istoric, concepția re
voluționară despre lume și despre 
viață ! (Urale și aplauze puternice; 
se scandează „Ceaușescu-P.C.R.!“).

în toate domeniile este necesar 
să acționăm pentru ca profesorii și 
studenții să participe activ la cer
cetarea științifică, precum și la ac
tivitatea de producție. în mod deo
sebit aș dori să subliniez necesita
tea ca profesorii și studenții din 
învățămîntul agronomic să pârtiei*  
pe activ la procesul de moderni
zare a agriculturii, la realizarea 
noii revoluții agrare. Așa cum am 
menționat la ultima întîlnire cu 
cadrele din cercetarea științifică 
agricolă, toți profesorii, toate cadre
le didactice din învățămîntul agro
nomic trebuie să conducă ferme 
agricole. Ei trebuie să demonstreze 
— în aceste ferme — capacitatea 
organizatorică și științifică de a ob
ține recolte tot mai mari și să pre
dea apoi studenților rezultatele pe 
care le-au obținut în producție. Nu 
poate fi un bun profesor acela care 
nu știe să conducă o fermă agrico
lă, care nu reușește să obțină re
zultate bune în producție 1 Legarea 
strînsă cu prodțicția :— aceasta este 
calea realizării unul învățămînt 
modern. (Aplauze șî urale puter
nice ; se scandează „Ceaușescu — 
P.C.R.!“).

Este necesar ca studenții să par
ticipe, împreună cu profesorii, la 
activitatea de producție în fermele 
și unitățile agricole, pentru a-și în
suși astfel cunoștințe temeinice în 
domeniul agriculturii și a fi în sta
re — atunci cînd vor termina stu
diile — să se încadreze activ și ra
pid în producție, în activitatea de 
dezvoltare a agriculturii patriei 
noastre 1 Dar aceasta este valabil 
pentru toate sectoarele de activi
tate.

Aici în Craiova avem condiții 
bune ca studenții să participe la 
activitatea de producție în unități 
industriale cu înaltă tehnologie, 
dotate cu tehnica cea mai Înaintată. 
Să facem totul pentru a avea buni 
Ingineri în toate domeniile — care 
să poată asigura progresul rapid al 
industriei românești, desfășurarea 
puternică a revoluției tehnico-știin- 
țifice. (Urale și aplauze prelungite; 
se scandează „Ceaușescu-P.C.R. 
„Ceaușescu și poporul"!).

După cum este cunoscut. Congre
sul al XII-lea al partidului a trasat 
sarcini mărețe 'privind dezvoltarea 
patriei noastre. în acest cincinal 
trebuie să trecem la o nouă etapă 
de dezvoltare, să ridicăm patria 
noastră pe noi culmi de progres și 
civilizație, să realizăm o nouă ca
litate a muncii și vieții. învățămîn
tului îi revin sarcini deosebit de 
importante în înfăptuirea acestui 
obiectiv strategic trasat de Con

gresul al XII-lea al partidului. 
(Urale și aplauze puternice; se 
scandează „Ceaușescu — P.C.R.!").

Dragi tovarâși și prieteni,
Așa cum am menționat de la 

început, am efectuat și o vizită de 
lucru în cîteva întreprinderi in
dustriale, precum și în două uni
tăți agricole. Avem impresii bune 
despre ceea ce am văzut în între
prinderile și unitățile agricole vi
zitate. Doresc să adresez muncito
rilor, colectivelor din întreprinde
rile vizitate, tuturor oamenilor 
muncii din Craiova și din județul 
Dolj felicitări pentru rezultatele de 
pînă acum și urarea de a obține 
succese tot mai mari în dezvol
tarea industriei noastre socialișțe, 
(Urale și aplauze puternice; se 
scandează „Ceaușescu și po
porul !“).

Am vizitat un centru de cerce
tare agricolă și un consiliu agro
industrial — și avem impresii 
bune. Ceea ce am constatat în a- 
ceste două mari unități demon
strează marile posibilități pe care 
agricultura din Dolj — ca dealtfel 
întreaga agricultură a țării noas
tre — le are de a se dezvolta ra
pid, de a realiza noua revoluție 
agrară, care înseamnă o agricul
tură de înaltă productivitate, în 
stare să satisfacă necesitățile de 
consum ale populației, cerințele e- 
conomiei naționale. Din păcate, în 
județul Dolj mai sînt și unități 
agricole cu rezultate slabe. Trebuie 
făcut totul pentru ca, încă din 
anul viitor, județul Dolj să obțină 
rezultate bune, să ocupe și în agri
cultură un loc fruntaș, situîndu-se 
printre cele mai înaintate județe 
ale țării. Aveți asemenea condiții, 
tovarăși — și trebuie să faceți 
totul pentru a realiza această sar
cină ! (Aplauze și urale prelungi
te ; se scandează „Ceaușescu și 
poporul !“).

Avînd în vedere că sîntem la o 
adunare într-un anumit fel festivă 
— de deschidere a noului an de 
învățămînt — și ținînd seama că 
la ultima noastră întîlnire am 
adus o critică foarte aspră condu
cerii județului, de data aceasta nu 
voi mai face acest lucru, deși mai 
sint lucruri de criticat. Sper, însă, 
că atît conducerea județului, cît 
și oamenii muncii — din industrie, 
din agricultură, din învățămînt — 
vor înțelege că le acord un credit 
și vor acționa cu hotărîre în ve
derea îmbunătățirii întregii activi
tăți. Am convingerea că veți face 
acest lucru, dragi tovarăși ! (Urale 
și aplauze puternice, prelungite ; 
se scandează îndelung „Ceaușescu 
și poporul !").

Municipiul Craiova și județul 
Dolj — ca dealtfel toate orașele și 
județele patriei noastre — au cu
noscut o transformare foarte puter
nică. Intr-adevăr, se poate spune că 
Doljul, Crttiova au devenit un pu
ternic centru industrial-științific, 
de învățămînt și cultură. Din ve
chea Craiovă au rămas numai lu
crurile bune care ne amintesc da 
trecutul de luptă pentru eliberare 
socială și națională, pentru pro
gres, pentru libertate, pentru in
dependență ! A fost lichidată pen
tru totdeauna domnia moșierilor și 
capitaliștilor I Astăzi craiovenii, 
întregul nostru popor Sînt stăpîni 
pe destinele lor, își făuresc în mod 
conștient viitorul liber și fericit, 
viitorul comunist. (Urale și aplau
ze puternice, prelungite).

Am realizat multe, dar mai avem 
încă multe <țe făcuț. pentru înfăp
tuirea Programului partidului de 
edificare a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate în România. 
Ceea ce am realizat — baza indus
trială, agricolă, științifică, de în
vățămînt, pe care o avem — ne dă 
temei să privim cu încredere viito
rul, să exprimăm convingerea că 
stă în puterile noastre, ale munci
torilor, țăranilor, intelectualilor, 
ale întregului popor ca, în strînsă 
unitate, sub conducerea partidului 
nostru comunist, forța politică con
ducătoare a întregii națiuni, să 
mergem ferm înainte, să transfor
măm România într-o țară îmbelșu
gată, înaintată, în care poporul să 
ducă o viață demnă, să se poată 
bucura din plin de cuceririle civi
lizației, atît din punct de vedere 
material, cît și spiritual. (Urale șl 
aplauze puternice, prelungite ; se 
scandează îndelung „Ceaușescu — 
P.C.R.!“, „Ceaușescu șl poporul !").

Intr-adevăr, este necesar să or
ganizăm mai bine activitatea în 
toate domeniile. Să facem totul 
pentru a dezvolta baza de materii 
prime de care România are nevoie, 
și în această privință județul Dolj 
poate aduce o contribuție însem
nată. Să facem totul pentru creș
terea productivității muncii, a efi
cienței economice ! Să nu uităm 
nici un moment că tocmai în do
meniul productivității, al eficienței, 
al științei trebuie să obținem re
zultate mai bune, să-i întrecem pe 
capitaliști ! Să demonstrăm că 
muncitorii, țăranii, intelectualii, 
stăpîni pe destinele lor, lucrează 
mai bine, sînt în stare să asigure 
progresul mal rapid al țării, spre 
binele întregit noastre națiuni ! 
(Aplauze și urale îndelungate ; se 
scandează „Ceaușescu și poporul!").
(Continuare în pag. a IlI-a)
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A IX-a ediție a Festivalului internațional „George Enescu"

Arta înnobilării conștiințelor
Astăzi. Filarmonica bueuresteană 

va inaugura. intr-un cadru sărbă
toresc. cea de-a IX-a ediție a Festi
valului international „George Enes- 

> cu". moment care marchează si 
aniversarea a 100 de ani de la naș
terea genialului muzician. Timn de 
10 zile, instituțiile muzicale ale Ca
pitalei si ale nrincinalelor centre 
culturale ale tării, formații si an
sambluri de renume de peste hota
re. solist! si dirijori de reputație, 
posturile de radio si televiziune vor 
mijloci reintîlnlrea cu marea muzi
că enesciană si universală, clasică 
si contemporană, ce va fi tălmăcit^ 
tn versiuni de referință. Opere, ba
lete. simfonii lucrări camerale, vo
cale si instrumentale, creații corale 
de substanțialitate artistică incon
testabilă sînt armonios reunite in 
spectacole, concerte si recitaluri ce 
■e vor situa la Înălțimea exigen
telor milioanelor de iubitori ai mu
zicii. Registrului amplu de mani
festări muzicale 1 se alătură Sim
pozionul de muzicologie ce se va 
desfășura la București in zilele de 
17, 18 și 19 septembrie a.c., care 
reunește comunicări de apreciat 
nivel științific ale unor cunoscut! 
muzicieni din tară si de peste ho
tare. Așadar, vom lua parte la o 
adevărată sărbătoare a muzicii, pre
văzută si în calendarul marilor 
aniversări UNESCO, sărbătoare ce 
va lumina, din noi unghiuri de ve
dere. valori ale culturii românești 
sl universale el căror destin s-a 
Îndreptat si se Îndreaptă către lu
minile viitorului.

Opera componistică a lui Enescu 
aste o pledoarie pentru omenesc, 
pentru luciditate si echilibru, ea 
descinde dintr-o puternică vibrație 
sentimentală care Înregistra pulsul 
lumii contemporane lui. Pe măsura 
trecerii anilor, dimensiunile acestei 
constelații enesciene. tipărită si e- 
ditată pe discuri aproape integral, 
sînt nemăsurabile, dovedindu-se că 
el a Înțeles pe deplin frumusețea 
sl noblețea misiunii pe care si-a 
asumat-o : de a se exprima pe sine 
si de a exprima Idealurile celor
lalți. de a rosti adevărul despre 
semenii săi. de a acționa — cu ba
gheta. cu vioara, cu sfatul pedago
gic sau cu condeiul — pentru În
nobilarea conștiințelor.

Forța vitală a muzicii Iul George 
Enescu constă în caracterul el na
tional. caracterul ei general-româ- 
nesc. probat de însuși faptul că 
muzicianul a dat contur distinct si 
substanță proprie sentimentului 
demnității si identității noastre spi
rituale. Opera sa a fost configura
tă nu nrintr-o ruptură violentă cu 
trecutul, ci printr-un proces lent 
de asimilare si sinteză relevabil in 
Poema română. In cele două rap
sodii. in primele lucrări camerale 
dedicate pianului sau pianului si 
viorii. In Suita intii pentru orches
tră tn do major, cu acel neasemuit 
de original Preludiu la unison, mo
del de stilistică devansatoare. de 
stiinta muzicii si de arta sunetelor, 
sau In Simfonia intii in mi bemol 
major. încă din această perioadă, 
Enescu. ca purtător al unei bogate

si valoroase tradiții, si-a dat seama 
că muzica era o componentă de 
seamă a conștiinței naționale, că 
această ramură a artei era adine 
înrădăcinată îrr gîndirea si practica 
muzicală a oamenilor de oe me
leagurile noastre, că in ea se regă
sește felul lor aparte, inimitabil de 
a se exprima despre natura, despre 
spatiile în care s-au născut.

Contactul cu tara și poporul său, 
trainica legătură pe care a avut-o 
cu oamenii si cu locurile natale, 
atitudinea demnă, lucidă, marcată 
de mîndrie patriotică sînt prezen
te. in modalități specifice artei su
netelor, din primul opus — Poema 
română — pină la ultimele lucrări : 
poemul vocal-simfonic ..Vox maris“. 
Cvartetul de coarde cu pian op. 30, 
pr. 2, Uvertura de concert pe teme

tivului și elemente de rubato, com
ponente modale, ritmice, infracro- 
matice, sugestii plurilineare de tipul 
eterofoniei. I-a atras atenția pros
pețimea modurilor populare care 
exprimă ethosul cîntecului româ
nesc. De această inepuizabilă sursă 
de inspirație, George Enescu se va 
simți permanent legat, coordonatele 
creației populare luminîndu-i fru
musețile patriei, răgazurile de me
ditație, tainele propriului său uni
vers lăuntric, destinul oamenilor.

în această ordine de preocupări se 
cer privite și înțelese particularită
țile arhitectonice ale creației enes
ciene. care deseori se ridică la grade 
supreme de universalitate, viziunea 
personală asupra formelor și limba
jului, efortul depus de compozitor 
pentru a reduce la esență proble

Cronica zilei

Insemnâri de Petre BRANCUȘI, 
președintele Uniunii compozitorilor și muzicologilor

eu caracter popular românesc. Sim
fonia de cameră pentru 12 instru
mente soliste op. 33. Dacă in lucră
rile din prima perioadă de creație 
legătura cu folclorul se manifestă 
sub forma citatului, prilejuindu-i 
depășirea a tot ceea ce a fost încer
cat de compozitorii români dinain
tea lui. operele ulterioare nu mai 
apelează la citat. In aceste lucrări, 
folclorul este sublimat, este subîn
țeles. este explorat din adincuri, 
este re-creat sub formulă imaginară. 
Temele inventate de Enescu si evo
luțiile lor dobindesc acel iz folclo
ric care depășește tărîmul obișnui
tului : ele tișnesc din memoria sa 
fenomenală ca dintr-un rezervor ce 
păstra intactă zestrea muzicală do- 
bindită în preajma țăranilor si lău
tarilor satului ; peste această pulbe
re de aur a artei adevărate s-a aș
ternut o nouă realitate sonoră — 
cea provenită din puternicele centre 
muzicale ale Europei — Vlena sl 
Paris. Asimilarea creatoare a tradi
ției europene, absorbirea conștientă 
a muzicii populare au favorizat apa
riția acelei sinteze integratoare, in- 
confundabile. observată spre exem
plu in cele trei simfonii. Enescu 
sparge tipare, iese din scheme, eli- 
berindu-se treptat de rigorile for
melor tradiționale, așa cum proce
dează In Sonata a IlI-a pentru pian 
și vioară „In caracter popular româ
nesc" și in lucrările ce i-au urmat.

