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oaspete 
Nicolae

• începerea convorbirilor oficiale

cu țara dumnea-

au rostit
ție și subliniate cu aplauze de 
prezenți.

Stimate domnule președinte, 
Stimați oaspeți nigerieni, 
Prieteni și tovarăși,

Comuniștii, toți oamenii muncii 
din agricultura județului Galați, a- 
nimați de dorința fierbinte de a 
intimpina Conferința Națională a 
partidului cu realizări de seamă in 
Înfăptuirea sarcinilor ce le revin, 
anunță că au reușit să termine, în 
ziua de 12 septembrie, recoltarea 
florii-soarelui pe întreaga suprafață 
de 22 000 hectare.

tn telegrama adresată cu acest 
prilej Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, tovarășului 
Nicolae Ceaușeseu, de Comitetul ju
dețean Galați al P.C.R.. se arată : 
însușindu-și pe deplin prețioasele 
indicații pe care le-ați trasat in cu- 
vintarea rostită la Consfătuirea de 
lucru de la C.C. al P.C.R. din 19—20 
august a.c., lucrătorii din agricul-

Marți 14 septembrie 1982
începe semănatul cerealelor de 

toamnă. De bună seamă, pentru ob
ținerea producțiilor mari prevăzute 
a se realiza in 1983, important este 
ca însăinințările să se efectueze in 
limitele termenelor stabilite pen
tru fiecare zonă și la cel mai înalt 
nivel agrotehnic. încadrarea semă
natului in limitele perioadei optime 
presupune ca. odată cu pregătirea 
din timp a solului, să se asigure în 
fiecare unitate agricolă cantitățile 
de semințe necesare din soiurile 
stabilite și care să aibă însușirile 
biologice prevăzute. La Consfătui
rea de lucru de la C.C. al P.C.R. 
din 19—20 august; tovarășul Nicolae 
Ceaușeseu. criticînd lipsurile care 
s-au manifestat in toamna anului 
trecut în ce privește calitatea se
mințelor, a subliniat necesitatea ca 
Ministerul Agriculturii și organele 
agricole județene să ia toate mă
surile pentru ca, în această toamnă, 
să se folosească sămință din înmul
țirea intii, cel mult a doua, deoa
rece aceasta înseamnă un spor im
portant de producție. Totodată, se
cretarul general al partidului a 
cerut să fie lichidată cu desăvirșire 
concepția Ministerului Agriculturii 
și chiar a Academiei de științe a- 
gricole și silvice privind folosirea 
semințelor din așa-zisa înmulțire 
comună, semințe care nu oferă ga
ranții de calitate si de obținere a 
unei producții corespunzătoare.

După cum am fost informați Ia 
Ministerul Agriculturii și Industriei 
Alimentare, pentru recolta anului 
1983 a fost stabilită, pe cele trei 
zone, o structură echilibrată de 
soiuri timpurii, mijlocii și tîrzii. In 
fiecare unitate agricolă vor fi cul
tivate două-trei soiuri cu precoci
tate diferită, în funcție de potenția
lul productiv al solului și. de can
titățile de îngrășăminte chimice po
sibile de administrat. De asemenea, 
spre deosebire de ceilalți ani creste 
mult ponderea semințelor din ca
tegoria elită și înmulțirea intii.

Președintele Republicii Federale 
Nigeria a prezentat apoi personali
tățile nigeriene care il însoțesc in 
vizita in țara noastră : Ishaya 
S. Audu, ministrul afacerilor ex
terne, Garba Wushishi, ministrul 
informațiilor, Maitama : Bello Yusuf, 
ministrul comerțului, ' E. A. Ivase, 
ministru secretar de stat la Ministe
rul învățămintului, Thomas Yepwi, 
senator, Babajo Aliyu, membru al 
Camerei Reprezentanților.

Erau prezenți Vasile . Chivulescu, 
ambasadorul . României în Nigeria, și 
A. N. Gadau, ambasadorul Nigeriei 
la București.

Erau, de asemenea, de față șefi 
de misiuni diplomatice.

în continuarea ceremoniei, o gardă 
militară aliniată pe aeroport a pre
zentat onorul. Au fost intonate im
nurile de stat ale Nigeriei și Româ
niei, in timp ce erau trase 21 de salve 
de artilerie.

împreună cu șeful statului român, 
înaltul oaspete a salutat drapelul de 
stat al Republicii Socialiste Româ
nia. după care a fost trecută in re
vistă garda de onoare.

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

Un grup de pionieri români și 
copii ai membrilor Ambasadei Ni
geriei, la București au oferit buchete 
de flori celor doi președinți.

Cei doi președinți au primit apoi 
defilarea gărzii de onoare.

Numeroși bucureșteni veniți la 
aeroport, precum și studenți nige
rieni aflați în România au făcut o 
caldă primire înaltului oaspete. Con
ducătorii de stat ai celor două țări 
au fost ovaționați îndelung, cei pre
zenți dînd astfel expresie satisfacției 
pentru întilnirea dintre președinții 
Nicolae Ceaușeseu și Alhaji Shehu 
Shagari, menită să dea un nou și 
puternic impuls dezvoltării raportu
rilor de prietenie și colaborare din
tre țările și popoarele noastre.

în aplauzele și uralele celor pre
zenți, cei doi președinți au părăsit 
aeroportul, îndreptindu-se, într-o 
mașină escortată de motocicliști. 
spre reședința rezervată înaltului 
oaspete.

Tovarășului HU YAOBANG
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Chinez

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușeseu, 
• oferit, luni, un dineu oficial in 
onoarea președintelui Republicii Fe
derale Nigeria, Alhaji Shehu Sha-

in onoarea

Am plăcerea deosebită să mă aflu în această seară în 
București. Această vizită îmi oferă posibilitatea .să vă 
aduc personal, domnule președinte, guvernului și po
porului român, salutări frățești și cele mai. bune urări 
din partea guvernului și poporului R.F. Nigeria.

Primirea foarte cordială care mi-a fost rezervată mie 
și celor care mă însoțesc la sosirea în această dimi
neață și sentimentele prietenești cu care ne-ați 
înconjurat ne-au confirmat realitatea despre legendara 
ospitalitate a poporului român.

în ultimii ani, între cele două țări ale noastre au 
avut loc o serie de vizite oficiale la diferite niveluri.

Vizita dumneavoastră memorabilă în țara mea din 
martie 1977 ne aduce aminte cu plăcere că a marcat 
o piatră de hotar importantă pe drumul realizării 
scopurilor comune de a dezvolta legăturile dintre 
România și Nigeria. Vizita dumneavoastră în Nigeria 
a fost urmată, în mod reciproc, de vizita în România 
a predecesorului meu la conducerea de stat a Nigeriei, 
generalul Olusegun Obasanjo, în iunie 1978.

Documentele semnate la Lagos și București la sfîr- 
șitul acestor vizite au dat un nou impuls excelentelor 
relații dintre Nigeria și România. Convorbirile de acum 
în problemele bilaterale și internaționale vor consolida 
prietenia și cooperarea Nigeriei 
voastră.

Stimate domnule președinte, 
Onorabili miniștri, 
Excelențele Voastre, 
Distinse doamne și domni,

La invitația președintelui Republi
cii • Socialiste România, tovarășul 
Nicolae. Ceaușeseu, luni a sosit într-o 
vizită oficială de prietenie in țara 
noastră președintele Republicii Fe
derale Nigeria, Alhaji Shehu Shagari.

Vizita șefului statului nigerian, 
convorbirile la nivel inalt româno- 
nigeriene ce vor avea loc reprezintă 
un moment de cea mai mare însem
nătate în cronica relațiilor de prie
tenie și colaborare dintre România 
și Nigeria, ele urmind să deschidă 
noi orizonturi conlucrării bilaterale, 
precum și pe arena internațională, 
în folosul ambelor țări și popoare, 
al cauzei păcii și progresului social, 
al destinderii și înțelegerii în întrea
ga lume.

Ceremonia sosirii șefului statului 
nigerian a avut loc pe aeroportul 
Otopeni. Pe frontispiciul aerogării 
se aflau portretele președinților 
Nicolae Ceaușeseu și Alhaji Shehu 
Shagari, încadrate de drapelele de 
stat ale României și Nigeriei.

Pe mari pancarte erau înscrise 
urările : „Bun venit în Republica 
Socialistă România Excelenței Sale 
Alhaji Shehu Shagari. președintele 
Republicii Federale Nigeria !“, „Să 
se dezvolte continuu relațiile de prie
tenie și colaborare statornicite între 
Republica Socialistă România și Re
publica Federală Nigeria, in inte
resul popoarelor român și nigerian, 
al cauzei păcii și: colaborării inter
naționale !“.

în întîmpinarea înaltului 
nigerian a venit tovarășul 
Ceaușeseu.

Pe aeroport erau, de 
nea, prezenți tovarășii Constantin 
Dăscălescu, Ștefan Voitec, Nicolae 
Constantin, Ion Dincă, Gheorghe 
Pană, Ștefan Andrei, Emilian 
Dobrescu, Nicolae Giosan. Constantin 
Olteanu, alte persoane oficiale.

La ora 11,30, avionul prezidențial 
cu care a călătorit șeful statului ni
gerian a aterizat.

La coborîrea din avion, tovarășul 
Nicolae Ceaușeseu l-a întimpinat cu 
căldură pe președintele Alhaji Shehp 
Shagari. Cei doi șefi de stat și-au 
strîns mîinile cu prietenie, s-au îm
brățișat.

gări.
Au participat tovarășii Constantin 

Dăscălescu, Emil Bobu, Nicolae Con
stantin, Ion Dincă, Ludovic Fazekas, 
Paul Niculescu, Gheorghe Pană, Ilie 
Verdeț, Ștefan Voitec, Ștefan An
drei, Miu Dobrescu, Petru Enache, 
I ■

Mihai Gere, Nicolae Giosan, 
Gâdea, Constantin 
Winter, Gheorghe 
prim-ministru al 
persoane oficiale.

Au luat parte, de asemenea, Ishaya 
S. Audu,; Garba Wushishi, Maitama 
Bello Yusuf, E. A. Ivase, celelalte 
persoane oficiale care însoțesc pe 
șeful statului nigerian în vizita sa 
în țara noastră.