în ultima perioadă de creație. 
George Enescu lărgește și adincește 
conceptul național de compoziție și 
realizează o largă deschidere valo
rică prin integrarea elementului cro
matic, a succesiunilor de intervale 
mari, prin folosirea frecventă a rit
mului parlando — rubato, prin 
emanciparea ritmului, prin apelarea 
la eterofonie, prezentă nu numai în 
Simfonia de cameră pentru 12 in
strumente soliste op. 33, cum se cre
dea pină de curlnd. Din sursele 
folclorului urban sau rural, pe care 
l-a cunoscut și prețuit în egală mă- 
sură, extrage componente ale recita

mele cardinale ale artei sunetelor, 
de a adapta arhitecturile genurilor 
camerale și simfonice tradiționale la 
specificul graiului muzical popular.

Nobila căutare a idealului artei 
mtfzicale a avut o importantă de
cisivă atît pentru iluștrii săi con
temporani. cit si pentru dezvoltarea 
de astăzi a gîndirii si practicii mu
zicale. Înrîurirea exercitată, ce nu 
poate fi îndeajuns prețuită, imbol
durile sădite de-a lungul decenii
lor sînt evidente în activitatea u- 
nor compozitori ca : Pascal Bentoiu. 
Ștefan Niculescu. Wilhelm G. Ber
ger. Theodor Grigoriu. Tiberiu Olah. 
Aurel Stroe. Anatol Vieru. Valen
tin Gheorghiu. Cornel Țăranu. Dan 
Constantinescu. Comeliu Dan Geor
gescu. Doru Popovici, Dumitru Bu- 
ghici. Dumitru Capoianu. Nicolae 
Beloiu. Myriam Marbe, Remus 
Georgescu. Lucian Metianu. Petra 
Carmen Basacopol. Mircea Istrate, 
Sergiu Sarchizov. Felicia Donceanu. 
Anton Zeman. Irina Odăgescu-Țu- 
tuianu. Ștefan Zorzor. George Dra
ga. Liana Alexandra Moraru. Cor- 
neliu Cezar. Vasile Herman. Vasr- 
le Spătărelu. Octavian Nemescu. 
Nicolae Brinduș. Nicolae Coman, 
Liviu Glodeanu. Mihai Moldovan, 
precum si in activitatea unor mai 
tineri compozitori — totl perceoînd 
substraturile emoționale, poetica 
sonoră enesciană de evidentă fine
țe și distincție, cuceririle din do
meniul tehnicii componistice sl al

construcțiilor sonore. Cu unele din
tre lucrările reprezentative ale con
temporanilor săi. ale compozitori
lor noștri ajunși în anii deplinei 
maturități sau aflindu-se in pra
gul maturității, precum și cu ope
re valoroase ale generațiilor mal 
tinere ne vom reîntîlni. cu fireas
că emoție. în cadrul acestei edi
ții a festivalului, care este ge
neroasă . sub raportul cuprinderii 
muzicii românești.

George Enescu realizează con
fluenta dintre diferitele filoane 51 
straturi ale muzicii românești si 
simfonismul european, arta sa 
impulsionînd procesul de contura
re a chipului nou al muzicii uni
versale. Piramida pe care o ridi
că in domeniul teoriei si practicii 
artistice, al pedagogiei muzicale 
este astfel ferm angajată pe Plat
forma gîndirii înaintate a epocii, 
muzicianul remareîndu-se ca înte
meietor de școală componistică si 
interpretativă, ca făuritor al unei 
noi mentalități despre vocația ar
tei de a înfrunta timpul, despre im
plicarea artistului In realitățile vre
mii sale. Revenirea necontenită la 
filonul muzicii populare românești, 
la această inepuizabilă sursă de 
inspirație, dobindeste semnificațiile 
unor virtuti patriotice pilduitoare.

Cu arcușul si bagheta a cîntat 
si a dirijat prin toate orașele 
României, prin toată Europa si pes
te Ocean, afirmîndu-se ca o mare 
personalitate a veacului, ca un ti
tan al muzicii moderne. De la pri
mul debut concertistic si pină în 
ultimii ani ai vieții sale, creația 
marilor compozitori preclasici, cla
sici. romantici, postromantici șl 
contemporani a răsunat sub ba
gheta sau arcușul lui Enescu. ves
tind lumii noblețea sa sufletească, 
plinătatea si prospețimea inspira
ției. frumusețea universului sonor 
ne care ÎI aborda spre a dobîndl 
măsura perfecțiunii.

Agenda festivalului
Miercuri, 19 septembrie, ora 20, Ateneul Român : Concert de deschi

dere — orchestra simfonici ți corul Filarmonicii „George Enescu". Diri
jor : Mircea Cristescu ; solist : Byron Janis — pian (S.U.A.) ; dirijorul 
corului: vasile Pântea.

tn program :
• Th. Grigoriu t Omagiu lui George Enescu.
• P. I. Ceaikovski : Concertul pentru pian ți orchestră nr. 1, tn •< 

bemol minor.
9S (țeorge Enescu i Simfonia a lll-a, cu cur, ap. 21.

I M1U '

Delegația Partidului Liberal din 
Canada, condusă de Norman Mac 
Leod. președintele partidului, care 
ne vizitează tara la invitația Consi
liului Național al Frontului Demo
crației și Unității Socialiste, a avut 
marți convorbiri cu Tamara Maria 
Dobrin. președinte executiv al Con
siliului National al F.D.U.S. Cu acest 
prilej a fost efectuat un larg schimb 
de păreri și informații despre activi
tatea F.D.U.S. și. respectiv, a Parti
dului Liberal din Canada, precum si 
despre aspecte ale dezvoltării social- 
economice în cele două țări.

în aceeași zi. delegația Partidului 
Liberal din Canada a avut o Între
vedere cu Doina Ardare. adjunct al 
ministrului comerțului exterior si 
cooperării economice Internationale. 
Au fost discutate probleme ale 
schimburilor si cooperării economice 
dintre România si Canada.

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

★
Marți a avut loc semnarea unul 

memorandum care prevede. în prin
cipal, măsuri de dezvoltare în conti
nuare și diversificare a cooperării 
intre România și Mauritania în do
meniul pescuitului maritim, construc
țiilor navale, agriculturii, schimburi
lor comerciale, pregătirii și speciali
zării de cadre mauritane în tara 
noastră.

Documentul a fost semnat de Ma
rin CapisizU, ministru secretar de 
stat la Ministerul Agriculturii și In
dustriei Alimentare, șeful Departa
mentului industriei alimentare, și de 
locotenent-colonel Soumare Silmane, 
membru al Comitetului Militar de 
Salvare Națională, ministrul pescui
tului și economiei maritime din Re
publica Islamică Mauritania.

Au asistat Constantin Oancea. ad
junct al ministrului afacerilor exter
ne, Vintilă Rotaru, adjunct al minis
trului agriculturii și industriei ali
mentare.

A fost de față Mohameden Ould 
Ahmedou Salem, ambasadorul Repu
blicii Islamice Mauritania la Bucu
rești.

★
Marțf dimineața, cele două nave 

militare siriene care au efectuat o 
vizită în portul Constanta au pără
sit apele teritoriale românești. Pe 
timpul cit s-au aflat în țara noastră, 
membrii echipajelor au vizitat monu
mente și locuri istorice de pe litora
lul românesc al Mării Negre.

★
Cu prilejul Zilei naționale a Re

publicii Costa Rica. însărcinatul cu 
afaceri ad-interim al acestei țări la 
București. Luis Alberto Bolanos Gu
tierrez. a vorbit, marți, la posturile 
noastre de radio șl televiziune.

★
La sala „Arghezi" din Capitală s-a 

deschis marți expoziția pictoriței ca
nadiene de origine română Elena 
Silaghi-Șirag. (Agerpres)

vremea

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ

A STATELOR UNITE MEXICANE

Excelenței Sale
Domnului JOSE LOPEZ PORTILLO

Președintele Statelor Unite Mexicane
CIUDAD DE MEXICO 

îmi este deosebit de plăcut să vă adresez, in numele poporului român și al 
meu personal, cele mai sincere felicitări cu ocazia aniversării zilei proclamării 
independenței țării dumneavoastră.

Vă rog, totodată, domnule președinte, să primiți cele mal bune urări de 
sănătate și fericire personală, de pace și progres pentru țara și poporul dum
neavoastră.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Poporul mexican sărbătorește az! 
ziua sa națională. In urmă cu 171 
de ani. Miguel Hidalgo y Costilla 
a lansat, in localitatea Dolores, 
chemarea la luptă împotriva domi
nației coloniale. Trei ani mai tirziu 
era proclamată independenta de 
stat.

Deși Mexicul dispune de mari 
bogății naturale, in economia sa 
rolul principal îl aveau, prin tra
diție. produsele agricole — mal ales 
bumbacul — și minereurlle, expor
tate ca materie primă. Orientarea 
spre industria proprie, ca premisă 
a unei dezvoltări autentice și du
rabile. a început in primii ani de 
după al doilea război mondial, dar 
rezultatele ei s-au făcut simțite 
îndeosebi în ultimul deceniu.

De cîțiva ani. Mexicul a devenit 
unul din principalii producători de 
petrol din lume. Paralel cu preocu
pările pentru folosirea rațională a 
acestei bogății, de o atenție spe
cială se bucură proiectele de di
versificare a surselor energetice. 
Se află în curs de aplicare o serie 
de planuri avînd drept obiectiv u- 
tilizarea potențialului geotermic în 
Baja California si în alte sase sta
te mexicane, concomitent cu spo
rirea considerabilă a investițiilor 
pentru construirea de hidrocentra
le și cu avansul lucrărilor pe șan
tierul primei centrale atomoelec- 
trice de la Laguna Verde, prevă
zută să Intre în funcțiune anul 
viitor.

Prin poziția sa actiVă tn direcția

reașezării echitabile ■ relațiilor In
ternaționale, prin pozițiile realiste, 
în consens cu cerințele dezvoltării 
democratice a vieții internaționale, 
această țară și-a ciștlgat un bine
meritat prestigiu pe plan inter
național. Militînd pentru crearea 
unui climat de pace, înțelegere șt 
cooperare în America Latină șl In 
lume, Mexicul promovează o po
litică de dezvoltare a raporturilor 
cu toate statele lumii, indiferent 
de sistemul lor politico-social.

Pe această linie se înscriu si ra
porturile de colaborare in continuă 
dezvoltare dintre Românie si Mexic, 
stimulate de afinități de limbă și 
cultură și bazate pe resuectarea 
consecventă a principiilor indepen
dentei si suveranității naționale, 
neamestecului în treburile interne, 
egalității în drepturi și avantajului 
reciproc. In evoluția ascendentă a 
acestor relații, un moment de în
semnătate deosebită l-a constituit 
vizita oficială efectuată în Mexic, 
în 1975, de președintele Nicolae 
Ceausescu. Dialogul româno-mexi- 
can la cel mai înalt nivel, impor
tantele documente semnate si acor
durile încheiate cu acel prilej au 
deschis o pagină nouă in relațiile 
reciproce pe cele mai diverse pla
nuri — politic, economic, tehnico- 
științific si cultural. Dezvoltarea în 
continuare a relațiilor de colabora
re prietenească dintre România 81 
Mexic corespunde intereselor am
belor popoare, ale cauzei păcii șl 
progresului in întreaga lume.

Vizita delegației Adunării Populare a Republicii 
Populare Bulgaria

Pregătirea noii recolte-marea răspundere 
a tuturor oamenilor de la sate

BELATABI ALE CORESPONDENȚILOR „SCÎNTEII"

Timpul probabil pentru zilele de W, 
18 șl 19 septembrie. In tară : Vreme 
schimbătoare. Cerul va ti variabil, cu 
innorări mal accentuate la începutul 
intervalului in pordul șl estul târli, unde 
local va pldua. In rest ploaie izolâtâ. 
VIntul va sufla slab pină la' moderat. 
Temperatura in creștere ușoară. Mini
mele vor H cuprinse intre 4 șl 14 grade, 
maximele Intre 18 șl 24 de grade. Izolat 
mal ridicate. Dimineața, ceață locală, 
tn București : Vreme schimbătoare, cu 
cerul temporar noros, favorabil ploii da 
scurtă durată. VIntul va sufla slab 
pină la moderat. Temperaturile minime 
vor fl cuprinse intre 8 și 11 grade, cela 
maxime intre 20 șl 24 de grade, mal ri
dicate la sftrșltul Intervalului. Ceață 
slabă dimineața. (Ileana Mihăllă, me
teorolog de serviciu).

SATU MARE: Terenul pentru insămînțări 
este pregătit... parțial

BACĂU: Specialiștii, alături de mecanizatori A apârut

Pină Ieri seara, în unitățile agricola 
din județul Satu Mare terenul pen
tru lnsămințările de toamnă a fost 
pregătit pe mai bine de 28 000 hec
tare — peste 30 la sută din suprafața 
planificată. Lucrătorii ogoarelor asi
gură semințelor un bun pat germi
nativ. Iată un exemplu in acest sens. 
Inglnerul-șef al cooperativei agricole 
din Foieni, Andrei Reimbold, ne-a 
relatat : „Pregătim terenul pentru orz 
și griu ținlnd seama de culturile pre
mergătoare. Orzul, bunăoară. îl se
mănăm după porumb siloz. Imediat 
după recoltarea acestuia, noi am 
discuit terenul de două ori pe două 
direcții. Administrării îngrășăminte
lor fosfatice șl azotate i-au urmat 
alte două disculri, lucrări cu combi
natoriii. Numai după realizarea unui 
bun pat germinativ noi am trecut la 
semănat". în același spirit responsa
bil se lucrează și în cooperativele 
agricole Gelu, Mădăraș. care au în
cheiat semănatul orzului.

întrucît în județ mal este de pre
gătit pentru Insămînțări o suprafață

mare — Intre altele, sînt de executat 
arături pe Încă 20 000 hectare — co
mandamentul agricol județean a luat 
măsuri de concentrare mal puternică 
a tractoarelor la arături. în cursul 
zilei de duminică s-au executat ară
turi pe 4 000 hectare, treeîndu-se apoi 
la pregătirea terenului pentru semă
nat. Pînă aseară s-au insămîntat 3 000 
hectare cu orz și 1 000 hectare cu 
griu.

După cum ne spune lng. Vasile 
Manta, directorul direcției agricole, 
arăturile ar avansa mai rapid dacă 
terenurile ar fi eliberate la timp. în 
cîmp există un mare volum de pro
duse agricole care așteaptă să fie 
transportate, dar nu sînt asigurate 
mijloacele de transport necesare. Din 
lipsa anvelopelor, peste 300 tractoare 
și 200 de remorci au devenit inacti
ve. Demersuri la forurile de resort 
s-au făcut și pentru asigurarea can
tității de motorină, dar, deocamdată, 
fără rezultate.

Octav GRUMEZA

MUREȘ: Combustibilul -asigurat la timp, 
dar și bine gospodărit!