Au participat ambasadorul Româ-

Stimate tovarășe Hu Yaobang.
Cu prilejul alegerii dumneavoastră în funcția de secretar 

Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, vă adresez, 
Comitetului Central al Partidului Comunist Român, precum 
personal, cordiale felicitări și un cald salut tovărășesc.

îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie frățească și colaborare 
multilaterală dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist Chinez, 
dintre Republica Socialistă România și Republica Populară Chineză se vor 
dezvolta și în viitor, in spiritul înțelegerilor la care am. ajuns de comun 
acord, spre binele și în interesul popoarelor român și chinez, al cauzei păcii 
și socialismului, progresului social și colaborării internaționale.

Urez comuniștilor, întregului popor chinez succes deplin în înfăptuirea 
sarcinilor trasate de cel de-al Xll-lea Congres al Partidului Comunist Chinez, 
în opera de propășire continuă a patriei, iar dumneavoastră, dragă tovarășe 
Hu Yaobang, multă sănătate și putere de muncă in realizarea sarcinii de 
mare răspundere încredințate de partid.

general al 
in numele 

și al meu

Doresc să încep prin a vă adresa — și în acest cadru 
'— dumneavoastră, domnule președinte, și colaborato
rilor care vă însoțesc, un călduros salut prietenesc, 
frățesc, împreună cu tradiționala noastră urare de bun 
venit pe pămîntul românesc.

Apreciem vizita pe care o faceți în România ca o 
■expresie a relațiilor bune care s-au statornicit între 
România și Nigeria, a voinței țărilor noastre de a lărgi 
și mai mult cadrul acestor raporturi prietenești, de 
a colabora și coopera fructuos, în spiritul stimei și 
respectului reciproc.

Este plăcut să constatăm că — în ciuda marilor 
distanțe geografice care despart țările.noastre — co
laborarea și cooperarea româno-nigeriană cunosc o 
evoluție dinamică, volumul schimburilor economice 
crescînd de cîteva ori în ultimii ani. Pe baza înțele
gerilor și acordurilor convenite între țările noastre — 
îndeosebi după vizita pe care am făcut-o în Repu
blica Federală Nigeria, în primăvara anului 1977, pre
cum și după vizita în România a șefului statului 
nigerian, în iunie 1978 — s-au realizat sau sînt în 
curs de desfășurare o serie de acțiuni de cooperare 
in cadrul cărora muncitorii și specialiștii români și 
■nigerieni conlucrează activ pentru realizarea unor 
importante obiective economice. Experiența de pînă 
acum demonstrează că există, în continuare, perspec-

niei în Nigeria și ambasadorul Nige
riei in România.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale Republicii Federale Nigeria și 
Republicii Socialiste România. '

In timpul dineului, care s^a
deșfășuraț într-o atmosferă caldă, 
prietenească, președinții Nicolae
Ceaușeseu și Alhaji Shehu Shagari 

toasturi, urmărite cu aten- 
cei

Pentru realizarea structurii soiuri
lor prevăzute a se cultiva în fie
care unitate agricolă este absolut 
necesar să fie făcute unele trans
feruri de semințe intre județe. Or. 
in această privință se manifestă 
lipsuri serioase, acțiunea de trans
ferare a semințelor intre județe 
fiind foarte întîrziată. La 10 sep
tembrie, din cele 42 000 tone griu 
centrele de semințe expediaseră 
doar 3 300 tone, iar din 7 000 tone 
orz — cultură care se însămînțea- 
ză acum —s-au trimis numai 1500 
tone. La data amintită, cele mai 
mari cantități de griu le aveau de 
expediat județele : Constanța — 
5 600 tone. Călărași — 4 200 tone. 
Brăila — 3 420 tone. Ialomița — 3 300 
tone. Teleorman — 2 509 tone. Olt — 
1 900 tone etc. Sint județe — Bacău, 
Bihor, Timiș, Tulcea, Vaslui — care, 
la data respectivă, nu încărcaseră 
încă nici un vagon cu semințe pen
tru a fi trimise, potrivit repartiți
ilor, altor județe. Această întârziere 
in ce privește asigurarea și trans
ferul semințelor se datorește caren
țelor care au existat și există în 
activitatea unităților de specialitate 
ale Ministerului Agriculturii, a di
recțiilor agricole, care au aminat de 
la o zi la alta efectuarea acestei 
operații de mare însemnătate pen
tru încadrarea însămințărilor în li
mitele termenelor stabilite.

Dacă ținem seama că în curînd 
însămințările se vor desfășura pe 
un front larg, este absolut necesar 
ca în această săptămină să se în
cheie transferul de semințe între 
județe, astfel incit fiecare unitate 
agricolă să poată ajunge în poses;.a 
cantităților ce i-au fost repartizate. 
Aceasta presupune in primul rînd 
ca centrele de semințe să în
carce imediat semințele prevăzute, 
potrivit repartițiilor date de minis
ter. Nu poate fi admisă nici o aba-

tura județului sint angajați în a- 
ceste momente, cu toate forțele, la 
continuarea in ritm susținut a ce
lorlalte lucrări din campania agri
colă de toamnă.

Vă încredințăm, mult iubite și 
stimate tovarășe secretar general, 
că ne vom înzeci eforturile pentru 
ca întreaga recoltă să fie strînsă la 
timp și bine gospodărită. pentru a 
pune baze trainice recoltei de ce
reale din anul viitor, că vom face 
totul pentru a înfăptui mobilizatoa
rele obiective stabilite de Congre
sul al Xll-lea al partidului, în 
scopul obținerii unor producții agri
cole tot mai mari, pentru continua 
creștere a nivelului de trai al po
porului român.

Suzana
Olteanu, Richard 

Petrescu, vice- 
guvernului, alte

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român
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Vizita oficiala fe prinnie a raMiii ii Federale Nigeria, Alhaii Shehu Shagari
începerea
La Palatul Consiliului de Stat au 

început, luni, 13 septembrie, con
vorbirile oficiale între președintele 
Republicii Socialiste România. Nicolae 
Ceaușescu, și președintele Republicii 
Federale Nigeria, Alhaji Shehu 
Shagari.

La convorbiri participă :
Din partea română — Ștefan Voitec, 

vicepreședinte al Consiliului de Stat, 
Ion Dincă, prim viceprim-ministru al 
guvernului, Nicolae Constantin, mi
nistrul comerțului exterior și coope
rării economice internaționale. Ștefan 
Andrei, ministrul afacerilor externe, 
Ion Teoreanu, ministrul educației și 
invățămintului, Vasile Pungan, minis
tru secretar de stat, consilier 
al președintelui Republicii, Silviu 
Curticeanu, secretar prezidențial și al 
Consiliului de Stat, Constantin Mitea 
și Ionel Cetățeanu, consilieri ai pre
ședintelui Republicii, Iile Văduva, 
deputat, vicepreședinte al Comisiei 
pentru politică externă și cooperare 
economică internațională a Marii 
Adunări Naționale, Vasile Chivulescu, 
ambasadorul țării noastre în Nigeria, 
Petre Tănăsie, director în Ministerul 
Afacerilor Externe.

Din partea nigeriană — Ishaya S. 
Audu, ministrul afacerilor externe, 
Garba Wușhishi, ministrul informa
țiilor, Maitama Bello Yusuf, minis
trul comerțului, E. A. Ivase, minis
tru secretar de stat la Ministerul In- 
vățămîntului, Thomas Yepwi, senator, 
Babajo Aliyu, membru al Camerei 
Reprezentanților, Chuba Okadigbo, 
consilier special la Președinția Repu
blicii, A. N. Gadau, ambasadorul Ni
geriei in România, O. Adeniji, amba
sador, director în Ministerul Afaceri
lor Externe, Chief S. L. Edu și Alhaji 
Adamu Abubaka, oameni de afaceri, 
Ason Burr, secretar permanent la 
Președinția Republicii, E. Akan. di
rector pentru promovarea exportului 
la Corporația nigeriană a petrolului.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
salutat cu căldură vizita președintelui 
Alhaji Shehu Shagari in țara noastră, 
care pune pregnant in evidehță evo
luția fructuoasă a relațiilor româno- 
nigeriene, precum și dorința co
mună de a Ie da un conținut 
tot mai bogat, de a Ie con
feri un caracter tot mai larg. 
Totodată, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a subliniat satisfacția de a se intilni 
cu șeful statului nigerian și de a avea 
împreună un schimb de păreri cu pri
vire la stadiul colaborării dintre 
România și Nigeria, la perspectivele 
promovării, în continuare, a acestei 
conlucrări, atit pe tărim bilateral, cit 
și în sfera vieții internaționale.

Președintele Alhaji Shehu Shagari 
a mulțumit pentru primirea caldă, 
plină de ospitalitate, ce i-a fost fă
cută, pentru invitația de a întreprin
de o vizită în România, cate îi oferă 
prilejul de a se intilni cu președin
tele Nicolae Ceaușescu și de a purta 
un dialog deschis, rodnic, in proble
me privind întărirea continuă a prie
teniei și colaborării dintre țările și 
popoarele noastre.

convorbirilor oficiale
Profund încredințați că înțelegerile 

Ia care vor ajunge vor impulsiona 
dezvoltarea și mai puternică a rela
țiilor româno-nigeriene, cei doi șefi 
de stat au început convorbirile ofi
ciale, intr-o atmosferă de caldă prie
tenie. înțelegere și stimă reciprocă.

Președinții Nicolae Ceaușescu și 
Alhaji Shehu Shagari au relevat cu 
satisfacție faptul că raporturile din
tre România și. Nigeria au cunoscut, 
in ultimii ani, progrese importante, 
potrivit intereselor și aspirațiilor ce
lor două țări și popoare, in spiritul 
orientărilor și hotărîrilor stabilite la 
nivel înalt. S-au evidențiat rezultate
le bune obținute în planul colaboră
rii politice, economice, tehnico-știin- 
țifice, culturale. In același timp a 
fost exprimată dorința comună de a 
aprofunda In viitor colaborarea ro- 
mâno-nigeriană, pe baza deplinei e- 
galități, a respectului și avantajului 
reciproc.