în Județul Mureș, din cele 96 600 
hectare destinate insămînțărilor de 
toamnă au fost arate abia 46 600 hec
tare. Ritmul de lucru necorespunză
tor se datorează atît lipsei de carbu
ranți și a anvelopelor Ia tractoare, 
cît și defecțiunilor In organizarea 
muncii. După cum ne spune ingine
rul Ștefan Tolceav, directorul Trus
tului județean S.M.A., de la declan
șarea arăturilor, aproape 1 000 de 
tractoare stau Imobilizate. Altă defi
ciență : deoarece unele stații PECO 
din județ nu sînt aprovizionate co
respunzător cu motorină, unitățile 
agricole de mecanizare din Sighi
șoara, Bahnea și din alte localități 
transportă carburanți de la stația 
PECO din Reghin, cale de peste 80

de kilometri I în unele unități, ca
drele de conducere și organizațiile 
de partid exercită un slab control 
asupra consumului de motorină, fo
losirii tractoarelor. Iată un caz, care 
nu este izolat. în plină și bună zi de 
lucru, pe una din solele cooperativei 
agricole Solovăstru, trei tractoare cu 
șenile (trimise aici in sprijin, la arat, 
de secția de mecanizare Uila) „mer
geau" de aproape o oră în gol 
— oprite în brazdă — iar mecaniza
torii FOISp Ferenc, Gheorghe Drăgoi 
și Alexandru Ciocan discutau la 
marginea tarlalei nu despre munca 
lor, el despre... sport

Gh. GIURGIU

Unitățile agricole din județul Ba
cău au de însămințat in toamna 
aceasta mai mult de 77 000 hectare cu 
griu, orz și culturi furajere. Cum pe 
aceste meleaguri însămințările incep 
mai devreme decit în alte județe, 
pregătirile sînt In toi. Inginerul Ale
xandru Dănișă, director adjunct la 
direcția agricolă județeană, ne spunea 
că au fost asigurate condițiile ca 
zilnic să fie pregătite pentru semă
nat 7 000 hectare de teren și însămîn- 
țate 4 400 de hectare. Pînă la 14 sep
tembrie s-au realizat arături pe 
aproape 40 000 hectare, din care mai 
mult de 10 000 hectare au fost pre
gătite pentru semănat. De cîteva zile 
a început și recoltarea porumbului 
pe suprafețele destinate culturii griu
lui. Pentru asigurarea unui pat ger
minativ corespunzător, in unitățile 
agricole din consiliile agroindustriale 
Podu Turcului. Izvorul Berheciului, 
Dealul Morii. Sascut. Răcăciuni coo
peratorii recoltează porumbul cu 
ștluleți cu tot și-l depozitează Ia 
marginea tarlalelor, creind cale 
liberă tractoarelor spre a executa 
arături în timpul nopții.

La C.A.P. Ungureni, 12 tractoare 
lucrează zi și noapte la pregătirea 
terenului. Mecanizatorii, cu 8 semă
nători, îndrumați de Silvia Stoian, 
inginerul-șef al unității, seamănă de 
zor. „Nu însămînțăm decit acolo unde 
terenul este temeinic pregătit — ne 
spune specialista. Pentru aceasta exe
cutăm mai multe treceri cu tăvălugul 
neted. în acest fel, bolovanii se 
sfărîmă, iar pămintul poate fi lucrat 
cu grapa cu discuri pină cînd natul 
germinativ devine așa cum îl dorim". 
In ziua raidului nostru, la Ungureni 
se încheiase semănatul culturilor 
pentru masă verde și începuse semă
natul orzului pentru boabe : de ieri, 
15 septembrie, potrivit programului 
de lucru, toate forțele sînt concen
trate la semănatul griului.

Calitatea lucrărilor este pusă pe 
prim olan și la Sascut. Specialiștii, 
președintele și brigadierii unității 
sînt prezent! permanent pe cîmp ală
turi de mecanizatori, veghează asu
pra modului cum sînt executate lu
crările de pregătire, semănatul. In

tens și cu răspundere se muncește și 
la Răcăciuni, Mărgineni, Traian, 
Roșiori. O dovadă este faptul că. în 
numai cîteva zile. în județ s-a în
cheiat semănatul culturilor furajere 
pentru masă verde. In unitățile agri
cole din consiliile agroindustriale 
Dealul Morii, Sascut, Izvorul Berhe
ciului, Răcăciuni ș-a trecut din plin 
la semănatul păioaselor de toamnă. 
Programul întocmit de comandamen
tul județean pentru agricultură pre
vede ca pînă la sfîrșitul lunii septem
brie să se încheie semănatul griu
lui pe toate suprafețele din zona 
colinară. Experiența cooperativelor 
agricole din Fărăoani, Berești-Bis- 
trița. Negri și a altor unități frun
tașe. care în acest an au obținut cîte 
3 500—4 000 kilograme de griu la hec
tar, arată că aceasta este perioada 
optimă pentru efectuarea însămînță- 
rilor. Ca atare, ea este si trebuie sâ 
fie folosită in continuare din plin.

Gheorghe BALTA

La Invitația Marii Adunări Națio
nale, marți a sosit în Capitală o de
legație a Adunării Populare a Repu
blicii Populare Bulgaria, condusă de 
tovarășul Stanko Todorov, membru 
al Biroului Politic 'al C.C. al P.C. 
Bulgar, președintele Adunării Popu
lare.

Din delegație fac parte deputății t 
Petăr Petrov, Tvetana Maneva. La
zar Mintov, Kostadin Stanev, MIncio 
Peicev, Țeța Ivanova.

La aeroportul Otopeni, oaspeții eu 
fost salutați de tovarășul Nicolae 
Giosan, membru supleant al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele Marii Adunări » 
Naționale, Virgil Teodoreseu, vice
președinte al M.A.N., loan Sălăjan, 
președintele Comisiei constituționale 
și juridice. Silviu Stănculescu. depu
tat, de alte persoane oficiale.

Au fost de față Petăr Danallov, 
ambasadorul R.P. Bulgaria la Bucu
rești, membri ai ambasadei.

★
Marți, la Palatul Marii Adunări Na

ționale, tovarășul Nicolae Giosan a 
avut o întrevedere cu delegația Adu
nării Populare a Republicii Populare 
Bulgaria, condusă de tovarășul Stanko 
Todorov.

Cu acest prilej a fost subliniată 
satisfacția pentru evoluția pozitivă, 
mereu ascendentă- a relațiilor stator
nicite între Republica Socialistă 
România și Republica Populară Bul
garia, evidențilndu-se importanta con
vorbirilor și înțelegerilor dintre tor 
varașii Nicolae Ceaușescu și Todor 
Jivkov pentru întărirea șl aprofun
darea raporturilor de prietenie, co
laborare și cooperare, in interesul 
ambelor țări, al cauzei păcii șl socia
lismului. în acest context s-a expri
mat dorința comună de a contribui la 
ridicarea acestora la un nivel supe
rior, la extinderea și perfecționarea 
lor in continuare. S-a reliefat, tot
odată, rolul parlamentelor și parla
mentarilor din cele două țări In am

plificarea continuă a raporturilor 
româno-bulgare. In mal buna cunoaș
tere și Întărire a prieteniei și solida
rității dintre popoarele și țările 
noastre.

S-a apreciat, de asemenea, că par
lamentele român și bulgar, alături de 
celelalte parlamente, printr-o mal 
strinsă conlucrare, pot să-și aducă o 
contribuție sporită in lupta pentru 
reluarea și continuarea cursului spre 
destindere, pace și Înțelegere Intre 
toate națiunile lumii.

La Întrevedere au participat Vir
gil Teodoreseu, vicepreședinte al 
M.A.N.. Margareta Hausser. secretar 
al M.A.N., loan Sălăjan. președintele 
Comisiei constituționale și juridice, 
Silviu Stănculescu, deputat.

A fost de față Petăr Danallov, am
basadorul R. P. Bulgaria la Bucu
rești.

în aceeași ri. Biroul Marii Adunări 
Naționale a oferit un dineu tn onoarea 
delegației Adunării Populare a Repu
blicii Populare Bulgaria.

în timpul dineului, care s-a desfă
șurat intr-o atmosferă caldă, priete
nească, s-a toastat in sănătatea to
varășilor Nicolae Ceaușescu și Todor 
Jivkov, pentru prietenia, colaborarea 
și cooperarea pe multiple plan* * ~A 
dintre țările și popoarele noastre.

a Stefan Luchlan i SCALA — 8;
11.15; 18,30; 15.45; 18; 20,15, CAPITOL
— 9; 11.15; 18,30; 15.45; ÎS: 30.30, la 
grădină — 19.45, GLORIA - 8; 11,15: 
13.30: 15,45; 18; 20.
• Pruncul, petrolul șl ardelenii i 
DRUMUL SĂRII — 15,30; 17.45; 20.
e „Tridentul" nu răspunde : PACEA
— 15,30; 17,30; 19.30.
• Duelul : VIITORUL — 15.30; 17.30;
19.30.
• Convoiul : MIORIȚA — 0; 11.18;
13.80; 15,45; 18; 30.
• Alo, aterizează strflbunlca : FLA- 
CARA - 15.30; 17.30; 19.30.
« Vocile: SALA MARE A PALATU
LUI — 17,30; 20,15, SALA MICA — 
16,30; 19,15.

★
Delegația Adunării Populare a Re

publicii Populare Bulgaria a depus, 
marți după-amiază, o coroană de 
flori la Monumentul eroilor lupte! 
pentru libertatea poporului șl a pa
triei. pentru socialism.

Au fost prezențl Virgil Teodoreseu, 
vicepreședinte al Marii Adunări Na
ționale, deputați, reprezentanți ai 
Consiliului popular al municipiului 
București, ofițeri ai forțelor noastre 
armate, alte persoane oficiale.

Au participat ambasadorul R. P. 
Bulgaria Ia București și membri ai 
ambasadei.

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

tv
PROGRAMUL 1

16,00 Telex
16,05 Teleșcoală — Cabinet de științe so

ciale. Rolul științelor social*  in 
educarea polltico-ideologlcă, pa
triotică a tinerei generații. Dezba
tere

16,85 Imagini din Mexle
16.55 Fotbal : universitatea Craiova — 

Olymplakos Pireu tn „Cupa cam
pionilor europeni" șl Dinamo 
București — Levskl-Spartak Sofia 
în „Cupa U.E.F.A.*  Transmisiuni 
directe alternative de la Craiova 
șl București. In pauză : Tragerea 
Pronoexpres

18.56 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19,25 Universul femeilor
10,00 Festivalul internațional „George 

Enescu" — ediția a IX-a, București 
1981. Concertul de deschidere sus
ținut de orchestra simfonică a Fi
larmonicii „George Enescu". Dlri-

jar : Mircea Cristescu. In program: 
Simfonia a Ill-a de George Enes
cu. Transmisiune directă de la 
Ateneul Român

20,45 Teatru TV : „Henrlc al IV-lea“ de 
William Shakespeare. Producție a 
televiziunii engleze — B.B.C. Final 

»,10 Telejurnal
PROGRAMUL 2

19,00 telejurnal
19,25 Muzică populară Interpretată de 

ansamblul „Rapsodia română*  al 
U.G.S.R.

80,00 Festivalul Internațional „George 
Enescu" — ediția a IX-a, București, 
1981. Concertul de deschidere sus
ținut de orchestra simfonică a Fi
larmonicii „George Enescu", Diri
jor : Mlrcea Cristescu. In program: 
George Enascu — Simfonia a m-a; 
Th, Grigoriu — omagiu lui 
George Enescu; P.I. Ceaikovski — 
concertul in sl bemol minor pen
tru plan șl orchestră. Solist : By
ron Janis (S.U.A.). Transmisiune 
directă de la Ateneul Român, în 
pauză : Buletinul rutier al Capi
talei

12,10 Telejurnal

Azi, prima manșâ intr-o nouâ ediție a cupelor europene 
la fotbal

SUCCES REPREZENTANȚILOR NOȘTRI I
Astăzi incepe o nouă ediție a cu

pelor europene la fotbal, competiții 
care se numără printre cele mai 
populare din lume, adunînd an de 
an pe stadioanele „vechiului conti
nent" milioane de spectatori.

Reprezentantele fotbalului româ
nesc în „Cupa campionilor europeni" 
și „Cupa U.E.F.A." — Universitațea 
Craiova, Dinamo București și F. C. 
Argeș Pitești — au ca adversari, în 
primul tur, ne Olympiakos Pireu, 
Levski-Spartak Sofia și, respectiv, 
Apoel Nicosia. Fotbaliștii craioveni 
și bucureșteni susțin prima manșă pe 
teren propriu, incepind de la 
ora 17,00, în timp ce F. C. Argeș se 
deplasează în Cipru.

Alte partide interesante din primul 
tur : „C.C.E." : Celtic Glasgow — Ju
ventus Torino ; Ferencvaros Buda

pesta — Banik Ostrava; Dynamo 
Berlin — F. C. Zilrich ; Widzew 
Lodz — Anderlecht Bruxelles ; „Cupa 
cupelor" : Ajax Amsterdam — Tot
tenham ; Lausanne — Kalmar (Sue
dia) ; Dinamo Tbilisi — Graz ; 
„Cupa U.E.F.A." : Tatabanya — Real 
Madrid ; S. V. Hamburg — F. C. 
Utrecht ; Grasshopers Ziirich — West 
Bromwich Albion ; Hajduk Split — 
Stuttgart ; Malmoe — Wisla Cracovia.

Iubitorii fotbalului așteaptă din 
partea celor trei echipe ce ne repre
zintă in cupele europene prestații de 
un bun nivel și rezultate favorabile, 
care să constituie serioase opțiuni 
pentru calificarea In turul al doilea. 
Universitatea Craiova, Dinamo Bucu
rești și F. C. Argeș Pitești an, efec
tiv, această posibilitate și această în
datorire. Le urăm succes 1

cine m a
« Echipajul l PATRIA — 8; 11.181 
15,45; 19, FESTIVAL - (; 18: 18; 10. 
CULTURAL - 3; 13; 18; 18.
« învățătorul : CENTRAL - 0; 11,18; 
13,30; 15,45; 18; 20,15.
« Procurorul acuză : TIMPURI NOI
— I; 11.15; 13.30; 15,45; 18; 20,15.
« Piedone tn Egipt : LUCEAFĂRUL
— 8,45; 11; 13.15; 15,45; 18,15; 20.45. la 
grădină — 20, BUCUREȘTI — 0; 11,10; 
13.30: 15,45; 18,15; 20.30. FAVORIT — 
9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 20,15.
« Polițist sau delincvent : STUDIO
— 10; 12; 14; 16; 18; 20. GRĂDINA 
MIORIȚA - 20.
« Aventurile Iul Mark Twain — 0;
11,30; 14, Viața o frumoasă — 16.45;
19 : DOINA.
« Scene din viața de familie : BU- 
ZEȘTI — 15; 17; 19.
« Pirații secolului XX : DACIA — 0; 
11.15; 13,30; 15,45; 18; 30.
« Io. ho, ho t LIRA - 15,30; 17,30;
19,30.

« Cartouche și Omul din Bia I PA
LATUL SPORTURILOR SI CULTURII 
— 18.
« Zăpada albă a Rusiei t COTROCENI
— 15; 17,30; 20.
« Julek : PROGRESUL - IS; 18; 30. 
« Orele fiicelor t MUNCA — 18,30;
17,45; 20.
« Vara speranțelor: ARTA — 0; 11,18; 
13,30; 15.45; 18; 20.
« Aventuri tn Marea Nordului i VIC
TORIA — o: 11,15; 13,30; ip.4S; 18; M, 
GRĂDINA LIRA — 20.
« Domnișoara Noorie : FEROVIAR
— 0; 11,15; 13.30; 15,45; 18; 20.15, ME
LODIA - 9; 11.15; 13,30; 15.45; 18;
20,15. GRĂDINA BUZEȘTI — 19.30.
« Războiul stelelor : EXCELSIOR —
— 9; 11.45; 14.30; 17,15; 19,45. TOMIS
— 8,45; 11,15; 13,45; 16.30; 19.15. la gră
dină — 20,15, EFORIE — 9; 11,45; 14,30; 
17,15; 19,45.
« Cariera mea strălucită : GRIVIȚA

— 8; 11,18; IS.30; 18,48; 18; M.18. GRA
DINA GLORIA - 30.
« Un șerif extraterestru i FEREN
TARI — 10,30; 15,30; 17,30; 10,30. VOL
GA-O; 11,18; 13,30; 15,48; 18; 80,13, 
« Trecătoare» : CIULEȘTI - 8; 11;
13,18; 15,30; 17 48; 30. AURORA — I; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 80,18, la grădină
— 19,45.
« Stat timid, dar mă tratez l POPU
LAR - 15,30; 17,30; 19,30.
« Articolul 420 I COSMOS - ttt 13; 
16; 19.
« Orașul tăcerii t MODERN — 3;
11,15; 13,30; 15,30; 17,45; 19,45, la gră
dină — 20,30, GRADINA PARC-HOTEL
— 20.
« Mica romanță : GRĂDINA FESTI
VAL — 10,45.
« Căpitanul răzbunării l GRADINA 
ARTA — 30.
« Corleone : GRADINA CULTURAL 
— 19,45.

expoziții
«Sala Dalles : Expoziția republicană 
de artă plastică „Clntarea României" 
(pictură, sculptură, artă decorativă); 
■ala Arghezl : Elena Sllaghi-Șlrag 
(Canada), pictură; holul sălii mici a 
Teatrului Național : Expoziție de pic
tură șt grafică din Republica Cipru; 
sala A.A.F. : Expoziție fotodocumen- 
tară din R. S. Vietnam ; sălile de la 
parter ale Muzeului de artă al Re
publicii Socialiste România și holul 
sălii mici a Palatului : Expoziția lau- 
reaților festivalului „Clntarea Româ
niei".
« Galeriile Orizont : Damian Petres
cu, grafică; (atelier 35) : Constantin 
Petraschlevici, taplserie-obiecte.
« Galeriile „Căminul artei" (parter) : 
Virgil Mancaș, pictură; (etaj) : G. Ar-

*
mănescu-Anderson (S.U.A.), pictură 
șl grâfică.
« Galeria Slmeza : Tereza PanelU, 
ceramică, Ovidiu Bubă, sticlă.
« Galeria Hanul cu Tel (sala Cena
clu) : Silvia Pop, pictură.
« Galeria Galateea ; Anca Florescu, 
panouri decorative.
« Galeria Eforie : Tache Vasile, pic
tură.
«Galeria municipiului ■ București t 
Virgil Chlvu, pictură.

, « Galeria mică : Liuba MibăUescu, 
pictură.

teatre
« Filarmonica „George Enescu" (A- 
teneul Român) ; Concert de deschide
re al celui de-al IX-lea Festival inter
național „Georga Enescu". Dirijor :

Mlrcea Cristescu. Solist : Janis Byron 
— pian (S.U.A.) - 30.

» Teatrul Național (sala mloă) : Ca
gula — 19,30, (sala Atelier) : Idolul 
și Ion Anapoda — 19.

« Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu) : O sl da 
odihnă — 13,30, (sala Grădina Icoa
nei) : Astă seară poezia muzicii ti
nere — 19,30.
« Opera Română : O noapte furtu
noasă; La piață (balet) — 19.
« Teatrul Mic : Pluralul englezese 
— 19,30.
« Teatrul Foarte Mic : Mtrtlala — 38. 
« Teatrul Glulești (sala Majestic) : 
Cum s-a tăcut de-a rămas Catlnca 
fată bătrină — 19.30.
« Teatrul satiric-muzigal „C. Tănase" 
(grădina Boema) : Idolul femeilor — 
20.
« Ansamblul „Rapsodia română*  : La 
ftntina dorului — 18.30.

S Teatrul „Ion Vasliescu" : Begins 
aiului — 19,30.
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VIZITA DE LUCRU A TOVAIIĂȘULUINICOLAE CEAUȘESCU ÎN JUDEȚUL DOU
CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. I)‘

Este necesar să acordăm mai 
multă atenție activității de pregă
tire profesională și tehnică, de ridi
care a cunoștințelor tuturor oame
nilor muncii. Să fim conștienți că 
numai avînd o înaltă pregătire pro
fesională, tehnică și științifică, în 
toate domeniile, vom putea realiza 
marile sarcini ce ne stau în față. 
Avem rezultate bune, dar trebuie 
să intensificăm și mai mult aceas
tă activitate. Uzinele moderne pe 
care le avem și care sînt dotate cu 
tehnica cea mai înaintată solicită 
ingineri și tehnicieni cu o înaltă 
pregătire. Am convingerea că toți 
doljenii, craiovenii vor demonstra 
că sînt .în stare să stăpînească cea 
mai înaltă tehnică, să obțină cele 
mai bune rezultate. (Aplauze și 
urale Îndelungate; se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R.!“, „Ceaușescu 
și poporul !“).

în același timp, este necesar să 
intensificăm activitatea cultural- 
educativă. Să dăm un nou imbold 
Festivalului național „Cîntarea 
României", să asigurăm partici
parea activă a tuturor oamenilor 
muncii la această activitate, care 
are un rol important în ridicarea 
gradului general de cultură și civi
lizație al poporului nostru. Așezînd 
întotdeauna la baza acestei activi
tăți principiile socialismului științi
fic, materialismul dialectic și isto
ric, concepția noastră revoluționa
ră, 'luptînd pentru formarea omu
lui nou, constructor conștient al 
socialismului și comunismului, tre
buie, în același timp, să fim necru
țători față de mentalitățile înapoia
te, față de diferitele influențe 
străine, retrograde. Să facem totul 
pentru educația patriotică, revolu
ționară a tuturor cetățenilor, a ti
neretului patriei noastre ! Fiind la 
deschiderea anului de învățămînt, 
doresc să adresez tuturor studenți
lor și elevilor, întregului tineret al 
României socialiste chemarea : în- 
sușiți-vă, dragi tovarăși, cele mai 
înalte cunoștințe, din toate dome
niile, învățați, învățați și iar în- 
vățați ! (Aplauze și urale îndelun
gate ; se scandează „Ceaușescu — 
tinerii!“). Să deveniți cetățeni 
demni ai patriei noastre socialiste, 
în stare să duceți mai departe 
făclia luminoasă a progresului, să 
asigurați dezvoltarea în continuare 
a minunatelor tradiții revoluționare 
ale înaintașilor vpȘjțrj I Dacă gene
rația noastră a jnțăptuit revoluția 
și construcția socialistă, vouă, ti
neretului de azi, oeior de pe băncile 
școlilor, vă revine înalta misiune 
istorică de a asigura făurirea socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate In România, edificarea socie
tății comuniste —- visul de aur 
al întregii omeniri ! (Aplauze și 
urale îndelungate; se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R.!“, „Ceaușescu 
și poporul !“).

Nu există misiune mai nobilă 
decît aceea de a-ți servi poporul, 
patria, în orice împrejurări ! Nu 
există misiune mai nobilă decît 
aceea de a fi purtătorul tradițiilor 
revoluționare, de a acționa întot- 

auna într-un spirit revoluționar, 
c i luptă împotriva vechiului, de 
promovare a noului în toate do- 
rheniile. Tinerii trebuie să rămînă 
întotdeauna revoluționari, să tră
iască, să muncească și să lupte ca 
adevărați revoluționari și patrioți 
înaintați! (Urale și aplauze puter

nice, îndelungate; se scandează 
„Ceaușescu — tinerii!", „Ceaușescu 
și poporul !**>.  v

nului de Învățămînt, cînd s-a
inaugurat noul local al Facul
tății de electrotehnică, unul din
cele mal frumoase șl mai mo
derne din țară, a participat însuși 
secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu. Astăzi, 
cînd secretarul general al partidului, 
președintele republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu se află din 
nou la Craiova pentru inaugurarea 
festivă a noului an de învățămînt, în 
cele opt facultăți ale Universității sint 
cuprinși 12 000 de studenți la cursu
rile de zi, serale și fără frecvență, 
inclusiv de subingineri, din care mai 
mult de 1 200 sînt studenți din țările 
în curs de dezvoltare din Asia, Afri
ca și America de Sud, precum și din 
state europene dezvoltate, ea pre
gătind în prezent cadre calificate în 
23 specialități. Studenții au la dispo
ziție cinci clădiri de învățămînt, pes
te 65 de laboratoare, trei centre de 
calcul — la sediul central, la Facul
tatea de electrotehnică și la cea de 
medicină — ateliere de producție și 
cercetare, stațiuni și puncte expe
rimentale, o grădină botanică și 
un original muzeu de istorie a 
medicinii și farmaciei, unicul de 
acest fel din țară. S-au construit 
zece cămine studențești, din care 
unul pentru familiști, cantine, ulti
ma dintre ele, cu o mie de locuri, 
fiind dată in funcțiune la acest în
ceput de nou an de învățămînt. Pină 
în prezent, Universitatea craioveană 
a pregătit mai mult de 22 000 de ca
dre pentru diferite ramuri ale eco
nomiei naționale, pentru sectoarele 
sociale ți pentru învățămînt.

Cu aceste realizări întîmpină Uni
versitatea craioveană pe conducăto
rul partidului și statului. Pe fundalul 
lor sînt formulate angajamentele pri
vind activitatea de viitor a studen
ților și cadrelor didactice din acest 
centru universitar.

La sosirea în universitate, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu, ceilalți tovarăși 
din conducerea partidului și statului 
sint salutați de tovarășii Aneta Spor
nic, ministrul educației și învăță- 
mintului, Pantelimon Găvănescu, 
prim-secretar al Comitetului Central 
al U.T.C., ministru pentru proble
mele tineretului, Tudor Mohora, 
președintele Uniunii Asociațiilor Stu
denților Comuniști din România, 
Mihai Hîrjău, președintele Consiliu
lui Național al Organizației Pionie
rilor, de membrii Senatului univer
sității.

Am pornit la un drum de muncă 
și luptă. După cum vă reamintiți, 
am menționat și la Congresul al 
XII-lea că ne propunem să străba
tem drumuri și să urcăm piscuri 
pe care nu le-a ajuns nimeni -» 
piscurile luminoase ale comunis
mului. Pe aceste drumuri mal 
avem multe greutăți de Învins; 
dar, acționînd în strînsă unitate, 
ca revoluționari, dispunem de tot 
ce este necesar pentru a învinge 
orice greutăți, oricît de înalte ar 
fi piscurile spre care înaintăm. 
Știm că urcînd spre aceste înăl
țimi vom ajunge în lumea comu
nistă, a dreptății și egalității, a 
frăției între toți oamenii, între toa
te popoarele. (Urale și aplauze pu
ternice, prelungite j se scandează 
îndelung „Ceaușescu și poporul1", 
„Ceaușescu — P.C.R,!“).

Să avem permanent în memoria 
versurile care spun că :

Cei ce se luptă murmurtnd, 
De s-ar lupta și-n primul rtnd, 
Ei tot atît de buni ne par 
Ca orișicare laș fugar ! 
Murmurul, azi și orișicînd, 

E plinset în zadar I.
Nu plînsete, nu murmure I Uni

tate, luptă pentru socialism, pen
tru comunism, pentru independen
ța națională, pentru viața minu
nată, liberă a națiunii noastre! 
(Urale și aplauze puternice, înde
lungate ; se scandează „Ceaușescu 
— P.C.R. l“, „Ceaușescu șl po
porul l“).

Așa cum trebuie să avem per
manent în memorie și versurile 
care spun: „Mai bine să mori In 
picioare, decît să trăiești în ge
nunchi". (Aplauze și urale puter
nice ; se scandează „Ceaușescu — 
P.C.R.!“).

Strămoșii noștri au spus Întot
deauna că : „Viața și robia nu pot 
sta împreună, nu e totodată pace 
și furtună". Ei au ținut sus stea
gul luptei de eliberare, au căzut 
In luptă, dar au asigurat Înain
tarea României, formarea națiunii 
noastre, a poporului român, care 
astăzi este stăpîn pe destinele sale 
și-și făurește viața nouă, liberă. 
(Urale și aplauze puternice, pre
lungite).

M-am referit la toate acestea, 
tocmai astăzi, cînd are loc deschi
derea anului de invățămtnt, pen- 

;îărU: că este necesar să punem la 
baza invățămîntulul nostru, a în
tregii activități politico-educative 
concepția revoluționară și patrio
tismul revoluționar. Să formăm 
revoluționari, care să nu se tîngu- 
lască, ci să pornească la luptă 
pentru a Înălța patria pe piscurile 
luminoase ale comunismului, pen
tru independența României! tu
rale și aplauze puternice, prelun
gite ; se scandează „Ceaușescu -*  
România, stima noastră și mln- 
dria 1").

Dragi tovarăși și prieteni,
Preocupîndu-ne de dezvoltarea 

patriei, ne îndeplinim, în primul 
rînd, îndatoririle de revoluționari 
față de poporul nostru. Dar nu 
uităm nici un moment că avem și 
îndatoriri internaționale, că prin 
felul cum reușim să asigurăm con
strucția socialismului și dezvolta
rea patriei noastre aducem o con
tribuție de seamă la cauza socia
lismului, a colaborării intre țările 

socialiste, la cauza păcii și cola
borării internaționale. (Urale și a- 
plauze puternice ; se scandează 
„Ceaușescu — pace").

Pentru a ne putea concentra e- 
forturile în construcția socialismu
lui, pentru a ne asigura dezvol
tarea economico-socială — ca de 
altfel și celelalte popoare ale lumii 
— este nevoie de pace. De aceea, 
considerăm că trebuie să facem to
tul pentru a pune capăt politicii 
de înarmare, cursei înarmărilor, 
pentru o politică de dezarmare, și 
în primul rînd de dezarmare nu
cleară, pențru o pace trainică în 
întreaga lume. (Aplauze și u- 
rale puternice ; se scandează înde
lung „Ceaușescu — pace !“).

Acționăm cu toată hotărîrea In 
vederea înfăptuirii securității și 
cooperării In Europa. Dorim ca la 
reuniunea de la Madrid să se obți
nă rezultate cît mai bune, care să 
dea un nou imbold extinderii co
laborării și cooperării, în toate do
meniile, Intre statele continentu
lui nostru. In mod deosebit ne 
pronunțăm pentru o conferință a 
dezarmării și încrederii în Europa. 
Noi, popoarele europene, trebuie 
să fim cu toții conștienți că depin
de de noi, de acțiunea noastră u- 
nită și fermă, oprirea amplasării 
de noi rachete cu rază medie de 
acțiune, oprirea producerii și am
plasării In Europa a bombei cu 
neutroni- Noi știm că folosirea ar
melor atomice, a acestor noi arme 
înseamnă distrugerea civilizației, 
a vieții pe continentul nostru. De 
aceea ne ridicăm cu putere glasul 
și milităm ferm pentru dezarma
re, împotriva noilor arme nuclea
re, a noilor rachete, pentru destin
dere, pentru independență națio
nală, pentru pace ! (Urale și a- 
plauze puternice; se scandează 
„Ceaușescu — pace !“).