S-a apreciat că potențialul econo
mic, în continuă creștere, al Româ
niei Nigeriei creează condiții favo
rabile pentru amplificarea colaboră
rii bilaterale. Ambele părți s-au pro
nunțat pentru o cit mai eficientă va
lorificare a posibilităților existente, 
in vederea intensificării și diversifi
cării schimburilor economice, extin
derii cooperării, în forme moderne 
și in domenii de deosebită însem
nătate pentru economiile celor două 
țări — in industriile petrolului și, în 
general, în industria extractivă, a 
prelucrării lemnului, in construcții
le de mașini, transporturi, agricul
tură. Sint, de asemenea, posibilități 
în ce' privește dezvoltarea colaboră
rii pe tărimul invățămintului, al for
mării cadrelor, precum și in dome
niul culturii și educației.

Președinții Nicolae Ceaușescu și 
Alhaji Shehu Shagari au indicat ca 
membrii delegațiilor participante la 
convorbiri să analizeze, în cursul vi
zitei, modalitățile concrete de lărgire 
a colaborării și cooperării româno- 
nigeriene, de înfăptuire a măsurilor 
convenite, în acest scop, de condu
cătorii c.elor două țări.

Au fost abordate, de asemenea, as
pecte majore ale actualității politice 
internaționale.

în acest cadru a fost subliniat 
faptul că în viața internațională s-a 
ajuns la o încordare deosebită, ca 
urmare a politicii imperialiste de for
ță și dominație, de reîmpărțire a 
sferelor de influență, de încălcare a 
libertății și suveranității popoarelor, 
existenței în diferite regiuni ale glo
bului a unor conflicte și confruntări 
armate, creșterii fără precedent a 
cursei înarmărilor, adincirii crizei e- 
conomice mondiale, măririi decalaje
lor dintre țările bogate și țările să
race.

S-a apreciat că, in aceste condiții, 
se impune, mai mult ca oricind, ca 
popoarele să-și unească forțele și să 
conlucreze tot mai strins pentru o- 
prirea agravării situației internațio
nale și a cursului spre confruntare și 
război, pentru reluarea și continua

rea politicii de destindere, cooperare 
și respect al independenței naționale.

Totodată, s-a arătat că evenimen
tele din ultima vreme au pus, încă 
o dată, cu putere, în evidență nece
sitatea de a se face totul pentru eli
minarea forței și a amenințării cu 
forța din relațiile internaționale, pen
tru reglementarea tuturor diferende
lor dintre state pe calea tratativelor, 
în spiritul înțelegerii și păcii.

Relevîndu-se, în acest sens, Im
plicațiile grave pe care conflictul 
din Orientul Mijlociu le are asupra 
întregii vieți internaționale, a fost 
evidențiată importanța soluționării 
politice, pe calea negocierilor, a si
tuației din zonă, instaurării unei 
păci globale, juste și durabile in re
giune, care să ducă la rezolvarea 
problemei poporului palestinian, 
prin constituirea unui stat’ palesti
nian independent.

Examinîndu-se situația din Africa, 
în timpul convorbirilor s-a reliefat 
lupta popoarelor africane pentru li
chidarea totală a politicii imperialis
te, colonialiste și neocolonialiste, 
pentru consolidarea independenței 
naționale, pentru propășirea econo
mică și socială.

în acest context a fost subliniată 
necesitatea asigurării accesului neîn- 
tirziat al Namibiei la independență, 
dreptului poporului namibian de a-și 
alege liber calea dezvoltării sale vii
toare, potrivit intereselor și aspira
țiilor sale legitime. S-a subliniat, de 
asemenea, necesitatea lichidării com
plete a colonialismului și neocolo- 
nialismului din Africa, a politicii de 
apartheid și discriminare rasială, 
precum și asigurării dreptului popu
lației majoritare din Africa de Sud 
la libertate, egalitate și progres so
cial.

în cursul convorbirilor a fost 
relevată situația existentă in Europa. 
S-a apreciat că trebuie acționat pen
tru ca reuniunea de la Madrid să se 
încheie cu rezultate cit mai/' bune, 
să ducă la convocarea unei confe
rințe pentru încredere și dezarmare 
pe continent și să asigure continui
tatea procesului de edificare a co
laborării și securității în Europa. 
S-a arătat că este necesar să se facă 
totul pentru încetarea amplasării de 
noi rachete cu rază medie de acțiu
ne pe continent, pentru retragerea 
și distrugerea celor existente, pentru 
realizarea unei Europe unite, a în
țelegerii și cooperării, lipsită de 
arme nucleare, ceea ce ar constitui 
un factor important nu numai pen
tru liniștea popoarelor europene, ci 
și pentru pacea întregii lumi.

A fost exprimată aprecierea că 
imperativul cel mai arzător al zile
lor noastre îl constituie oprirea 
cursei înarmărilor și trecerea la 
dezarmare, in primul rând la dezar
marea nucleară.

S-a considerat, totodată, că una 
din problemele grave ale epocii 
noastre, căreia trebuie să i se gă
sească o rezolvare urgentă, este li
chidarea subdezvoltării, a marilor

In timpul convorbirilor oficiale

decalaje dintre țările bogate și ță
rile sărace. S-a subliniat că se im
pune ca o necesitate vitală întărirea 
colaborării și solidarității țărilor in 
curs de dezvoltare, ele trebuind să 
acționeze intr-o deplină unitate pen
tru realizarea unei noi ordini eco
nomice și politice internaționale, 
întemeiată pe echitate și egalitate. 
A fost relevată importanta convo
cării unei conferințe la nivel înalt a 
țârilor in curs de dezvoltare, care să 
discute și să stabilească o strategie 
comună privind colaborarea dintre 
ele și negocierile cu țările dezvol
tate.

S-a arătat că soluționarea justă și 
durabilă a complexelor probleme ale 
vieții internaționale reclamă' parti
ciparea activă, egală, a tuturor sta
telor, creșterea rolului țărilcțr mici și 
mijlocii, țărilor în curs de dezvolta
re și nealiniate, care constituie ma
rea majoritate a lumii și sint ne
mijlocit interesate într-o politică de 
independentă, de pace și colaborare.

Președinții Nicolae Ceaușescu și 
Alhaji Shehu Shagari au subliniat 
că dezvoltarea susținută a colaboră
rii dintre România și Nigeria, atit 
pe plan bilateral, cit și pe arena 
mondială, slujește progresului și 
prosperității ambelor țări și popoa
re, cauzei păcii, înțelegerii și cola
borării între națiuni.

Ceremonia înmînării unor înalte distincții
Președintele Republicii Socia

liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a inmînat, luni, în cadrul 
unei ceremonii care a avut loc la 
Palatul Consiliului de Stat, Ordinul 
„Steaua Republicii Socialiste Româ
nia" clasa I — cu eșarfă — președin
telui Republicii Federale Nigeria, 
Alhaji Shehu Shagari, ca simbol al 
prieteniei și colaborării dintre po
poarele român și nigerian.

în cadrul aceleiași ceremonii, pre
ședintele Alhaji Shehu Shagari 
a înmînat președintelui Nicolae

Președintele Republicii Federale 
Nigeria, Alhaji Shehu Shagari, a fă
cut, luni după-amiază, o vizită pro
tocolară președintelui Republicii So

Ceaușescu, in semn de deosebită 
prețuire, cea mai înaltă distincție 
nigeriană — „Ordinul Republicii Fe
derale Nigeria" in grad de mare co
mandor, exprimind cele mai bune 
urări din partea guvernului și po
porului nigerian.

La solemnitate au participat tova
rășii Constantin Dăscălescu, Ștefan 
Voițec, Ion . Dincă, Nicolae 
Constantin, Ștefan Andrei, alte 
persoane oficiale.

Au luat parte, de asemenea,
Ishaya S. Audu, Garba Wushishi, 

VIZITĂ PROTOCOLARĂ
cialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la Palatul Consiliului de 
Stat.'

întrevederea a decurs într-o at

Maitama Bello Yusuf, E. A. Ivase, 
celelalte persoane oficiale care în
soțesc pe șeful statului nigerian în 
vizita sa in țara noastră.

Cei prezenți au felicitat cu căldu
ră pe președinții Nicolae Ceaușescu 
și Alhaji Shehu Shagari.

Conferirea acestor înalte distincții 
a pus pregnant în evidență relațiile 
de strînsă prietenie și colaborare 
care s-au statornicit și se dezvoltă 
intre cele .două țări și popoare, in 
folosul și spre binele lor, al cauzei 
păcii, înțelegerii și cooperării inter
naționale.

mosferă cordială, In spiritul priete
niei și stimei reciproce ce caracteri
zează relațiile dintre țările și po
poarele noastre.

Cunoașterea realităților din fiecare colectiv? ’
- premisa unor activități eficiente
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Nu se putea spune că situația de 
la întreprinderea de piese turnate 
era necunoscută Comitetului oră
șenesc de partid Cimpina. Și nu nu
mai prin prisma rezultatelor, lucru 
cel mai edificator dealtfel. Eviden
țele statistice arătau clar că mem
brii comitetului, ai biroului participă 
adesea la adunările generale ale co
muniștilor, la cele ale oamenilor 
muncii. Cu ajutorul lor s-au adoptat 
și unele măsuri ; lucrurile, pentru 
un timp, s.-au mai îndreptat pe ici 
pe colo, dar activitatea, în ansamblul 
ei, continua să fie grevată de se
rioase deficiențe. Factorii de răs
pundere ai întreprinderii prezentau 
informări, invocau justificări pește 
justificări, care de care mai „obiec
tive". în cadrul comitetului orășe
nesc s-au pus la un moment dat 
mai multe întrebări : Se cunoaște 
realitatea în profunzimea ei ? Dacă 
efectele sint evidente, care sint cau
zele care le-au determinat ? Oare 
comitetul orășenesc de partid, la 
rindu-i, n-a plutit la suprafața lu
crurilor și, implicit, poartă și el o 
parte din vină pentru neajunsurile 
de la această unitate ? Stilul de 
muncă, metodele și căile de acțiu
ne au fost ele cele mai potrivite si
tuației date ?