România se pronunță In mod ho- 
tărît pentru încetarea oricăror con
flicte și pentru soluționarea aces
tora, a oricăror probleme litigioase 
dintre state, numai și numai pe ca
lea tratativelor. Trebuie să acțio
năm ferm pentru a se pune capăt 
politicii de forță, de Împărțire a 
sferelor de influență, pentru a im
pune respectarea dreptului fiecărui 
popor la dezvoltare liberă, fără 
nici un amestec din afară ! (Urale 
și aplauze puternice, prelungite).

în soluționarea marilor probleme 
ale vieții internaționale se impune 
o largă Colaborare tu toate state
le, fără deosebire de orînduire so-! 
Cială. în acest spirit, partidul șl l 
guvernul României socialiste acțio
nează cu toată consecvența pentru 
dezvoltarea relațiilor cu toate țări
le socialiste, pentru Întărirea cola
borării și unității lor, ca un factor 
important al politicii de pace șl 
destindere, al progresului social In 
lume. (Aplauze și urale puter
nice ; se scandează „Ceaușescu — 
pace !“).

întărim, de asemenea, colabora
rea cu țările în curs de dezvoltare, 
cu statele care și-au cucerit inde
pendența și luptă pentru consoli
darea ei, cu țările nealiniate, cu 
toate țările mici și mijlocii, fiind 
convinși că solidaritatea și unita
tea tuturor acestor forțe reprezin
tă, de asemenea, un factor impor
tant al luptei împotriva politicii 
imperialiste și neocolonialiste, al 
luptei pentru progres, pentru pace, 
pentru independență. (Urale și 

aplauze puternice, prelungite: se 
scandează „Ceaușescu — pace !“).

în același timp, în spiritul prin
cipiilor coexistenței pașnice, extin
dem relațiile și cu țările capitaliste 
dezvoltate, cu toate statele lumii, 
fără deosebire de orînduire socia
lă. La baza relațiilor noastre in
ternaționale așezăm neabătut prin
cipiile deplinei egalități în drep
turi, respectul independenței și 
suveranității naționale, neameste
cului în treburile interne, avanta
jului reciproc, ale renunțării la 
forță și la amenințarea cu forța 
(Urale și aplauze puternice; sa 
scandează „Ceaușescu •— Româ
nia — stima noastră și mîndria!").

Ne pronunțăm pentru creșterea 
rolului Organizației Națiunilor 
Unite, al altor organisme interna
ționale în soluționarea democrati
că a tuturor problemelor care 
preocupă lumea contemporană. 
Avem ferma convingere că po
poarele dispun de forța necesară 
pentru a determina o politică nouă 
în viața internațională, pentru a 
asigura realizarea unei noi ordini 
economice, pentru a crea condiții 
ca fiecare popor să-și poată con
centra forțele în direcția progre
sului său economic și social, să-și 
asigure bunăstarea, într-o lume 
mai dreaptă și mai bună. (Urale 
și aplauze puternice ; se scandea
ză „Ceaușescu și poporul f*,  
„Ceaușescu — pace !**).

Dragi tovarăși și prieteni,
în încheiere, doresc să mențio

nez încă o dată, cu multă satis
facție, că avem impresii plăcute 
despre ceea ce am văzut, despre 
felul cum oamenii muncii din 
Craiova și din județul Dolj, in 
frunte cu comuniștii, acționează 
într-o deplină unitate pentru in- 
făptuirea hotărîrilor Congresului 
al XII-lea al partidului. Trebuie 
să facem totul ca și în viitor ju
dețul Dolj, Craiova să obțină re
zultate tot mai bune. Cunoscind 
de mult, incă din 1935, organizația 
dumneavoastră, aș dori să obțineți 
rezultate cît mai bune și — dacă 
se poate — să ocupați un loc cît 
mai de frunte în întrecerea dintre 
județe 1 Aș saluta dacă ați ocupa 
cel puțin Intr-un an din acest cin
cinal locul I. (Aplauze și urale 
puternice, îndelungate; se scan
dează „Ceaușescu — P.C.R. I", 
„Ceaușescu și poporul!").

Cu această convingere șl cu 
această dorință, vă urez tuturor 
multe, multe succese In întreaga 
activitate ! n ,

Urez încă o dată tuturor cadre
lor didactice, studenților șl elevi
lor succese tot mai mari In noul 
an de învățămînt I

Vă doresc multă sănătate dum
neavoastră, întregului tineret, în
tregului nostru popor 1

Multă sănătate și fericire I 
(Urale și aplauze puternice, pre
lungite ; se scandează Îndelung: 
„Ceaușescu — P.C.R.!", „Ceaușescu 
și poporul !“, „Ceaușescu — 
pace!“. Intr-o atmosferă însufle
țită, de puternică unitate, toți cei 
prezenți la marea adunare popu
lară aclamă și ovaționează minute 
in șir pentru Partidul Comunist 
Român — forța politică conducă
toare a națiunii noastre — pentru 
Comitetul Central, pentru secreta
rul general al partidului șl 
președintele republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu).

La Facultatea de medicină

Pretutindeni pe parcursul vizitei, vil expresii ale sentimentelor de dragoste șl respect ale craiovenilor

(Urmare din pag. I) Secretarului general al partidului 1 
se face o primire deosebit de entu
ziastă, se scandează cu Însuflețire 
„Ceaușescu — P.C.R. I". „Ceaușescu 
și studenții!". Această atmosferă săr
bătorească in care studenții craioveni 
salută prezenta in mijlocul lor a celui 
mai iubit fiu al poporului nostru este 
întregită de melodia „Partidul — 
Ceaușescu — România" și de imnul 
studențesc „Gaudeamus Igitur", in
terpretate de corurile reunite din in- 
vățămint și Regionala de căi ferata 
Craiova.

In semn de dragoste, de înaltă pre
țuire. un grup de studenți oferă to
varășului Nicolae Ceaușescu și tova
rășei Elena Ceaușescu frumoase 
buchete de flori.

Se vizitează o cuprinzătoare expo
ziție care reflectă modul în care se 
desfășoară în județul Dolj activitatea 
complexă de legare a Invătămintului 
cu cercetarea științifică și producția.

Prof. dr. ing. Silviu Pușcașu, recto
rul universității, prezintă preocupă
rile cadrelor didactice și ale studen
ților pentru îmbunătățirea conținuă a 
procesului de invățămînt, pentru o 
mai strînsă legare a acestuia cu pro
ducția șl cercetarea, pentru îndepli
nirea hotărîrilor celui de-al XII-lea 
Congres al partidului in acest dome
niu. Din datele prezentate privind 
dezvoltarea învățămîntului de toate 
gradele in Dolj rezultă că în acest 
județ unul din patru locuitori este 
elev sau student.

Secretarul general al partidului 
este informat că cercetarea științifică 
de la facultățile cu profil tehnic și 
agricol este implicată in rezolvarea 
unor probleme cu aplicabilitate di
rectă în industria și agricultura jude
țului. Gazdele informează, de aseme
nea, că, așa cum a indicat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. proiectele de 
diplomă ale studenților de la facul
tățile cu profil tehnic și agricol re
zolvă efectiv in prezent probleme de 
producție din unități economice 
doljene.

Studenții craioveni tint autori ai 
unor aparate cu largă aplicabilitate 
in industrie, cum sînt minicalculato- 
rul „MEC-01". întrerupătorul auto
mat pentru curent alternativ, siste
mul numeric de măsurare, contacte
le electrice pentru întrerupătoare de 
medie și înaltă tensiune, mașina 
pentru plantat material săditor. Se 
subliniază că pentru a economisi 
combustibil și energie, materii prime 
și materiale, studenții și cadrele di
dactice au realizat, printre altele, 
aparate si dispozitive de protecție si 
de conectare automată pentru con- 
vertlzoare da sudură, pentru mo

toare asincrone si transformatoare de 
sudură. Sînt evidențiate, de aseme
nea. rezultatele obținute în cadrul 
integrării cercetării cu activitatea 
de producție, care privesc folosirea 
energiei solare, realizarea de piese 
din pulberi metalice șinterizate și 
gazeificarea cărbunilor Inferiori din 
Oltenia, valorificarea terenurilor ni
sipoase din zona de sud a județului, 
recuperarea și reconditionarea ma
terialelor.

O plăcută impresie au făcut reali
zările tehnice create in sprijinul 
producției în cercurile de creație 
tehnico-științifică ale pionierilor si 
șoimilor patriei prezentate de Ru- 
xandra Mirea și Marius Ghenea din 
clasa a VIII-a a Scolii generale nr. 
12 din Craiova. Pionierii se apropie 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu si 
tovarășa Elena Ceaușescu si îi roagă 
să primească în dar. ca simbol al 
stimei, al mulțumirii lor pentru 
grija cu care înconjoară tînăra ge
nerație a patriei, un ceas electro
nic și o frumoasă Carpetă cu motive 
oltenești, realizate, de asemenea, în 
cercurile de creație tehnico-stiinti- 
fică ale pionierilor Și șoimilor pa
triei.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu are 
cuvinte de apreciere la adresa re
zultatelor bune obținute de cadrele 
didactice, de studenții, elevii și pio
nierii Doljului in integrarea activi
tății de invătămînt cu cercetarea si 
producția. In același timp, secretarul 
general al partidului a subliniat ne
cesitatea de a se acorda in conti
nuare o atenție deosebită acestor 
probleme care constituie domenii 
fundamentale pentru accelerarea 
progresului economico-social al pa
triei. . ,Gazdele l-au asigurat pe secretarul 
general al partidului că nu vor pre
cupeți nimic in munca lor pentru ca 
In Universitatea craioveană. în cele
lalte instituții de învățămînt de toate 
gradele să fie formate cadre cu înaltă 
pregătire, competente, pentru a-și 
aduce o contribuție eficientă la locu
rile lor de muncă, la înfăptuirea pro
gramului de dezvoltare multilaterală 
a țării.

Secretarul general al partidului 
este invitat în continuare să cunoas
că una din unitățile reprezen
tative de învățămînt din Craiova, 
LICEUL DE MATEMATICĂ- 
FIZICĂ „FRAȚII BUZEȘTI".

Pe culoarele și în sălile de clasă ale 
liceului, un mare număr de elevi îi 
înconjoară pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și pe tovarășa Elena 
Ceaușescu, țin să exprime, cu dra

goste șl căldură, sentimentele de 
adîncă recunoștință pentru grija de 
părinte cu care este urmărită și asi
gurată pregătirea în cele mai bune 
condiții pentru muncă și viață a ti
nerei generații. Cu vizibilă emoție, 
elevii oferă tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu garoafe, le urează bun ve
nit, sănătate și fericire. Un cor alcă
tuit din elevi interpretează „Partidul, 
Ceaușescu. România !“.

Adresîndu-se secretarului general 
al partidului, directorul liceului, prof. 
Dumitru Voicu, mărturisește emoția 
cadrelor didactice pentru vizita în
tr-o unitate de Învățămînt care se 
pregătește să-și sărbătorească cente
narul.

Prin profilul actual, se subliniază. 
In primele clase elevii fac practică 
în atelierele școlii, date în folosință 
anul trecut. Cei din ultimul an sint 
găzduiți de mari uzine craiovene, se 
familiarizează cu procese tehnologice 
complexe. își însușesc cunoștințe și 
deprinderi în mediul muncitoresc, 
avînd alături exemplul de disciplină 
și de înalt profesionalism al lucrăto
rului industrial.

Liceul are plan de producție, reali- 
zind piese pentru „Electroputere", 
întreprinderea de prefabricate din 
beton, Trustul de construcții locale.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu li 
sint prezentate, într-o Ilustrativă ex
poziție, lucrări de diplomă ale elevi
lor. Rețin atenția materialele reali
zate pentru laboratoarele școlii, pre
cum și reperele destinate producției, 
unele dintre ele destul de complicate, 
cerînd o înaltă indeminare tehnică.

La Invitația gazdelor, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, ceilalți tovarăși din con
ducerea de partid și de stat vizitează 
cîteva laboratoare, unde se află apa
ratura modernă pusă la dispoziția 
elevilor. Oaspeților de onoare din pri
ma zi de școală li se oferă flori, se 
rostesc cuvinte emoționante la adresa 
secretarului general al partidului, * 
tovarășei Elena Ceaușescu.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu dis
cută cu profesorii și elevii, le urează 
succes In noul an școlar, multă să
nătate și fericire.

Cadrele didactice și elevii liceului 
mulțumesc încă o dată pentru pri
vilegiul de a fi primit vizita secre
tarului general al partidului, pentru 
aprecierile și Îndemnurile generoase 
pe care le-au primit cu acest prilej.

Cei prezenți se angajează să con
fere noului an de învățămînt valențe 

superioare de eficiență In pregătirea 
pentru muncă și viață a elevilor, să 
ridice rezultatele școlii la nivelul 
exigențelor pe care secretarul gene
ral al partidului le-a formulat la 
adresa învățămîntului românesc.

In continuare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu, 
ceilalți tovarăși din conducerea de 
partid și de stat vizitează FACUL
TATEA DE MEDICINA 
Craiova.

Profesorul doctor docent Petra 
Georgescu, decanul facultății, subli
niază că această facultate. înființată 
cu 12 ani in urmă, a cunoscut, de la 
an la an, o continuă dezvoltare și 
modernizare, răspunzind astăzi exi
gentelor puse în fata invătămintului 
superior românesc de secretarul ge
neral al partidului. Aici învață circa 
2 200 de studenți, din care aproape 
1 000 sînt din diverse țări ale ■ lumii, 
fapt grăitor pentru valoarea înaltă a 
școlii românești de medicină și presti
giul pe care și l-a cîștigat în scurt 
timp acest centru universitar. în 
noul an școlar, facultatea cunoaște 
noi extinderi, cohstînd în săli de 
cursuri, laboratoare, amfiteatre, bi
bliotecă. ce funcționează pe lingă 
Spitalul clinic nr. 1 din Craiova. 
Totodată, au fost date in folosință o 
cantină și două cămine.

Secretarul general al partidului 
este informat că facultatea s-a inte
grat în activitatea unităților sanitare 
atît la nivelul municipiului Craiova, 
cit și ca for metodologic de specia
litate pentru județele Dolj. Mehe
dinți, Gorj și Vilcea. Vizitîndu-se 
laboratoarele de explorări funcțio
nale. de înaltă calitate și finețe, de 
vîrf în tehnica de profil, care com
pletează pe cele existente in spital, 
sint înfățișate acțiuni inițiate de ca
drele didactice în direcția legării 
strînse a invățămintului cu practica 
medicală. Se trece, rînd pe rînd, prin 
laboratorul ce dispune de condiții 
pentru precizarea, in milisecunde, a 
transmisiei informației în creier 
pentru diagnosticul de funcție, la
boratorul pentru diagnosticarea șl 
tratarea unor maladii neuropsihice. 
prin săli de demonstrații hematolo
gice, fiziopatologice și electrocardio
grafie, unele dintre ele complet au
tomatizate, prin laboratorul de elec
tronică medicală. Este relevat faptul 
tă aici va fi realizată aparatura me
dicală diversă pentru clinici univer
sitare, precum și pentru unități spi
talicești.