.Nu o dată secretarul general al 
partidului a atras atenția asupra ne
cesității mutării centrului de greuta
te al muncii politico-organizatorice 
acolo unde se hotărăște soarta pro
ducției bunurilor materiale. „Reeva- 
luindu-ne critic propria muncă 
ne spunea tovarășul Nicolae Dumi- 
trașcu, prim-secretar al comitetului 
orășenesc — am ajuns la concluzia 
că, deși ne deplasam frecvent în în
treprindere, stăruințele noastre, ac
țiunile întreprinse vizau un aspect 
sau altul al activității, și nu erau în
dreptate spre problemele de fond ale 
unității, deoarece, fără să ne dăm 
prea bine seama, în activitatea noas
tră. din obișnuință, din rutină, cen
trul de greutate al muncii, nu de 
puține ori, se afla la sediul comite
tului, unde problemele se interfe
rau. unde modelele de soluționare 
preconizate se bazau pe generalizări 
anterioare, și nu erau determinate 
de cunoașterea nemijlocită, de recep
tarea și prelucrarea unui număr 
mare și divers de informații, de e- 
laborarea pe această bază de decizii 
in deplină cunoștință de cauză, po
sibile numai prin prezența noastră 
la fata locului".

Pentru cunoașterea stărilor reale 
de lucruri. de la întreprinderea de 
piese turnate a fost declanșată ini
țial o amplă acțiune de informare 

® exactă, sarcină încredințată consiliu
lui orășenesc de control muncito
resc al activității economice și socia
le. Au fost analizate toate verigile 
procesului de producție, au fost exa
minate cauzele decalajelor dintre 
schimburi, membrii grupului de stu
diu s-au aflat zi și noapte pentru o 
perioadă in întreprindere, prevede
rile deciziilor conducerii întreprinde
rii și ale hotărîrilor organizațiilor 
de partid au fost confruntate cu 
ceea ce s-a înfăptuit sau nu s-a în
făptuit. Observațiile făcute pe viu 
au conturat treptat o sumă de as
pecte negative, la prima vedere nea
junsuri mărunte, abateri mici, care 
pot fi intilnite și în alte colective de 
muncă: intîrzieri de la program, ab

sențe motivate sau nemotivate, mici 
întreruperi de lucru, mici neatenții 
in respectarea disciplinei tehnologi
ce. Numai că aceste... picături au a- 
juns să fie atit de multe incit vasul 
neajunsurilor a început să se re
verse. A ieșit astfel cu limpezime in 
evidență că principala cauză a sla
bei activități a întreprinderii consta 
in lipsa de ordine și disciplină de
terminate de generalizarea unei 
mentalități de îngăduință greșit în
țeleasă, de înrădăcinarea unei păgu
bitoare obișnuințe cu starea de fapt, 
de resemnare in fața unei înșelă
toare fatalități in spatele căreia se 
ascundeau imobilismul, tocirea res
ponsabilității personale, neînțelege
rea raportului dialectic dintre adop
tarea in colectiv a hotărîrilor și mun
ca concretă a fiecăruia pentru în
făptuirea măsurilor stabilite.

Pe baza studiului întocmit de con
siliul de control muncitoresc, biroul 
comitetului orășenesc de partid a a- 
nalizat la fața locului situația im-

Din experiența organizației 
orășenești de partid 

Cimpina

preună cu conducerea unității, cu 
reprezentanți ai centralei și activiști 
ai comitetului județean de partid. 
Au fost operate Unele schimbări in 
conducerea unității și elaborat un 
program de redresare care a inclus, 
pe lingă măsuri tehnico-administra- 
tive, prevederi clare de îmbunătăți
re a întregii munci politico-organi
zatorice și cultural-educative. Para
lel cu efectuarea unui control rigu
ros și la zi de către membrii birou
lui comitetului orășenesc asupra a- 
plicării punct cu punct a măsurilor 
adoptate, secretariatul comitetului 
orășenesc a mai analizat încă de 
două ori, tot aici, evoluția situației 
economice a întreprinderii, aducin- 
du-se corecturile necesare. Pentru 
organizația de partid din întreprin
dere aceste analize au fost un bun 
prilej de a se debarasa de formalis
mul care-i caracteriza în genere pină 
atunci activitatea, întărindu-și ast
fel rolul său de conducător politic 
în întreprindere. „După părerea 
mea — spunea primul secretar 
al comitetului orășenesc — prin
cipala măsură a constat în ri
dicarea gradului de responsabi
litate a fiecărui membru al co
lectivului, sarcină care a revenit 
organizației comuniștilor din între
prindere. Afirm acest lucru deoa
rece intr-un proces de producție 
complex este suficient ca cineva să 
nu-și facă datoria cum trebuie pen
tru a afecta in lanț munca multor 
oameni conștiincioși și harnici. In
tr-un timp scurt, activitatea redre- 
sindu-se, unitatea a devenit fruntașă 
pe ramură, iar pentru noi, membrii 
comitetului orășenesc de partid, un 
caz plin de învățăminte, un reper 
de orientare pentru munca noastră 
practică".

Deplasarea tot mai mult a activi
tății politico-organizatorice către u- 
nitățile de bază a devenit pentru Co

mitetul orășenesc de partid Cimpi
na una dintre trăsăturile definitorii 
ale' stilului său de muncă. Aseme
nea analize ca aceea amintită au mai 
avut loc și in alte unități — Rafinăria 
Cimpina și întreprinderea mecanică 
— ceea ce a determinat un puternic 
reviriment în activitatea acestora.

Analiza la fața locului este numai 
una din metodele comitetului orășe
nesc de cunoaștere a realităților și 
de intervenție operativă. Metoda este 
operantă și eficientă in situații deo
sebite, in rezolvarea unor probleme 
de fond. A o aplica mecanic și fără 
discernămint, ea solicitind o concen
trare mare de forțe, înseamnă a ne
glija alte aspecte importante ale 
muncii de partid, a lipsi de sprijin 
alte sectoare ale vieții economice și 
sociale ale orașului. Tocmai de a- 
ceea, comitetul orășenesc de partid 
are în vedere îmbinarea atentă a 
metodelor de cunoaștere a realității. 
De o deosebită eficiență se dovedesc 
schimburile de experiență organiza
te in unități cu rezultate bune.

La un moment dat, membri ai co
mitetului de partid, tovarăși din ac
tiv, participant la adunările gene
rale ale oamenilor muncii au sesizat 
un fenomen ce începuse să capete 
extindere t prelungirea nefirească a 
acestor adunări și alunecarea dezba
terilor spre aspecte colaterale, care 
estompau examinarea problemelor 
majore. Pornind de la constatarea a- 
cestor realități, comitetul orășenesc 
de partid a organizat un schimb de 
experiență cu reprezentanți ai comi
tetelor de partid și ai consiliilor oa
menilor muncii din întreprinderile 
cimpinene, în vederea folosirii judi
cioase a formelor de manifestare a 
democrației muncitorești, pentru ca 
adunările generale ale oamenilor 
muncii să fie rezervate unor aspec
te de primă importanță din activi
tatea întreprinderilor.

Evident, contactul cu realitățile 
producției a determinat și alte in
tervenții eficiente ale comitetului o- 
rășenesc. Totodată, mai rămîn incă 
unele probleme a căror rezolvare 
nu-i dusă pină la capăt, ceea ce îm
piedică uneori abordarea din inte
rior a aspectelor economice și socia
le : folosirea judicioasă a timpului 
consacrat ședințelor de birou și se
cretariat și repartizarea echilibrată 
a sarcinilor pe membrii comitetu
lui. Nu putem să nu amintim aici că 
unii membri ai comitetului orășe
nesc, precum Marian Văcaru, Maria 
Caprioru și Iaroslav Mașuc, își aduc 
destul de rar aminte de mandatul pe 
care li l-au încredințat comuniștii.

în prezent, rezultatele obținute de 
colectivele de muncă din Cimpina 
sint superioare celor pe ansamblul 
județului Prahova. Și aceasta în
seamnă mult dacă ținem seama că 
producția-marfă anuală a orașului 
de la poalele Carpaților însumează 
5,5 miliarde Iei. Astfel, comitetul ju
dețean de partid dispune in orga
nizația comuniștilor din acest centru 
muncitoresc de un concludent exem
plu de legare a muncii politico-orga
nizatorice de realitățile producției, 
exemplu ce se recomandă a fi cu
noscut și urmat și de alte organe și 
organizații din centrele industriale 
prahovene.

Constantin VARVARA. 
Constantin CĂPRARU

Au mai rămas puține zile pină la 
deschiderea noului an de invăță- 
mînt. Pretutindeni in țară, pe agen
da forurilor locale de partid și de 
stat, a conducerilor de școli figu
rează la loc de frunte preocupările, 
măsurile, acțiunile menite să asigure 
condițiile necesare bunei desfășurări 
a procesului instructiv-educativ in 
anul școlar 1982—1983. Cot la cot, 
oamenii școlii, părinții și elevii dau 
o mină de ajutor constructorilor 
pentru a termina la timp lucrările 
de construcții, reparații, amenajări 
ale localurilor destinate învățămin- 
tului, pentru pregătirea sălilor de 
clasă, cabinetelor, laboratoarelor și 
atelierelor, in vederea începerii unui 
nou an de muncă rodnică. Mai con
cret. despte aceste preocupări, in 
relatările corespondenților noștri din 
județele Botoșani, Arad, Iași, Buzău.

Reținem, pentru început, citeva 
date cu caracter mai general. Nu
meroși elevi iși vor incepe noul an 
de studiu in săli de clasă noi. Este 
cazul celor din cartierele ieșene Ni
cotină II și Țigarete, unde se vor 
inaugura localuri moderne cu 24 săli 
de clasă, laboratoare, cabinete, ate
liere, din comunele Pircovati-Hirlău, 
Deleni (Măxut), gcheia, Tătăruș, Ți- 
bana, Girbești — din județul Iași, 
din cartierul arădean Aurel Vlaicu 
ș.a. Prin extinderea treptei I de liceu 
in toate comunele județului Botoșani 
se apreciază că peste 80 la sută din 
cei 11 000 de absolvenți ai clasei a 
VIII-a din acest an își vor continua 
studiile in localitățile natale. Acest
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Între oraș și sat, o legătură 
mereu mai strînsă

Comuna Căscioarele, județul Că
lărași, cu 995 familii și cu o popu
lație de 2 753 locuitori, are sarcini 
precise in ceea ce privește asigu
rarea cantităților de produse agro- 
alimentare atit pentru fondul de 
stat, cit și pentru consumul propriu. 
La rindul lor, cetățenii primesc, 
prin cooperația de producție, achi
ziții și desfacere, un volum tot mai 
mare de mărfuri. Numai în cele opt 
luni care au trecut de la începutul 
anului, locuitorii comunei au benefi
ciat de mărfuri puse la dispoziție de 
cooperativa de producție, achiziții și 
desfacere a mărfurilor de peste 3.5 
milioane lei, cu peste 200 000 lei mai 
mult decît prevederile din plan. 
Prestările de servicii asigurate se 
ridică și ele la peste 170 000 lei, iar 
volumul valoric al achizițiilor repre
zintă mai bine de 200 000 lei. Tot
odată, in acest an s-au plantat 85 
ari cu răchită și sorg necesare ate
lierelor prestatoare de servicii, s-a 
organizat o puternică secție de zi
dari și o echipă de executat spa
țieri pentru vie, s-a asigurat trans
portul local hipo.

Se pune pe drept cuvînt între
barea : cum contribuie locuitorii a- 
cestei comune la livrarea pentru 
fondul de stat a unor produse agro- 
alimentare ?

Din analizele efectuate de noi re
zultă că s-au realizat toate contrac
tele planificate la porci, Ia bovine 

procent se ridică la 82 în județul Iași. 
In scopul realizării unei pregătiri cit 
mai temeinice a viitorilor lucrători ai 
ogoarelor — ne informează prof. 
Mihai Burlacu, inspector general ad
junct Ia Inspectoratul școlar județean 
Botoșani — au fost create, în cadrul 
treptei I de liceu din sate, încă 58 
clase cu profil agricol, iar pentru 
absolvenții a 10 clase au luat ființă,

® Extinderea treptei I de liceu in toate comunele © Școli profe
sionale pentru pregătirea viitorilor lucrători ai ogoarelor © Noi 
săli de clasă la dispoziția elevilor © Școlile se deschid, dar in 

unele locuri constructorii n-au incheiat incă lucrările

în fiecare consiliu unic agroindus
trial, școli profesionale pentru pre
gătirea de mecanizatori și zooteh- 
niști. începînd din această toamnă, 
o seamă de unități de invățămint 
din județul Arad vor fi mai precis 
profilate in funcție de cerințele di
feritelor sectoare de activitate eco
nomică. Astfel, Liceul industrial nr. 
11 din Arad va pregăti cadre pen
tru Trustul de foraj-extracție Arad, 
măsură binevenită dacă se are în 
vedere că meseria de „petrolist" 
este relativ nouă in această zonă a 
tării ; iar Liceul industrial din Sebiș 
va avea profil de exploatări fores
tiere.

în toate județele țării, la fel ca in 
județele care au făcut obiectul rai
dului nostru, au fost alocate însem

și ovine. Cetățeni cum sint Mocanu 
I.V. Gheorghe a contractat 3 viței, 
Pițoi Ion — 2 vaci, Tuțu Ștefan, 
Brebu Gh., Anghel Gheorghe — cite 
2 porci, Chirița Vasile, Greceanu 
Ion, Stancu Gheorghe — cite 5 oi 
ș.a.m.d. De asemenea, au fost livrate 
la fondul de stat de la gospodăriile 
populației 28,2 tone fructe, peste 
28 000 ouă, iar în prezent se acțio
nează la strîngerea și livrarea la 
fondul de stat a legumelor din care 
au și fost livrate 8 tone roșii.

în cadrul școlii generale și la 
C.A.P. se cresc viermi de mătase pe 
frunză de dud și ricin, fapt ce va 
contribui la realizarea programului 
sericiculturii pe acest an.

S-a acționat cu rezultate bune și 
în cadrul programului pentru pisci
cultura : practic, o echipă de pescari 
formată din 4 oameni acționează pe 
Dunăre și a fost livrată încă de pe 
acum la fondul de stat o cantitate 
de 6 000 kg pește. La toate acestea 
trebuie adăugat faptul că cetățenii 
comunei au amenajat terenuri 
neproductive, transformîndu-le în 
luciu de apă populat cu pește ; 
producția anuală depășește 10 tone, 
urmind ca in anii viitori să se du
bleze.

Alexandra MUNTEANU 
primarul comunei Căscioarele, 
județul Călărași 

nate fonduri materiale pentru îmbo
gățirea bazei tehnico-didactice a șco
lilor. ca și realizării unor unități de 
invățămint noi. efectuării lucră
rilor de reparații capitale sau de 
amenajări curente. „Cu sprijinul 
consiliilor populare, al comitetelor 
de părinți, al echipelor de elevi, re
parațiile curente, cele capitale și 
curățenia au fost terminate aproape

la toate cele 839 unități școlare din 
județul Buzău — ne spune prof. 
Maria Apostoiu, inspector general la 
Inspectoratul școlar județean. La 
școlile din mediul rural s-a asigurat 
aproape întreaga cantitate de com
bustibil necesară pentru perioada de 
iarnă".

La acest capitol, fiecare județ este 
in situația să se laude cu bunii săi 
gospodari, care prin hărnicia cu care 
au lucrat confirmă că „școala poate 
incepe chiar miinef, dar este nevoit 
să-i consemneze și pe... corlgenți, 
care acum, doar la citeva zile îna
inte de deschiderea cursurilor, se 
străduiesc să găsească... justificări 
pentru răminerea în urmă. Pe o ase
menea listă de „corigenți" pot fi 
înscriși constructorii noilor școli din

O experiență bună își așteaptă 
generalizarea

Tehnicianul Vova Doboș și subin- 
ginerul Silviu Melcescu sint cu- 
noscuți în întreprinderea de con
strucții metalice din orașul Bocșa, 
județul Caraș-Severin, nu numai ca 
oameni pricepuți in meserie, ci și 
ca inovatori. Ultima lor inovație 
denumită „Scaun invîrtitor regla
bil" aduce întreprinderii din Boc
șa, numai în acest an, economii 
de circa 900 000 Iei. Asemenea 
dispozitive se folosesc la transpor
tul pe C.F.R., de Ia I.C.M. Bocșa 
la beneficiar, al chesoanelor pentru 
podurile rulante și al macaralelor. 
Inovația reduce consumurile de 
materiale, în special de metal. A- 
ceste scaune reglabile pot fl folosite 
la toate tipurile de chesoane și ma
carale executate la I.C.M. Bocșa și, 

PE SCURT, DIN SCRISORI.
• Recuperare. în lunile expirate din acest an, oamenii munci! de la 

întreprinderea mecanică „Nicolina" din Iași au colectat, sortat și 
expediat oțelăriilor și topitoriilor 11 000 tone fier vechi, 77 tone 
fontă, 6 tone cupru, 19 tone bronz, 2 tone alamă, 21 tone cenușă 
plumb și alte cantități de metale dure. S-au recuperat, de asemenea, 8 
tone materiale abrazive, 11 tone cărămizi refractare și 16 tone maculatură. 
(Constantin Petrovici, tehnician) • Revenire. La o sesizare făcută în 
urmă cu doi ani, in legătură cu repararea unui pod peste riul Homorod 
din cartierul Sătmărel, Consiliul popular municipal Satu Mare a răspuns 
că lucrarea se va efectua in trimestrul al III-lea 1980. cu contribuția in 
muncă a cetățenilor. De atunci și pină in prezent nu s-a întreprins însă 
nimic pentru repararea podului, grinzile de beton aduse fiind abandonate 
de mal bine de un ăn în gara Sătmărel. Măsurile adoptate nu trebuie 
puse oare în practică 7 (Vasile Țibirnă, muncitor) 9 Cu o lună și jumătate 
mai devreme, constructorii de utilaje grele de la întreprinderea de utilaj 
greu Craiova au realizat prima presă hidraulică de 1956 tone-forță, desti
nată industriei de prelucrare a lemnului. (Nicolae Maroga, tehnician).

Bucecea, Miron Costin și Ipotești, 
eau cei care fac reparații capitale la 
școlile din comunele Manoleasa, 
Vlăsinești și Corni — județul Boto
șani ; ca și cei care repară școlile 
generale nr. 20, nr. 8, liceul de ma- 
tematică-fizică „loan Slavici" și alte 
unități de invățămint din Arad. De 
ce s-au întîrziat atit lucrările ? 
,'N-am avut forța de muncă nece
sară" — se „explică" cooperativa 
arădeană „Constructorul". „Vom re
cupera intîrzierile pină Ia sfîrșitul 
lunii septembrie" se „angajează" — 
pentru a cita oară ? ! — I.J.G.C.L. 
din Arad, deși lucrările de reparații 
respective i-au fost repartizate uni
tății incă din luna... ianuarie.

Apropierea zilei deschiderii cursu
rilor impune grăbirea ritmului tutu
ror lucrărilor pregătitoare, cu deose
bire acolo unde se semnalează ră
mâneri in urmă ca acelea menționate 
mai înainte. Statul nostru socialist, 
poporul nostru fac însemnate efor
turi materiale pentru buna funcțio
nare a școlilor și asigurarea condi
țiilor optime de învățătură pentru 
toți copiii țării. Este necesar ca a- 
ceste eforturi să fie fructificate rod
nic, in fiecare localitate, in fiecare 
școală asigurindu-se, din prima zi 
de cursuri, desfășurarea normală a' 
procesului instructiv-educativ, de 
pregătire pentru muncă și viată a 
celor mai tineri cetățeni ai țării.

Florica DINULESCU
și corespondenții „Scînteli"

spre deosebire de cele anterioare, 
au mai multe cicluri de întrebuin
țare la transporturi repetate. Căci, 
după primirea utilajelor, beneficia
rii au obligația să ne trimită îna
poi aceste dispozitive care au ser
vit la transport.

Sugerăm ca aceste dispozitive să 
fie preluate și de alte întreprinderi 
de construcții metalice, ca de pildă 
cea din Caransebeș, de întreprin
derea mecanică Timișoara și altele, 
unde s-ar putea aplica cu bune re
zultate, contribuind la economisirea 
metalului.

Ioan ROTARESCU 
muncitor Io întreprinderea 
de construcții metalice Bocșa, 
județul Caraș-Severin
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Aspect din timpul ceremoniei inminârii înaltelor distincți La sosire, pe aeroportul Otopeni

(Urmare din pag. I) 
• tive bune pentru amplifica- 
: rea acestei conlucrări reciproc 
' avantajoase, în domenii de 
‘ mare importanță, cum sînt : 
! industria extractivă, petro- 
j lieră și petrochimică, energe- 
j tica, prelucrarea lemnului, 
j agricultura, construcțiile ci- 
( vile și industriale, formarea 
; cadrelor și altele. Sînt încre

dințat că în cursul actualei 
vizite vom ajunge la noi înțe
legeri în această privință — 
ceea ce corespunde pe deplin 
intereselor țărilor noastre de 
a-și pune tot mai larg în va
loare resursele naționale, de 
a înainta mai rapid pe calea 
progresului economic și social. 