Gazdele prezintă amfiteatrul fa
cultății, spațiu modem dotat caro 

intră In funcțiune odată eu acest în
ceput de nou an de invătămînt și 
unde proieotantii au prevăzut func
ționalități multiple Ia un nivel deo
sebit da ridicat. La intrarea in am
fiteatru, studenții ovaționează in- 
delung, scandează cu Însuflețire 
„Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu 
și studenții I".

Pe traseul vizitei In această uni
tate. creată din inițiativa secretaru
lui general al partidului ca o nece
sitate concretă pentru tnvătămîntul 
medical românesc, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu 
aînt informați despre activitatea ști
ințifică a cadrelor didactice craio
vene. evidențiindu-se faptul că ea se 
desfășoară In cadrul programului 
stabilit de Academia de știinte me
dicale. o contribuție efectivă avînd în 
materializarea temelor și personalul 
medical din unitățile spitalicești ale 
Olteniei și studenții.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu fell-

Marea adunare populară de la Craiova
De la Facultatea de medicină, co

loana oficială se îndreaptă spre cen
trul orașului, unde urmează să aibă 
loc adunarea populară care Încheie 
vizita de lucru a secretarului general 
al partidului In județul Dolj.

Un mare număr de locuitori al 
Craiovei, prezenți de-a lungul Între
gului traseu, in ciuda ploii care n-a 
contenit în cursul dimineții, se aflau 
aici pentru a saluta pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu șl pe tovarășa 
Elena Ceaușescu, aplaudînd și ova- 
ționînd îndelung pentru partid, pen
tru politica sa consacrată dezvoltării 
țării, bunăstării materiale și spiri
tuale a Întregului popor.

Piața Unirii este împodobită sărbă
torește, ca de altfel Întregul munici
piu. Zeci de mii de oameni ai muncii 
studenți, elevi au venit pentru a se 
lntîlni din nou cu conducătorul iubit 
al partidului și statului, pentru a da 
glas încrederii în politica Partidului 
Comunist Român, prin înfăptuirea 
căreia destinele Doljului s-au împle
tit îh chip fericit cu cele ale tuturor 
județelor tării într-o evoluție dinami
că, ascendentă, multilaterală.

Este încrederea în însuși viitorul 
patriei, in împlinirea năzuințelor de 
pace și progres ale poporului nostru, 
ce constituie argumentul unității în 
jurul partidului, al secretarului său 
general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
de a cărui gîndire și activitate re
voluționară sint legate înfăptuirile 
mari ale anilor noștri in edificarea 

cită cadrele ’didactice ale facultății 
craiovene de medicină pentru rezul
tatele obținute în scurta perioadă de 
activitate a acestei instituții de în- 
vătămînt. pentru programele de cer
cetare elaborate, pentru gradul de 
dotare tehnică asigurată și le urează 
noi succese în activitatea de pregă
tire. de asigurare a unei asistente 
medicale cît mai calificate. .

La plecare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa țllena Ceaușescu 
sint Înconjurați cu aceeași dragoste, 
stimă șl prețuire de studenți și ca
dre didactice care aclamă cu însu
flețire pentru partid si secretarul 
său general.

Mulțumind din adlncul inimii pen
tru vizită și pentru cuvintele fru
moase. decanul facultății subliniază 
dorința fierbinte a tuturor, studenți 
și cadre didactice laolaltă, de a 
Înfăptui întocmai sarcinile trasate 
invătămintului superior, scolii in 
general.

societății socialiste multilateral dez
voltate pe pămîntul României.

La apariția In trțbuna oficială, to
varășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu, ceilalți tovarăși 
din conducerea partidului șl statului 
sînt întîmpinați cu puternice aplau
ze și urale. Se aclamă cu putere, se 
scandează neîntrerupt „Ceaușescu — 
P.C.R. !“, „Ceailșescu și poporul!“, 
„Ceaușescu — pace !“.

Deschizînd adunarea populară, to
varășul Miu Dobrescu, prim-secretar 
al Comitetului județean Dolj al 
P.C.R., președintele consiliului popu
lar județean, a spus :

Stimate tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu.

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu.

Stimați tovarăși.
Municipiul Craiova, Întregul Dolj 

trăiesc în aceste zile momente înăl
țătoare. Avem marea bucurie de ă 
fi gazdele unor oaspeți dragi inimi
lor noastre. îmi revine înalta cinste 
ca, în numele comitetului județean 
de partid, al comuniștilor, al tutu
ror oamenilor muncii din județul 
Dolj, să adresez un fierbinte saîut 
celui mai iubit și stimat fiu al po
porului român, conducătorul eroic, 
clarvăzător al destinelor națiunii 
noastre pe drumul luminos al socia
lismului si comunismului, secretarul
(Continuare în pag. a IV-a)
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general al Partidului Comunist Ro
mân. președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Adresăm, de asemenea, cel mai 
cordial bun venit pe meleagurile 
doliene tovarășei academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu. personali
tate de frunte a vieții noastre con
temporane, proeminent om de știin
ță de renume mondial, minunat 
exemplu de revoluționar comunist, 
de savant și cetățean angaiat cu în
treaga ființă în lupta închinată bi
nelui si fericirii poporului român.

Legat prin mii de fire de poporul 
nostru în care ati aflat izvorul tine
reții fără bătrînete. al geniului crea
tor și energiei ce vă caracterizează, 
dumneavoastră, mult stimate tovară
șe secretar general, ați exprimat, aici, 
la Craiova, în 1946, dorința de a face 
din Oltenia sărăcită și înapoiată o 
vatră prosperă cu o industrie si 
agricultură puternice, iar din Craio
va o cetate a muncii, culturii si ști
inței. Nu a fost doar o previziune 
genială, ci un crez statornic, oe care 
dacă astăzi il vedem împlinit se da- 
toreste uriașei activizări a energiilor 
națiunii, epopeii constructive fără 
egal, inspirată și condusă cu strălu
cire de dumneavoastră in acești 16 
ani de istorie nouă si demnă a tării.

în epoca socialismului și cu deo
sebire în ultimii 16 ani, județul Dolj 
a cunoscut prefaceri structurale pe 
toate planurile vieții economico-so- 
ciale. Doljul realizează astăzi în nu
mai două zile întreaga producție in
dustrială a anului 1938 și în mai pu
țin de două luni pe cea din 1965. în 
agricultură s-a creat, cu sprijinul 
partidului si statului, al dumnea
voastră personal, o bază materială 
puternică, ce a permis sporirea de 
la an la an a recoltelor si a produc
țiilor zootehnice. în ultimele trei 
cincinale s-au investit in Dolj peste 
50 de miliarde de lei. ceea ce a per
mis realizarea unui cutezător și 
complex program de dezvoltare a 
județului. Dumneavoastră personal, 
mult stimate tovarășe secretar gene
ral. ati pus piatra de temelie în Dolj 
unor citadele industriale care expri
mă in chip impresionant forța socia
lismului. capacitatea creatoare a po
porului nostru ; concomitent au fost 
construite numeroase edificii consa
crate învătămîntului. științei, cultu
rii si peste 50 000 de apartamente. 
Pentru toate aceste mărețe înfăptuiri 
vă sintem adine recunoscători si vă 
adresăm, mult iubite și stimate to
varășe secretar general Nicolae 
Ceaușescu. întreaga noastră gratitu
dine. împreună cu cele mai alese 
sentimente de stimă si recunoștință.

în ambianta acestei Însuflețite a- 
dunări. străbătută de dragostea și 
devotamentul nemărginit pe care vl 
Ie purtăm, permiteți-mi să vă ra
portez că. actionind pentru îndepli
nire*  obiectivelor celui de-al XII-lea 
Congres al partidului, a sarcinilor și 
indicațiilor dumneavoastră, muncito
rii, tehnicienii și inginerii din in
dustria Doljului au realizat în pe
rioada care s-a scurs din acest 
prim an al noului cincinal o 
producție-marfă industrială cu circa 
5 la sută mai mare față de anul 
precedent, au realizat și depășit 
planul la producția netă, la producti
vitatea muncii1 și beneficii, reușind, 
totodată, să obțină economii față de 
plan Ia cheltuielile materiale în va
loare de 25 de milioane de lei. Am 
îndeplinit planul de investiții dînd în 
folosință obiective economice și so- 
cial-culturale, între care și aproape 
10 000 de apartamente.

în domeniul agriculturiî, permi- 
teți-mi să raportez că la griu am ob
ținut o producție ce ne-a permis de
pășirea obligațiilor la fondul de stat 
cu circa 17 000 de tone. în momentul 
de fată sîntem concentrați cu toate 
forțele pentru a strînge la timp în
treaga recoltă a produselor de toamnă 
și a pregăti temeinic noul an agri
col, pentru a face — așa cum ne-ați 
cerut la recentele consfătuiri de la

Comitetul Central al partidului — ca 
pămîntul să dea întreaga măsură a 
potențialului său.

înfăptuind politica partidului, indi
cațiile dumneavoastră, s-a dezvoltat 
puternic învățămîntul de toate gra
dele, oferind condiții optime pentru 
un învățămînt modern, eficient 
Acum, cînd sărbătorim inaugurarea 
unui nou an de învățămînt, adresăm 
omagiul nostru fierbinte tovarășei 
Elena Ceaușescu pentru contribuția 
de inestimabilă valoare la progresul 
învătămîntului, la promovarea neabă
tută a concepției privind integrarea 
învățămîntului cu cercetarea și prac
tica socială.

Menționind aceste realizări, trebuie 
să raportez în spirit autocritic că 
rezultatele obținute în dezvoltarea 
economico-socială și spirituală a jude
țului sînt încă departe de a epuiza 
marile rezerve existente. Sîntem pe 
deplin conștienți că activitatea noas
tră nu se ridică încă la nivelul ce
rințelor și exigențelor formulate de 
dumneavoastră. Avem rămîneri în 
urmă in realizarea producției-marfă, 
a unor produse fizice, inclusiv a unor 
produse destinate exportului, pe șan
tiere avem un volum mare de utilaje 
tehnologice nemontate. Ne regăsim, 
de asemenea, în multe dintre aspec
tele criticate de dumneavoastră la 
consfătuirile de lucru pe problemele 
agriculturii, domeniu în care persistă 
serioase neajunsuri în organizarea și' 
efectuarea lucrărilor, în respectarea 
tehnologiilor și cerințelor unei agri
culturi moderne, în realizarea unui tot 
unitar între învățămînt, cercetare și 
producția agricolă. Toate aceste 
neajunsuri vizează în primul rînd 
munca organizației județene de 
partid, a întregului nostru activ de 
partid, muncă ce va trebui să înre
gistreze grabnic atributele noii cali
tăți, să marcheze o grabnică și radi
cală perfecționare, o eficiență sporită.

Vă asigurăm, mult stimate tovarășe 
secretar general, că vom face totul 
pentru a ne ridica la înălțimea exi
gențelor acestei epoci, pentru apli
carea fermă în viață a indicațiilor și 
îndemnurilor deosebit de prețioase pe 
care le-ați dat în cursul actualei vi
zite.

Permiteți-ml, totodată, mult iubite 
și stimate tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu, să ne exprimăm 
din inimă totala noastră adeziune la 
politica externă a partidului și statu
lui nostru, al cărei promotor neobosit 
sînteți dumneavoastră, politică în
dreptată spre cooperare, pace și inde
pendență a tuturor popoarelor.

Adueîndu-vă omagiul fierbinte pen
tru întreaga dumneavoastră activitate 
eroică în fruntea partidului și statu
lui, pentru ridicarea poporului la o 
nouă demnitate, oamenii muncii din 
județul Dolj vă urează ani multi, în 
sănătate și putere de muncă, mereu 
aceeași energie și tinerească vigoare 
pentru a conduce patria și poporul 
spre noi culmi ale progresului și ci
vilizației, spre comunism.

Dînd glas dorinței unanime a 
participanților la acest moment săr
bătoresc, a tuttwor oamenilor mun
cii din Dolj, primul secretar al co
mitetului județean de partid a adre
sat tovarășului Nicolae Ceaușescu 
rugămintea de a lua cuvîntuL Peste 
Piața Unirii se aude din nou, scan
date cu putere, numele partidului și 
al secretarului său general. Intr-o 
firească și semnificativă alăturare.

Întîmpinat cu îndelungi urale, 
la cuvîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia.

Cuvîntarea conducătorului parti
dului și statului’nostru a fost urmă
rită cu viu interes și subliniată în 
repetate rinduri cu puternice aclau- 
ze și urale, fiind evidențiată și în 
acest fel hotărirea celor ce trăiesc 
și muncesc pe aceste plaiuri româ
nești de a aduce Ia îndeplinire. în 
mod exemplar, indicațiile și reco
mandările secretarului general al 
partidului, de a munci mai bine în 
viitor, de a înlătura lipsurile și nea-

junsurile, de a acționa cu devota
ment și hărnicie pentru realizarea 
sarcinilor cincinalului, a obiectivelor 
celui de-al XII-lea Congres al parti
dului.

Aceste gînduri și sentimente în
trupate în fierbinte și devotat an
gajament muncitoresc s-au regăsit 
în entuziasmul cu care miile de 
participanți au scandat din nou, la 
încheierea cuvîntării, „Ceaușescu — 
P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !“, 
„Ceaușescu — România!", „Ceaușescu 
— pace !“.

în încheierea adunării, primul se
cretar al comitetului județean de 
partid a spus :

Mult iubite și stimate tovarășe 
secretar general Nicolae Ceaușescu,

Vă rog să-mi permiteți ca, în nu
mele participanților la această mare 
adunare populară, al comuniștilor, 
al tuturor locuitorilor Doljului, să 
exprim încă o dată sentimentele 
noastre de cea mai aleasă recunoș
tință pentru onoarea pe care ne-ați 
făcut-o de a vizita din nou Doljul. 
Vă asigurăm că organizația jude
țeană de partid, comuniștii, toți oa
menii muncii vor păstra permanent 
în memorie fiecare din momentele 
acestei vizite, aprecierile dumnea
voastră și, deopotrivă, analiza cri
tică a muncii noastre, prețioasele in
dicații pe care ni le-ați dat.

Exprimăm aici angajamentul nos
tru comunist de a ne îndeplini în
tocmai îndatoririle ce ne revin din 
hotărîrile partidului și indicațiile 
dumneavoastră, urmînd cu toată 
abnegația exemplul înălțător al gin- 
dirii și faptei dumneavoastră.

Vă adresăm dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu, și mult stimatei 
tovarășe Elena Ceaușescu cele mai 
călduroase urări de viață lungă, să
nătate și putere de muncă, spre bi
nele patriei și poporului nostru, al 
păcii și progresului omenirii, pentru 
continua înălțare a României înflo
ritoare, liberă și demnă intre națiu
nile lumii.