Noi, în România, cunoaș- 
' tem și apreciem eforturile pe 

care Republica Federală Ni
geria le depune pentru dez
voltarea sa economică și so
cială, pentru afirmarea liberă 
și independentă — și, ca prie
teni sinceri, adresăm po
porului nigerian urarea fră- 

j țească de a obține succese tot 
i. mai însemnate pe acest drum.
ț Domnule președinte,

. Vizita dumneavoastră are 
i loc într-o perioadă cînd în 
' viața internațională sînt mul

te complicații. Există încă 
zone unde se desfășoară lupte, 
războaie, cărora le cad victi
me vieți omenești ; continuă 
să. se manifeste politica de 
forță și dominație, de reîm
părțire a zonelor de influen
ță, de încălcare a dreptului 
sacru al națiunilor la liberta
te. și. suveranitate ; se intensi
fică cursa înarmărilor, se ac
centuează criza economică 

. mondială, se adîncesc decala
jele dintre țările bogate și ță
rile sărace. Toate acestea 
creează mari pericole la adre
sa vieții și libertății popoare
lor, a păcii întregii omeniri. 
Pornind de la aceste realități, 
considerăm că este mai nece
sar ca oricând ca popoarele 
lumii să-și unească forțele și 
să conlucreze tot mai strins 
pentru oprirea cursului peri
culos al vieții internaționale 
spre confruntare și război, 
pentru reluarea și continuarea 
politicii de destindere și co
laborare, de independență și 
pace. Epoca noastră relevă cu 
tot mai multă putere marea 
forță a popoarelor, voința și 
hotărîrea lor de a lichida cu 
desăvîrșire vechea politică 
imperialistă, colonialistă, de 
a-și asigura dezvoltarea libe
ră și independentă, într-un 
climat de pace și securitate. 
A'cționînd unite, popoarele 
dispun de capacitatea necesa
ră pentru a pune capăt poli
ticii de război, de înarmări, 
pentru a apăra pacea, drep
tul vital al oamenilor, al na
țiunilor la existență, la viață, 
la independență și libertate.

Este convingerea noastră 
fermă că nu există probleme 
— oricît de complicate — care 
să nu poată fi rezolvate pe 
cale pașnică, prin tratative, 
dacă se pornește de la respec
tul dreptului fiecărui popor 
de a se dezvolta liber și in
dependent, de la interesele 
generale ale păcii și securi
tății mondiale. Oricît de grele 
și de anevoioase ar fi tratati
vele, trebuie să se meargă nu
mai și numai pe această cale 
în soluționarea problemelor, 
renunțîndp-se cu desăvîrșire la 
soluțiile militare, la acțiunile 
armate, care duc, întotdeauna, 

; la distrugeri de bunuri mate- 
1 riale și de vieți omenești, pro

voacă popoarelor mari pier
deri și suferințe! în acest 
spirit am privit și privim so-

Toastul președintelui 
Nicolae Ceaușescu

Toastul președintelui 
Alhaji Shehu Shagari

care s-a realizat in 
se impun încetarea

luționarea tuturor probleme
lor și stărilor de încordare e- 
xistente astăzi în lume.

România s-a pronunțat în
totdeauna pentru soluționa
rea problemelor din Orientul 
Mijlociu pe calea politică, 
pentru o pace globală, traini
că și justă în această regiune. 
Considerăm că acum, după 
evenimentele și acțiunile mi
litare agresive ale Israelului 
în Liban și după soluția ne
gociată 
Beirut, 
oricăror acțiuni militare din 
partea Israelului și retrage- . 
rea trupelor israeliene din Li
ban, asigurarea liniștii, inde
pendenței și integrității Liba
nului și trecerea la soluționa
rea problemei poporului pa
lestinian, pe baza dreptului 
său la autodeterminare, la 
constituirea unui stat palesti
nian independent Problema 
palestiniană este problema- 
cheie a păcii în Orientul Mij
lociu. în această regiune este 
loc atît pentru un stat pales
tinian, cît și pentru un stat 
israelian independent — și 
trebuie să se facă totul pen
tru recunoașterea acestei rea
lități, pentru a se asigura con
viețuirea pașnică a acestor 
două state, a tuturor țărilor 
din această zonă.

De asemenea, considerăm 
că este necesar să înceteze 
confruntarea militară dintre 
Irak și Iran și să se treacă la 
soluționarea politică a proble
melor dintre cele două țări, 
pornindu-se de la interesele 
ambelor popoare de a trăi în 
pace și bună vecinătate, de la 
interesele păcii și securității 
tuturor statelor din această 
regiune.

Ca țară europeană, România 
militează consecvent pentru 
securitate și cooperare pe con
tinent, pentru desfășurarea 
constructivă a reuniunii de la 
Madrid — care-și va relua lu
crările în această toamnă — 
și pentru convocarea unei con
ferințe consacrate întăririi în
crederii și dezarmării în Eu
ropa. Considerăm că trebuie să 
se facă totul pentru oprirea 
amplasării rachetelor cu rază 
medie de acțiune în ’ 
pentru retragerea și 
rea celor existente, 
Europă a înțelegerii 
rării, lipsită de arme nucleare! 
Realizarea unei Europe unite, 
bazate pe respectarea indepen
denței și a orinduirii socială 
din fiecare țară, ar constitui 
un puternic factor de pace, 
securitate și progres în întrea
ga lume.

■ Apreciem că problema cen
trală a vieții internaționale ac
tuale o constituie lupta pen
tru oprirea cursei înarmărilor, 
pentru dezarmare, și în primul 
rînd dezarmare nucleară. Po
poarele lumii cer cu tot mai 
multă hotărîre să se pună ca
păt politicii de înarmare I Pu
ternica mișcare pentru pace 
din Europa și de pe alte con
tinente — la care poporul nos
tru s-a alăturat în întregime, 
atît prin marile sale manifes
tări de masă, cît și. prin cele 
18 milioane de semnături puse 
pe Apelul pentru dezarmare și 
pace — demonstrează cu pu
tere forța și capacitatea po
poarelor de a impune, acțio- 
nînd tot mai unite, trecerea la 
măsuri efective de dezarmare, 
de înlăturare a primejdiei nu
cleare. Realizarea de progrese 
efective pe calea dezarmării ar 
crea, totodată, condiții pentru 
eliberarea unor importante 
resurse ce ar putea fi folosite 
în scopul sprijinirii eforturilor 
popoarelor pentru lichidarea 
subdezvoltării și asigurarea

progresului lor economic și 
social.

Lichidarea subdezvoltării și 
instaurarea noii ordini econo
mice internaționale constituie 
o necesitate pentru depășirea 
crizei economice, pentru stabi
litatea economiei mondiale și 
dezvoltarea armonioasă a tutu
ror statelor. Ne preocupă fap
tul că reuniunile și negocierile 
care au avut loc pînă acum în 
problemele subdezvoltării și 

. noii ordini economice nu au 
dus la progrese reale în aceas
tă direcție. Dimpotrivă, criza 

: economică mondială, politica 
dobîhzildr' înalte au accentuat 
decalajele dintre țările bogate 
și sărace, au creat condiții 
foarte grele pentru țările în 
curs de dezvoltare. De aceea, 
apreciem că este necesară or
ganizarea unei conferințe la 
nivel înalt a țărilor în curs de 
dezvoltare pentru discutarea 
acestor probleme și pentru a 
acționa într-o deplină unitate 
în vederea obținerii de rezul
tate concrete în tratativele cu 
țările dezvoltate, bogate.

în cadrul politicii sale 
generale. România acordă o 
atenție deosebită întăririi co
laborării și solidarității cu 
țările continentului african. 
Sprijinim ferm lupta țărilor 
africane pentru lichidarea to
tală a politicii imperialiste, 
colonialiste și neocolonialiste, 
pentru consolidarea indepen
denței naționale, pentru pro
gres economic și social de 
sine stătător. Ne manifestăm 
solidaritatea activă cu lupta 
poporului- namibian, sub con
ducerea S.W.A.P.O., pentru 
dobîndirea independenței na
ționale depline, milităm sus
ținut pentru lichidarea poli
ticii de apartheid și discrimi- 

. nare rasială din Africa de Șud, 
condamnăm actele de agre
siune ale acesteia împotriva 
țărilor vecine. Considerăm că 
țările africane trebuie . să-și 
întărească colaborarea și soli
daritatea in lupta împotriva 
politicii colonialiste și neoco-

Europa, 
distruge- 
pentru o 
și coope-

respect al inde- 
suveranității na-

remarc, ctrsatis- 
conlucrare dintre

lonialiste. pentru dezvoltarea 
lor liberă și independentă — 
și apreciem că în acest sens 
un rol important revine Or
ganizației Unității Africane.

Soluționarea problemelor 
complexe ale lumii contem
porane cere participarea ac
tivă la viața internațională a 
tuturor statelor — fără deo
sebire de mărime sau de 
orînduire socială — și în mod 
deosebit a țărilor mici și mij
locii, a țărilor în curs de dez
voltare, a țărilor nealiniate, 
care sînt nemijlocit interesate 
într-o politică de pace și co
laborare, de 
pendenței și 
ționale.

Doresc să 
facție, buna 
România și Nigeria — în ca
drul O.N.U. și altor organis
me internaționale. în „Grupul 
celor 77“ și în mișcarea țări
lor nealiniate — șl să exprim 
convingerea că această colabo
rare se va dezvolta și mai 
mult în viitor, in interesul 
ambelor noastre țări și po
poare. al cauzei generale a 
destinderii, colaborării 
păcii.

Domnule președinte,
încredințat că vizita pe 

o faceți, în România se 
înscrie ca un nou 
important în întărirea conlu
crării româno-nigeriene atît 
pe plan bilateral, cît și \ pe 
arena internațională, doresc 
să toastez :

— Pentru progresul și fe
ricirea poporului nigerian prie
ten ;

—- Pentru prietenia și co
laborarea frățească dintre ță
rile, și popoarele noastre ;

— în sănătatea dumnea
voastră, domnule președinte 
al Republicii Federale Ni
geria ;

— în sănătatea 
noștri nigerieni ;

— în sănătatea 
voastră, a tuturor ! 
plauze)

care 
va 

moment

oaspeților

dumnea- 
(Vii a-

Cei doi președinți trec în revistă garda de onoare

(Urmare din pag. I) 

conducerea dumnea- 
dinamică și compe- 

Experiența dumnea- 
oferă un exemplu ah

. România a înfăptuit o dez
voltare impresionantă politi
că, economică, industrială și 
socială în ultimele două dece
nii, sub 
voastră 
tentă, 
voastră 
valabilității încrederii în sine 
ca imbold al dezvoltării.