Trăiască Partidul Comunist Ro
mân, în frunte cu secretarul său ge
neral, cel mai iubit și stimat fiu al 
poporului român, 
Ceaușescu 1

tovarășul Nicolae

populară, mii de 
au venit pe aero-

După adunarea 
oameni ai muncii 
portul din Craiova pentru a saluta 
cu căldură pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și pe tovarășa Elena 
Ceaușescu la plecarea spre Bucu
rești.

O gardă militară a prezentat ono
rul. A fost intonat Imnul de stat al 
Republicii Socialiste România.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu salută cu 
prietenie pe cei prezenți. Din mii de 
piepturi izbucnesc urale și ovații. Se 
scandează cu putere Ceaușescu — 
P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !“.

în această ambianță, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu își iau rămas bun de la 
locuitorii județului Dolj, care, pe 
parcursul celor două zile ale vizitei 
de lucru, i-au înconjurat cu cea mai 
măre dragoste și stimă.

Manifestarea entuziastă de pe aero
port a reafirmat adeziunea cetățeni
lor Craiovei și al Doljului la politica 
internă și externă a partidului, hotă- 
rîrea lor de a munci cu toată răs
punderea pentru înfăptuirea indica
țiilor și recomandărilor secretarului 
general al partidului date cu prile
jul vizitei, pentru a obține rezultate 
cît mai bune în dezvoltarea orașului 
și a județului, contribuind, prin 
aceasta, la progresul general al în
tregii țări.

★
La înapoierea în Capitală, tovară

șul Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, și tovarășa Elena Ceaușescu 
au fost salutați de membri și membri 
supleanți ai Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.

BELGRAD 15 (Agerpres). — Tova
rășul Ștefan Andrei, membru su
pleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.. ministrul a- 
facerilor externe al Republicii Socia
liste România, aflat in vizită oficială 
de prietenie la Belgrad, a fost pri
mit în ziua de 15 septembrie a.c. de 
tovarășul Serghei Kraigher. președin
tele Prezidiului R.S.F. Iugoslavia.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. secretarul general al Par
tidului Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste România, 
ministrul român a tranșmis tovară
șului Serghei Kraigher. Prezidiului 
R.S.F. Iugoslavia un salut frățesc și 
un mesaj de prietenie împreună cu 
cele mai bune urări de pace, pro
gres și bunăstare popoarelor Iugo
slaviei socialiste, de sănătate, ferici
re personală și noi succese în acti
vitate.

Tovarășul Serghei Kraigher a ex
primat in numele Prezidiului R.S.F.I. 
și al său personal cele mai vii mul
țumiri tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și a adresat președintelui României 
un cald salut A urări de noi succe
se. multă sănătate și fericire, iar po
porului român urări de noi realizări 
în edificarea societății socialiste mul
tilateral dezvoltate. în • promovarea 
cauzei păcii, securității si cooperării 
internaționale.

In cadrul convorbirilor, care s-au 
desfășurat intr-o atmosferă de caldă 
prietenie, caracteristică relațiilor ro- 
mâno-iugoslave. s-a dat o înaltă a- 
preciere dezvoltării continue a 
colaborării pe multiple planuri din
tre România si R.S.F. Iugoslavia, a- 
dincirii conlucrării lor în viata in
ternațională. S-a evidențiat cu satis
facție dezvoltarea raporturilor dintre 
cele două țări în spiritul înțelege
rilor dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și președintele Iosip Broz 
Tito și s-a subliniat rolul hotărî- 
tor pe care îl are continuarea 
întîlnirilor la nivel înalt pentru 
întărirea prieteniei și solidarității și 
extinderea colaborării reciproce. S-a 
constatat că in spiritul documente
lor adoptate și înțelegerilor conveni
te cu prilejul vizitei oficiale de prie-

tenie a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în R.S.F.I., în octombrie 1980. s-au 
obținut noi realizări în adîncirea și 
diversificarea raporturilor bilaterale. 
A fost exprimată hotărîrea ambelor 
părți de a acționa pentru intensifica
rea colaborării. îndeosebi în dome
niile economic si tehnico-științific. 
pentru Înfăptuirea integrală a celor 
stabilite la nivel înalt.

în cadrul schimbului de vederi a- 
supra evoluției situației internațio
nale a fost exprimată îngrijorarea 
celor două părți in legătură cu a- 
gravarea încordării, cu accentuarea 
politicii de forță, de împărțire și re
împărțire a sferelor de influentă și 
de dominație, cu intensificarea fără 
precedent a cursei înarmărilor și a- 
dincirea crizei economice internațio
nale. care pun tot mai mult în pri
mejdie pacea mondială, independen
ta si securitatea popoarelor. A fost 
reafirmată hotărîrea României și Iu
goslaviei de a acționa și în viitor, 
împreună cu alte țări socialiste, cu 
țările în curs de dezvoltare si neali
niate. cu toate forțele democratice 
si progresiste pentru oprirea încor
dării internaționale, pentru reluarea 
și continuarea politicii de destinde
re, de colaborare și respect al in
dependentei naționale, pentru pace, 
dezarmare si securitate, pentru de
mocratizarea relațiilor internaționale, 
edificarea noii ordini economice in
ternaționale.

România șl Iugoslavia se pronunță 
pentru încheierea cu rezultate pozi
tive concrete a reuniunii de la Ma
drid, care să asigure convocarea Con
ferinței pentru întărirea încrederii și 
dezarmării în Europa, extinderea co
laborării între toate statele partici
pante și continuitatea procesului edi
ficării securității și dezvoltării co
laborării prin convocarea unor noi 
reuniuni europene.

La întrevedere au fost prezenți din 
partea română Nicolae Mihai, amba
sadorul României la Belgrad, și Va- 
sile Șandru, director in M.A.E., iar 
din partea iugoslavă, Iosip Vrhoveț, 
secretarul federal pentru afacerile 
externe, și Trifun Nikolici, ambasado
rul R.S.F.I. la București.

.NAȚIUNILE UNITE 15 (Agerpres). 
— La sediul din New York al Na
țiunilor Unite au început marți lu
crările celei de-a 36-a sesiuni ordi
nare a Adunării Generale a Organi
zației Națiunilor Unite.

Actuala sesiune se deschide tntr-o 
conjunctură internațională complexă, 
Intrucît anul care s-a scurs nu a con
semnat ameliorările așteptate în ce 
privește climatul internațional : dim
potrivă. așa cum remarca secretarul 
general al O.N.U., Kurt Waldheim. în 
raportul, anual, trăsătura definitorie a 
problemelor mondiale s-a schimbat în 
mod neașteptat, apărînd noi tensuni 
în relațiile dintre state. Numeroasele 
probleme apărute în acest interval se 
regăsesc, intr-un fel sau altul,

pe bogata agendă a ordinii de zi. 
Problematica dezarmării, In primul 
rind a celei nucleare, precum și stin
gerea focarelor de conflict din dife
rite zone ale globului se situează la 
loc de frunte intre subiectele înscrise 
pe agenda sesiunii.

Alte puncte importante acoperă 
chestiuni de un amplu și acut interes 
pentru toate popoarele lumii, cu un 
impact direct asupra păcii și secu
rității internaționale. Ele se referă la 
înlăturarea ultimelor vestigii ale co
lonialismului, ale politicii de apart
heid, a oricăror forme de discrimi
nare rasială, la combaterea teroris
mului. la făurirea unei noi ordini 
economice internaționale. întărirea 
rolului și democratizarea structurii și , 
activității organizației internaționale.

Conferința anuală a Uniunii Interparlamentare
HAVANA 15 (Agerpres). — La Pa

latul congreselor din Havana au în
ceput marți lucrările celei de-a 68-a 
Conferințe a Uniunii Interparlamen
tare. Participă delegații din peste 90 
de țări ale lumii, precum și repre
zentanți ai unor organizații interna
ționale. Din țara noastră participă o 
delegație formată din prof. Stan Soa
re, președintele Grupului țomân al 
Uniunii Interparlamentare, membru

al Consiliului Interparlamentar, și 
loan Totu, membru al Consiliului In
terparlamentar.

Pe ordinea de zi a actualei confe
rințe se află probleme actuale ale si
tuației internaționale, o atenție deo
sebită urmînd a fi acordată luptei 
pentru pace și dezarmare, în primul 
rînd pentru dezarmare nucleară, li
chidarea ultimelor vestigii ale colo
nialismului, a apartheidului și rasis
mului.

Rezultatele alegerilor parlamentare din Norvegia
OSLO 15 (Agerpres). — La Oslo 

au fost date publicității, marți, re
zultatele definitive ale alegerilor 
parlamentare desfășurate la 13 și 14 
septembrie. Participarea la vot — se 
arată în comunicatul oficial — a fost 
de 80,2 la sută. Partidul Conserva
tor, Partidul de Centru și Partidul 
Creștin Popular — aflate pînă acum 
în opoziție — au întrunit majorita
tea în Storting (parlamentul unicame
ral al țării cu 155 de locuri), ur- 
rftind să formeze viitorul guvern. 
Partidul Muncitoresc al premierului 
Gro Harlem Brundtland continuă să 
fie cel mai mare partid reprezentat

in parlament, dar avind In vedere 
numărul de mandate întrunit (66), 
deși beneficiază de sprijinul Parti
dului Socialist de Stingă, care și-a 
sporit reprezentarea de Ia 2 la 4 
mandate, este nevoit să treacă în 
opoziție, restul mandatelor au reve
nit Partidului Progresului (4) și. 
Partidului Liberal (2).

Noua majoritate conservatoare- 
centristă-creștinâ totalizează 79 de 
locuri în Storting, cu unul mal mult 
decit majoritatea necesară.

Noua opoziție, formată din Parti
dul Muncitoresc și Partidul Socialist 
de Stînga, grupează 70 de deputați.

România la tîrguri 
internaționale

BRNO
PRAGA 15 (Agerpres). — Expo

natele prezentate de cele 11 între
prinderi de comerț exterior româ
nești din cadrul celei de-a 23-a e- 
dițil a Tîrgului internațional al con
strucțiilor de mașini de la Brno 
(R.S. Cehoslovacă) se bucură de a- 
precieri favorabile din partea spe
cialiștilor cehoslovaci și străini, pre
cum și a publicului vizitator.

Excavatorii! hidraulic „S-l 202“, 
fabricat de întreprinderea de utilaj 
greu Brăila, 
aur.

a obținut Medalia de

ZAGREB
15 (Agerpres). — Cu 
de-a 34-a ediții a Tîr-

BELGRAD 
prilejul celei 
gului internațional de la Zagreb, în 
pavilionul României a fost organi
zată o masă rotundă, în cadrul căreia 
au fost prezentate realizările deose
bite obținute de industria construc
toare de mașini din țara noastră in 
domeniul mijloacelor de transport 
feroviare și rutiere.

Materialele tehnice șl filmele pre
zentate, precum și discuțiile purtate 
de specialiștii români cu cei iugo
slavi au constituit un bun prilej de 
popularizare a realizărilor românești 
în aceste domenii, un nou moment 
pe linia manifestărilor organizate în 
vederea dezvoltării colaborării eco
nomice bilaterale.

Un important aport la dezvoltarea și adîncirea 
colaborării prietenești dintre România și Kuweit
Timp de trei zile, tara noastră a 

avut ca oaspete de seamă, la invitația 
președintelui Nicolae Ceaușescu, pe 
Alteța Sa șeicul Jaber Ăl-Ahmad 
Al-Jaber Al-Sabah, emirul statului 
Kuweit, care a efectuat o vizită ofi
cială de prietenie în România. în- 
scriindu-se în contextul bunelor rela
ții dintre România și Kuweit. în ge
neral dintre tara noastră și statele 
arabe, noul dialog la nivel înalt 
româno-kuweitian s-a desfășurat în
tr-o atmosferă de prietenie, stimă și 
înțelegere reciprocă. încheindu-se cu 
rezultate de natură să dea un nou 
impuls rodnicei conlucrări bilaterale 
pe cele mai divetse planuri. Aceste 
rezultate sînt salutate cu satisfacție 
de opinia publică din România, care 
le apreciază ca o nouă dovadă a 
consecvenței cu care partidul și sta
tul nostru acționează în vederea am
plificării legăturilor de prietenie si 
colaborare cu țările arabe, cu toate 
statele. în genefal cu toate țările 
lumii fără deosebire de orînduire 
socială, orientări de bază ale politicii 
externe a României socialiste, reafir
mate de Congresul al XII-lea al 
P.C.R.

Colaborarea dintre România șl 
Kuweit iși are începuturile în urmă 
cu aproape două decenii, cînd tara 
noastră a stabilit relații diplomatice 
cu tînărul stat arab, exprimîndu-și 
dorința de a dezvolta cu acesta 
raporturi întemeiate pe respectul in
dependenței. deplinei egalități în 
drepturi, stimei și avantajului re
ciproc. Un moment de cea mai mare 
importantă pentru extinderea rela
țiilor bilaterale l-a constituit vizita 
Întreprinsă în Kuweit. în martie 1976, 
de președintele Nicolae Ceaușescu. 
Această vizită, prima întreprinsă de 
uh șef de stat român în tara de pe 
malurile Golfului, a deschis noi per
spective colaborării româno-kuweiti
ene. Sub impulsul acordurilor si 
înțelegerilor realizate, conlucrarea ne 
tărîm economic, politic șl în alte 
domenii s-a lărgit continuu.

Noul dialog la nivel înalt româ
no-kuweitian a dat expresie voinței 
comune 
diversifica 
superioară

a celor două țări de a 
si ridica pe o treaptă 
această conlucrare. Salu-

tind cu căldură prezența înaltului 
oaspete pe pămîntul țării noastre, 
președintele NICOLAE CEAUȘESCU 
a exprimat dorința ca vizita să mar
cheze. un nou moment important in 
dezvoltarea relațiilor dintre România 
și Kuweit. în toate domeniile de 
activitate, Îndeosebi In extinderea 
colaborării economice, tehnico-știin- 
țifice și culturale, in interesul ambe- 

. lor popoare. Dorim, de asemenea, a 
spus președintele României, să dez
voltăm o bună colaborare și pe pian 
internațional, pentru o politică de 
destindere, de independentă națională 
și de pace.

La rindui său, emirul Kuweitului, 
Alteța Sa șeicul JABER AL-AHMAD 
AL-JABER AL-SABAH, mulțumind 
președintelui Republicii Socialiste 
România, guvernului și Întregului 
popor român pentru primirea căl
duroasă ce i s-a făcut in România, 
a exprimat hotărirea tării sale de a 
acționa pentru dezvoltarea continuă 
a legăturilor de prietenie intre 
România și Kuweit, intre popoarele 
kuweitian și român.

Aceste deziderate își găsesc o largă 
reflectare în Comunicatul comun, 
care subliniază hotărirea României și 
Kuweitului de a extinde cooperarea 
In diferite ramuri ale industriei. în 
domeniile agroindustrial, sănătății, 
turismului, transporturilor, comunica
țiilor, precum și in domeniul finan
ciar și comercial, ca si în alte 
sectoare de interes reciproc. în acest 
context au fost examinate posibili
tățile de finanțare în comun și de 
realizare a unor proiecte concrete în 
domeniile menționate, înființarea de 
societăți mixte și alte forme moderne 
de cooperare în producție, pe baza 
principiului avantajului reciproc.