Domnule președinte, absența 
oricăror deosebiri de păreri în 
problemele politice ne-a per
mis sa realizăm o identitate de 
interese ,și opinii într-o serie 
de domenii ale politicii exter
ne. Țările noastre împărtășesc 
angajamentul lor ferm față de 
acele principii care animă pro
movarea unei politici externe 
independente și nealiniate. 
Dreptul fiecărei țări la inde
pendență și suveranitate națio
nală reprezintă pentru fiecare 
din noi un drept sacru și 
inviolabil. Noi respingem ă- 
mestecul în treburile interne 
ale altor state. Noi împărtășim 
convingerea fermă în dreptul 
popoarelor aflate sub domina
ție colonială la autodetermi
nare și independență. Noi ne 
opunem cu hotărîre politicii 
rasiste, de discriminare rasială 
și apartheid. Noi credem că 
folosirea forței sau amenin
țarea cu forța nu reprezintă 
un mijloc pentru soluționarea 
disputelor internaționale.

Domnule președinte, este 
evident că numai printr-o 
strictă aderare la aceste prin
cipii pacea și securitatea inter
națională pot fi garantate. 
Așadar, in cadrul O.N.U., în 
mișcarea de nealiniere și al 
O.U.A., Nigeria a colaborat 
activ întotdeauna cu alte state 
membre pentru a susține su
premația acestor principii atot
cuprinzătoare.

Domnule președinte, în 
concordanță cu relațiile noas
tre cordiale, s-au obținut re
zultate remarcabile în procesul 
dezvoltării colaborării econo- 

cu 
nu-

mice, în diferite domenii de 
interes comun.

în realizarea progresivă a 
obiectivelor Comisiei mixte 
nigeriano-române, societățile 
mixte au condus Ia crearea în 
Nigeria de întreprinderi’ de 
producție în domeniile indus
triei, mecanizării pe scară- lar
gă a unor ferme agricole și 
zootehnice, inclusiv privind 
asigurarea hranei pentru ani
male. Alte proiecte majore sînt 
examinate în prezent în . ve
derea diversificării activități
lor economice, comerciale, teh
nice, științifice . și culturale. 
Prioritatea pe care guvernul 
meu o acordă agriculturii în 
cel de-al patrulea plan națio
nal de dezvoltare a fost dictată 
de hotărîrea noastră de a asi
gura autoaprovizionarea 
produse alimentare a 
meroasei noastre populații.

în acest scop și în general 
pentru a răspunde cerințelor 
planului de dezvoltare, noi am 
dori, domnule președinte, să ne 
folosim de avantajele expe
rienței dumneavoastră. Aș dori 
să exprim mulțumirile mele 
pentru asistența valoroasă 
acordată deja de guvernul 
dumneavoastră prin cooperare, 
în domeniul resurselor noastre 
umane, pregătind în anii care 
au trecut, în universitățile și 
politehnicile dumneavoastră, 
sute de tineri nigerieni în di
ferite profesii.

Aceasta este de bun augur 
pentru ca strînsa cooperare re
ciproc avantajoasă dintre ță
rile noastre să treacă de la 
stadiul bilateral la cel mul- 
tilate-al. Ambii împărtășim 
necesitatea creării cît mai cu
rînd a unei noi ordini econo
mice internaționale.

în acest scop, țările noastre 
au colaborat în cadrul Orga
nizației Națiunilor Unite pen
tru începerea unei runde de 
negocieri globale. Interdepen
dența reală dintre țările dez
voltate și cele în curs de dez
voltare reclamă schimbări 

rapide structurale în actuala 
ordine economică mondială, 
nejustificată și abuzivă, care 
Să conducă la înlăturarea sis
temului inegal, căruia conti
nentul african îi este victimă. 
Guvernul meu speră ca nego
cieri globale importante să 
înceapă sub auspiciile Națiu
nilor Unite.

Țările noastre sînt partici
pante active la activitățile 
„Grupului celor 77“. Cu două 
luni în urmă, o delegație din 
țara mea a participat lă întîl- 
nirea grupului^ aici, Ia Bucu
rești, unde âu avut loc discu
ții fructuoase legate de pro-, 
movarea cooperării dintre ță
rile în curs de dezvoltare în 
domeniul pregătirii de cadre 
pentru industrie. Avînd în 
vedere situația actuală a ță
rilor în curs de dezvoltare, 
după părerea mea, o mai mare 
atenție ar trebui acordată a- 
celor. domenii unde statele 
membre ale „Grupului celor 
77“ pot coopera pentru dez
voltarea economică reciproc 
avantajoasă.

Domnule președinte, este 
plăcut să constatăm că, în în
curajarea cooperării' indivi
duale și colective cu țările a- 
fricane, România reprezintă 
una din acele țări prietene 
care în mod constant a spri
jinit lupta îndelungată pentru 
eliberare. Nicăieri această 
luptă nu a devenit mai acti
vă decît- în Africa de Sud, 
unde regimul.de apartheid de 
la Pretoria duce o bătălie 
pierdută, împotriva forțelor 
invincibile ale poporului din 
Namibia și ale poporului de 
culoare asuprit din Republi
ca Sud-Africană. Pentru a 
complica și mai mult situația, 
guvernul rasist de la Preto
ria săvârșește în mod perma
nent agresiuni neprovocate 
împotriva statelor din prima 
linie (Angola, Mozambic. 
Botswana, Lesotho, Zambia și 
Zimbabwe), cu singurul scop 
de a destabiliza din punct de 
vedere economic și politic a- 
ceste state. De curînd au apă
rut speranțe de reactivare a 
negocierilor pentru indepen
dența Namibiei. Noi toți aș
teptăm cu nerăbdare rezulta
tul continuării convorbirilor 
de la New York privind pro
punerea Organizației Națiuni
lor Unite de a se realiza o în
țelegere, tranzitorie, pentru 
perioada dintre încetarea fo
cului și ținerea de alegeri. 
Este timpul să fie 
modalitate pentru 
realizării independenței Na
mibiei. Africii de Sud nu tre
buie să i 'se mai permită nici 
un moment să împiedice a- 
ceste negocieri. Nigeria nu va 
înceta sprijinul său ferm pen
tru S.W.A.P.O. și poporul a- 
supri.t al Namibiei pină cînd 
această țară nu va fi elibera
tă de sub ocuparea ilegală a 
Africii de Sud.

Perpetuarea rasismului și 
apartheidului chiar în Africa 
de Sud constituie o amenin
țare serioasă a păcii și secu
rității, în special în Africa și 
în general în lume. De aceea, 
este de datoria noastră să sus
ținem și să sprijinim, cu toate 
recursele materiale de care 
dispunem, lupta împotriva re
gimului rasist, pînă cînd con
ducerea țării va reveni popu
lației majoritare din Africa 
de Sud, va fi lichidat regimul 
monstruos de apartheid și se 
vor instaura demnitatea uma
nă și libertatea.

găsită o 
grăbirea

Domnule președinte, este 
încurajator că în hotărîrea 
noastră de a ne situa în avan
garda acestei lupte, noi pu
tem conta pe solidaritatea 
țării dumneavoastră și pe 
continuarea sprijinului pe 
care dumneavoastră l-ați a- 
cordat în anii trecuți în susți
nerea realizării acestei cauze 
juste.

Domnule președinte, noi în 
Nigeria înțelegem și împărtă
șim grija serioasă, permanen
tă a României pentru pacea 
lumii. Ca și România, Nige
ria este, de asemenea, serios 
preocupată de escaladarea 
cursei înarmărilor, de crește
rea tensiunii în lume, de per
sistența situației de criză pe 
arena internațională, de aban
donarea destinderii și substi
tuirea acesteia cu politica de 
confruntare între marile pu
teri. amenințarea suveranității 
statelor în curs de dezvoltare, 
determinată de rivalitățile 
globale ale marilor puteri. 
Mai mult ca niciodată, există 
necesitatea urgentă ca. în[ in
teresul umanității, superpu- 
terile să . oprească cursa înar
mărilor și creșterea stocurilor 
de armamente nucleare. Este 
regretabil că persistă impasul 
în relațiile Est-Vest, în timp 
ce procedura pentru lichida
rea crizei respective rămîne 
inadecvată și ineficace. în 
consecință, spre marea noas
tră' îngrijorare, securitatea și 
stabilitatea internațională au 
devenit fragile, cu efecte ne
favorabile pentru toate țările 
în curs de dezvoltare, ca și 
cele dezvoltate, dealtfel. Ame
nințarea unui război nuclear 
rămîne foarte reală.

Dată fiind seriozitatea si
tuației, guvernul meu a fost 
foarte, dezamăgit de nereușita 
celei de-a Il-a sesiuni speciale , 
a O.N.U. pentru dezarmare. 
Instabilitatea situației în lume 
reclamă astăzi ca, în ciuda 
dificultăților ivite, să fie în
treprinsă o acțiune energică 
și curajoasă pentru un con
trol negociat al armamente
lor.

Reducerea cheltuielilor mi
litare globale va facilita di
rijarea unei părți substanțiale 
a resurselor mondiale pentru 
găsirea de urgență a solu
țiilor necesare rezolvării di
ficultăților economice prin 
care trec în prezent multe 
state, ca o consecință a celei 
mai serioase recesiuni 
mice intervenite de la 
tul celui de-al doilea 
mondial. Dezarmarea 
zintă cheia îmbunătățirii rela
țiilor economice și politice, a 
promovării încrederii între 
state.' Națiunile lumii au prea 
mult de pierdut dacă eșuăm 
în salvgardarea păcii. Dacă 
vom reuși, vom avea mai mult 
de cîștigat.