Un rol important în adîncirea co
laborării româno-kuweitiene îl va 
avea, fără îndoială, hotărîrea de a 
încuraja și promova dezvoltarea con
tactelor dintre cele două țări, la 
toate nivelurile, o primă măsură în 
acest sens fiind convocarea, la o dată 
cit mai apropiată, a Comisiei mixte 
interguvernamentale de cooperare 
economică și tehnică.

Aceste măsuri. îngloblnd un cerc 
larg de preocupări, cărora li se

*
adaugă protocolul de colaborare eco
nomică. semnat tot în timpul vizitei, 
se constituie într-un adevărat pro
gram de acțiune, menit să dea un 
nou impuls conlucrării bilaterale, 
valorificării largilor posibilități ofe
rite de potențialul economic £1 
României și Kuweitului. Așa cum se 
știe. Kuweitul este o tară cu vaste 
resurse petroliere (evaluate la 10,5 mi
liarde tone), care a obținut impor
tante succese pe linia prelucrării 
acestei bogății naturale. în același 
timp, este cunoscută experiența va
loroasă, larg apreciată pe plan 
internațional, dobîndită de România 
in prospectarea, exploatarea și rafi
narea petrolului. Dealtfel, în timpul 
vizitei făcute la întreprinderea „1 
Mai“ din Ploiești, șeful statului 
kuweitian a dat o Înaltă apreciere 
nivelului atins de Industria româ
nească de utilaj petrolier, posibilită
ților acesteia de a satisface cu maxi
mum de eficientă orice exigențe.

Schimbul de vederi asupra situației 
internaționale a pus în evidentă 
identitatea său apropierea punctelor 
de vedere ale României și Kuweitu
lui în marile probleme complexe cu 
care este confruntată lumea con
temporană, voința lor de a conlucra 
tot mai strîns în găsirea unor soluții 
corespunzătoare intereselor păcii și 
progresului tuturor popoarelor. în 
această privință se poate consemna 
cu satisfacție convergenta punctelor 
de vedere cu privire ■ la necesitatea 
de a se acționa pentru oprirea agra
vării tensiunii din viata internațio
nală, pentru reluarea și continuarea 
politicii de destindere și pace, pentru 
respectarea strictă în relațiile dintre 
state a principiilor independentei și 
suveranității naționale, deplinei ega
lități in drepturi, neintervenției în 
treburile interne, neutilizării forței 
sau a amenințării cu forța, reglemen
tării tuturor disputelor dintre state 
exclusiv pe cale pașnică.

Cum era si firesc, un Ioc Important 
In cadrul convorbirilor l-a ocupat 
situația din Orientul Mijlociu. Con
știentă de faptul că persistenta foca
rului de încordare si conflict de acî 
constituie un pericol permanent la 
adresa păcii în zonă șl în lume.

România socialistă a subliniat și cu 
acest prilej necesitatea realizării unei 
reglementări globale, juste și du
rabile, care să dea posibilitate popoa
relor respective să se dezvolte liber, 
la adăpost de noi conflagrații pustii
toare. In acest sens, tara noastră a 
reafirmat imperativele retragerii Is
raelului din teritoriile arabe ocupate 
în 1967, soluționării problemei poporu
lui palestinian — inclusiv prin 
crearea unui stat propriu indepen
dent — ca aspect central al întregu
lui conflict, asigurării integrității și 
suveranității tuturor statelor din zonă. 
Această poziție principială și con
structivă se bucură, după cum se știe, 
de o profundă apreciere în rindui 
țărilor arabe, apreciere ce și-a găsit 
din plin expresia și cu prilejul 
recentei întilniri la nivel înalt ro
mâno-kuweitiene. într-adevăr. partea 
kuweitiană și-a exprimat gratitudi
nea pentru poziția justă adoptată de 
Republica Socialistă România fată de 
cauza popoarelor arabe, pentru spri
jinul pe care România il acordă 
acestei cauze.

în cursul dialogului de la București 
au fost abordate și alte probleme de 
mare importantă ale vieții internațio
nale, ca problema dezarmării, a li
chidării subdezvoltării și instaurării 
unei noi ordini economice mondiale, 
înfăptuirii securității europene, solu
ționării pe cale politică a diferendelor 
dintre state, și în acest cadru a" înce
tării conflictului dintre Iran și Irak, 
în toate aceste aspecte fundamentale 
consemnîndu-se, de asemenea, apro
pierea sau similitudinea aprecierilor 
și punctelor de vedere.

Prin rezultatele sale rodnice, dialo
gul româno-kuweitian la nivel înalt 
se Înscrie ca un important moment 
in relațiile dintre cele două țări, ca 
o contribuție marcantă la dezvoltarea 
și adîncirea relațiilor de prietenie și 
colaborare dintre poporul român și 
poporul kuweitian. în consens cu 
interesele de pace, de progres si 
propășire a ambelor țări, cu cauza 
înțelegerii și cooperării Internatio
nale.

Nicolae N. LUPU

Conferinfei 
internaționale de solidaritate cn 
popoarele libanez și palestinian 

BEIRUT 15 (Agerpres). — în ca
pitala Libanului au luat sfîrșit lu
crările Conferinței Internationale de 
solidaritate cu popoarele libanez și 
palestinian. Au participat Yasser 
Arafat, președintele Comitetului E- 
xecutiv al Organizației pentru Elibe
rarea Palestinei, reprezentanți ai 
formațiunilor si partidelor politice 
membre ale Mișcării naționale liba
neze. Au luat parte, de asemenea, 
delegații ale unor organizații de 
masă și pbștești din diferjte țări, 
printre care și din România, ale unor 
mișcări de eliberare națională și or
ganizații internaționale.

într-un document final al confe
rinței sînt condamnate acțiunile a- 
gresive israeliene împotriva popoa
relor libanez si palestinian, si se cere 
adoptarea de măsuri eficiente pentru 
a se pune capăt unor asemenea acte, 
informează agenția palestiniană 
WAFA.

„Invadatorii jefuiesc 
localitățile din sudul 

Angolei"
Declarațiile unul ofițer 

angolez
LUANDA 15 (Agerpres). — Intr-un 

interviu acordat cotidianului „JOR- 
NAL DE ANGOLA", comandantul 
forțelor armate din orașul Cahama, 
maiorul Farrusco, arată că trupele 
regimului minoritar sud-african care 
se află pe teritoriul Angolei jefuiesc 
localitățile din sudul acestei țări Și 
NU EXISTA NICI UN INDICIU CA 
ACESTE TRUPE S-AR RETRAGE.

Maiorul Farrusco relatează că une
le unități sud-africane de ariergardă 
s-au retras din Angola pe teritoriul 
Namibiei, dar sarcina lor a fost de 
A PRADA O MARE CANTITATE 
DE PRODUSE ALIMENTARE Șl 
UTILAJE AGRICOLE DIN ZONELE 
OCUPATE. .Aceste unități iau cu 
ele totul : tractoare, buldozere, auto
vehicule de transport civil și toate 
animalele care au mai rămas", a spus 
el. Agresiunea sud-africană urmă
rește crearea unei zone-tampon intre 
R. P. Angola și Namibia controlată 
de regimul de la Pretoria.

Remanierea cabinetului britanic
LONDRA 15 (Agerpres). — Primul 

ministru al Marii Britanii, Margaret 
Thatcher, a procedat la o remaniere 
ministerială, șase miniștri, miniștri 
adjuncți și secretari de stat fiind eli
berați din funcții, ca urmare a cri
ticilor formulate la adresa contro
versatei politici monetariste promo
vate de cabinetul conservator — in-

formează agenția Reuter. Cu aceeași 
ocazie au fost anunțate cîteva schim
bări de portofolii între membri ai 
guvernului și înlocuirea președinte
lui Partidului Conservator, lordul 
Thorneycroft, care recent a criticat 
și el public politica economică a gu
vernului, cu Cecil Parkinson, mi
nistrul comerțului.

PORTUGALIA

Programul noului guvern
LISABONA 15 (Agerpres). — Pri

mul ministru al Portugaliei, Francis
co Pinto Balsemao, a prezentat în 
Parlament programul noului guvern 
al „Alianței Democratice" — coali
ție din care fac parte Partidul So
cial Democrat, Centrul Democratic 
și Social și Partidul Popular Monar
hist. Noul cabinet își propune, în 
primul rînd, luarea unor măsuri des
tinate redresării economiei, obiecti
vul prioritar fiind combaterea in
flației, care Înregistrează la ora ac
tuală o rată de 17,8 la sută. De ase
menea, se are în vedere dezvoltarea 
sectorului agricol pentru a se redu
ce dependența de importurile de

produse alimentare, în prezent Por
tugalia fiind nevoită să importe ju
mătate din necesarul de consum al 
populației. Totodată, guvernul inten
ționează să ducă o politică de con
trol al creditului și să faciliteze in
vestițiile în ramurile care furnizea
ză produse destinate exportului sau 
care nu sînt mari consumatoare de 
energie.

Pe plan extern, programul guver
namental prevede continuarea nego
cierilor privind aderarea Portugaliei 
la Piața comună, precum și menți
nerea alianțelor tradiționale.

Dezbaterile parlamentare vor înce
pe miercuri.

SUEDIA OLANDA: Opțiunile
Măsuri de austeritate

STOCKHOLM 15 (Agerpres). — Gu
vernul suedez a adoptat un program 
de austeritate, menit să contribuie 
la redresarea economiei tării, infor
mează agențiile internaționale de 
presă. Coroana suedeză a fost deva
lorizată cu 10 la sută, măsură cu 
efect imediat, iar taxa pe valoarea 
adăugată (T.V.A.) urmează să fie 
redusă de la 23.46 la sută la 20 la 
sută, incepînd cu data de 1 noiem
brie. După cum se precizează la 
Stockholm, noi măsuri de austerita
te urmează să fie anunțate intr-un 
viitor apropiat

Programul, relatează agențiile de 
presă, a fost determinat de O serie 
de factori economici și sociali nega
tivi, în primul rînd inflația și șo
majul. Totodată, se precizează că da
toria externă a Suediei a înregistrat 
recorăul de 46,6 miliarde coroane.

noului cabinet
HAGA 15 (Agerpres). — Ragina 

Beatrix a Olandei a prezentat marți, 
cu prilejul reînceperii activității par
lamentare, tradiționalul Mesaj al 
tronului, care cuprinde liniile gene
rale de acțiune ale guvernului de 
coaliție, format săptămîna trecută de 
premierul Andreas van Agt.

Pe plan intern, noul cabinet pro
pune o serie de măsuri pentru înlă
turarea dificultăților economice, care 
au generat îndeosebi o creștere alar
mantă a șomajului — în prezent 9,6 
la sută din forța de muncă. Totoda
tă, se preconizează reducerea chel
tuielilor publice — măsură menită 
să ducă la diminuarea deficitului 
bugetar.

în ceea ce privește activitatea pe 
plan extern, mesajul se pronunță 
intre altele, pentru „un control și o 
limitare a armamentelor, îndeosebi a 
celui nuclear".

AGENȚIILE DE PRESA
e scurt

VIZITA. A luat sfîrșit vizita ofi
cială de prietenie întreprinsă în 
R.D.P. Yemen de delegația de 
partid și de stat cehoslovacă, con
dusă de Gustav Husak, secretar ge
neral al C.C. al P.C. din Cehoslova
cia, președintele R.S. Cehoslovace. 
Cu acest prilej, anunță agenția 
C.T.K., a fost semnat Tratatul de 
prietenie și colaborare dintre R.S. 
Cehoslovacă și R.D.P. Yemen.

CONVORBIRI AMERICANO 
VEST-GERMANE. Secretarul 
stat al S.U.A., Alexander Haig, și-a 
încheiat luni vizita oficială de două 
zile la Bonn, unde a conferit cu 
omologul său vest-german. Hans- 
Dietrich Genscher, și a fost primit 
de cancelarul federal. Helmut 
Schmidt. în centrul convorbirilor 
secretarului de stat american cu in
terlocutorii săi vest-germani s-au 
aflat probleme de interes comun, 
relatează agențiile internaționale de 
presă.

de
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PREȘEDINTELE TANZANIEI, 
Julius Nyerere. a sosit luni într-o 
vizită oficială la Paris, pentru con
vorbiri cu președintele Francois 
Mitterrand.

SOSIREA LA BUDAPESTA A 
EMIRULUI KUWEITULUI. Pre
ședintele Consiliului Prezidențial al 
R.P. Ungare. Pal Losonczi. s-a în- 
tîinit. luni, cu șeicul Jaber Al- 
Ahmad Al-Jaber Al-Sabah. emirul 
statului kuweitian. sosit într-o vi
zită oficială la Budapesta’ — infor
mează agenția M.T.I. Marți au avut 
loc convorbiri între Janos Kădăr, 
prim secretar al C.C. al P.M.S.U. 
și emirul statului kuweitian.

PRIMUL MINISTRU AL GRE
CIEI, Gheorghios Rallis. a prezen
tat. marți, președintelui Constantin 
Karamanlis demisia cabinetului său. 
transmite agenția A.N.A. Demisia 
guvernului se înscrie în cadrul pro
cedurilor constituționale ce preced 
alegerile legislative generale, ce se 
vor desfășura la 18 octombrie. Șeful 
statului elen l-a însărcinat pe pri
mul ministru demisionar cu con
stituirea unui cabinet care să re
zolve problemele curente pină la 
formarea viitorului guvern, rezultat 
al configurației politice de după 
alegerile parlamentare.

AIRBUSUL SOVIETIC „IL-86" a 
efectuat, la 15 septembrie, prima

cursă de pasageri în Europa occi
dentală'. aterizind pe aeroportul 
central din capitala Belgiei, trans
mite agenția T.A.S.S.

TURISM. La Roma au început 
lucrările Adunării generale a Or
ganizației Mondiale a Turismului, 
la care iau parte 500 de delegați din 
țările membre. Din România parti
cipă o delegație condusă de Ion 
Tudor, prim-adjunct al ministrului 
turismului.

MANEVRE ALE N.A.T.O. La 14 
septembrie, au inceput manevre de 
toamnă ale N.A.T.O., denumite 
„Autumn Forge", care se desfășoară 
din Norvegia pină în Turcia, sub co
manda generalului american B. 
Rogers, comandantul-șef al trupe
lor N.A.T.O. din Europa — trans
mite agenția D.P.A. La manevre, 
care vor dura pînă la începutul lu
nii noiembrie, participă 280 000 do 
militari.

ATENTAT. Asupra generalului 
Frederik Kroesen, comandantul-șef 
al forțelor terestre americane în 
Europa occidentală, a fost co
mis marți, la Heidelberg, un a- 
tentat. transmite agenția D.P.A. 
Mal multe persoane, rămase 
încă neidentificate, au aruncat 
o grenadă șl au deschis fo
cul asupra mașinii blindate în care 
se afla generalul, acesta fiind ușor 
rănit. Atentatul, cel de-al patrulea 
comis în ultimele două săptămîni 
împotriva militarilor americani sta
ționați în R.F.G., nu a fost încă re
vendicat.
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