Onorabili miniștri. 
Excelențele Voastre. 
Distinși domni și doamne. 
Vă invit să ridicăm și să 

închinăm împreună un cordial 
toast :

— Pentru Republica Socia
listă România ;

— Pentru întărirea rela
țiilor dintre țările noastre ;

— Pentru sănătatea și fe
ricirea dinamicului conducă
tor al poporului său, renumi
tul om de stat 
noastre, a cărei 
contribuit imens 
internațională 
consacrare pentru pacea mon
dială este universal recunos
cută — președintele Nicolae 
Ceaușescu ! (Vii aplauze).

econo- 
sfîrși- 
război 
repre-

al timpurilor 
înțelepciune a 
la înțelegerea 
și a cărui

regimul.de
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Construim pentru prezent,

schimbat

des- 
nos-

cooperatoare 
La cîțiva 
cooperativa

Dobrogei sărace de odinioară

renașterea pămînturilor dintre Dunăre și Mare“

Șantierul Canalul 
Neagră este mate- 
mari idei economice 
care istoria acestui 

ma-

Ion STOIAN
prim-secretar al Comitetului județean Constanța al P.C.R.

pentru viitorul comunist

județul

Constanta

Alături de simbolurile principalelor bogății ale județului Constanța, 
înscrise pe stema sa, se află și reprezentarea grafică a monumentului 
de la Adamclisi, act de naștere al poporului român, săpat in piatră 
cu 2 000 de am in urmă și, totodată, atestare peste milenii a marilor 
șale vocații de constructor. Aceste vocații au putut fi însă deplin puse 
in valoare, la întreaga putere de creație a țării, în ultimii 17 ani, de 
cind in fiuntea partidului și la cîrmc destinelor noastre se află cel 
mai cutezător, cel mai dăruit dintre marii ctitori din istoria patriei, 
secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

In această perioadă de ample deschideri politice, sociale și eco
nomice, realizările județului Constanța sint dintre cele mai edifica
toare. Replică peste timp și mărturie a înaltului grad de dezvoltare 
al țării, de la Dunăre și pînă la Marea cea Mare, județul este astăzi 
o imensă grădină în care sint amplasate monumentale edificii indus
triale construite în acești ani, în jurul cărora au rodit și rodesc cele 
mai bogate recolte obținute în istoria acestor pămînturi. Dezvoltarea 
unor unități industriale și de transport mai vechi, pînă la dublarea și
triplarea activității lor, cum ar fi : I.M.U. Medgidia, Portul Constanța, 
Fabrica de ciment Medgidia, Combinatul de îngrășăminte chimice Nă
vodari, dar mai ales edificarea altora noi, printre care șantierele na
vale din Constanța și Mangalia, Combinatul petrochimic Midia-Năvo
dari, întreprinderea mecano-navalâ Constanța și altele sînt doar cîteva 
exemple dintre sutele de unități și capacități industriale noi, adevă
rate cetăți ale epocii socialiste, care au fost înălțate ca urmare a 
transpunerii în viață a hotăririlor Congresului al IX-lea, ale Congre
selor al X-lea, al Xl-lea și al Xll-lea, a indicațiilor secretarului general 
al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Marile investiții destinate rapidei dezvoltări a județului au avut ca 
'ăfect mutații profunde în viața sa economică și socială. Este semnifi
cativ de amintit faptul că întreaga producție a anului 1938, anul de 
vîrf al dezvoltării capitaliste, se realizează acum în mai puțin de 5 zile.

Agricultura, de asemenea, care beneficiază de o puternică dotare 
tehnică și de aportul chimiei și al științei, s-a dezvoltat an de an, 
dînd producții tot mai mari de cereale și produse agroalimentare. De 
curînd, cu prilejul Consfătuirii de lucru cu cadrele de conducere din 
agricultura județului, care a avut loc la Neptun, ne-am angajat ferm 
în fața tovarășului secretar general Nicolae Ceaușescu, și ne pregă
tim intens in acest scop, să realizăm încă din anul viitor producții 
medii de 5 000 kg grîu, 5 500 kg orz și 10 000 kg porumb la hectar.

Adăugăm la toate acestea și salbele de palate de odihnă și de 
recreare, adevărate uzine de sănătate, care alcătuiesc stațiunile de pe 
litoralul românesc, întregind fericit dimensiunile vastei opere construc
tive înfăptuite în anii noștri pe acest străvechi pămînt românesc. Dăm 
acum bătălia pentru finalizarea altor mari obiective de investiții : Ca
nalul Dunăre-Marea Neagră, portul Constanța-sud, Centrala nu
clearo-electrică de la Cernavodă. Și, in același timp, punem temeliile 
altora care vor ridica puterea economică a județului, a țării, contri
buind la creșterea gradului de civilizație și bunăstare al poporului, 
vorbind în același tiinp viitorimii despre cea mai înfloritoare epocă din 
milenara istorie a patriei - epoca Nicolae Ceaușescu.

Strălucitoarele coloane ale Combina
tului Midia-Năvodari, puternică cetate 
a petrochimiei. întregind armonios 
noua zestre industrială a ținutului din

tre Dunăre și Mare

„Cine dorește să cunoască realitățile și înfăptuirile poporului nostru poate vizita oricare județ, oricare 
localitate a României socialiste! Peste tot va constata spiritul novator, activitatea creatoare a oamenilor 
muncii. Chiar aici, în județul Constanța, atît prietenii, cît și criticii noștri pot să vină să vadă cum se împlinesc 
principiile socialismului, cum, în cîțiva ani, un județ în care industria și agricultura erau printre cele mai îna
poiate s-a transformat într-un județ modem, cu o industrie avansată, cu o agricultură în plină înflorire, ce dă o 
producție de cîteva ori mai mare decît acum 30 de ani“.

NICOLAE CEAUȘESCU

Cei mai vîrstnici își amintesc cu 
emoție începuturile construcției 
socialiste în acest colț de țară ; ei 
povestesc evenimente și întîmplări 
care par astăzi, pentru cei mai ti
neri, literă de istorie îndepărtată. 
Dar aceste întîmplări și evenimen
te sînt sufletul viu al mărețelor 
noastre împliniri. Marin Ciocan, 
fost muncitor timplar la vechiul 
șantier naval constănțean, ne evo
că clocotul revoluționar al anilor 
1945—1946, ani de speranță și, tot
odată, de luptă revoluționară pen
tru noul destin al României. „Ne 
pregăteam într-un fel aparte pen
tru alegerile din 1946 — își aminteș
te el. Pe tractorul «Lanz-Buldog», 
adus de muncitorii Constanței la de
monstrația de 1 Mai, scria : «Con
struit din bucăți pentru frații plu
gari». Din piese de tancuri și de 

, • autocare blindate, muncitorii au 
realizat 120 de tractoare pe care 
le-au trimis pe ogoarele județului. 
Eram plini de entuziasm, dar se 
iveau și momente grele, de cumpă
nă, pentru că porneam să construim 
totul din nimic, dintr-o zestre — și 
aceea foarte săracă — ruinată de 
război. în acele clipe grele, în mij
locul nostru s-a aflat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pe atunci secre
tar al comitetului județean de 
partid. Ne insufla, prin îndemnurile 
sale înflăcărate, încredere, hotări- 
re, voință de a învinge. Tot ce vi
sam în acei ani de început s-a re
alizat deplin și chiar a fost mult 
depășit, mai ales în perioada atit 
de bogată in înfăptuiri de după cel 
de-al IX-lea Congres al partidului. 
La temelia tuturor acestor împli
niri se află gindul înaripat, revo
luționar al secretarului general al 
partidului, căruia îi datorăm re
nașterea pămînturilor dintre Du
năre și Mare."

„După cum este știut — ne spu
ne tovarășul Petre Dima, maistru 
principal la Șantierul naval — 
Constanța este marea poartă a 
țării către lume. începind din

portul Constanta ' a 
cunoscut succesive, ample redi- 
mensionări, pe măsura dezvoltării 
economice a țării, mărindu-se de 
citeva ori, modernizîndu-se, și în- 
scriindu-se astfel printre marile 
porturi ale lumii. în ultimii 17 ani, 
secretarul general al partidului a 
efectuat peste 35 de vizite de lucru 
■în județul nostru și aproape de 
fiecare dată portul și șantierul na
val s-au bucurat de atenția și grija 
sa, de îndrumările sale prețioase.

valoare tot ce are clasa muncitoa
re mai de preț : forța creatoare."

„Acum, cind se implinesc 25 de 
ani de la cooperativizarea agricul
turii in Dobrogea — subliniază to
varășul Ion Cazacu, președintele 
C.A.P.-Plopeni — ne gîndim firesc 
la marele drum parcurs, intr-un 
răstimp atit de scurt, de agricultura 
noastră socialistă. în timp ce în 
1950 obțineam doar 900 kg griu și 
800 kg porumb la hectar, astăzi, în 
medie, obținem peste 3 700 kg grîu

Zeicu, director al Administrației 
canalului, întreprinderea benefi
ciară — se înscrie in istorie ca una 
din marile înfăptuiri ale civilizației 
contemporane, operă de o cuteză
toare și originală gindire științifi
că și tehnică. Impunătoarele eclu
ze, noile porturi de la Cernavo
dă, Medgidia, Basarabi și Constan- 
ța-sud, precum și celelalte con
strucții ale canalului, cărora li se 
adaugă centrala nuclearo-electrică 
aflată în plină construcție la

județului, înnoite din temelie,’ în 
jurul cărora gravitează puternice 
și moderne platforme industriale. 
S-a construit masiv, mai ales de 
la Congresul IX încoace, și s-a 
construit cu pricepere și fantezie 
arhitectonică, ștergind pină și din 
amintire acea Dobroge săracă și 
oropsită de altădată. Proiectul a- 
cestor mărețe prefaceri poartă am
prenta gîndirii și acțiunii marelui 
ctitor — partidul comunist, a secre
tarului său general, împreună cu 
care, noi, cei ce muncim pe aceste 
meleaguri, am gîndit, am hotărit și 
am înfăptuit".

„îmi amintesc ca acum de vizita 
pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a făcut-o in iulie 1969 la primul 
complex de irigații Carasu, care a 
înviorat pămintul Dobrogei, odini- 

ars de secetă — spune tova- 
Vasilica Preda, 
satul Lumina, 
după aceea,

Iată, datorăm gindului și acțiunii 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
transformarea rapidă a micului 
șantier naval de aici în cea mai 
mare „uzină" de construcții navale 
din țară. S-a bucurat de victoria 
noastră în 1975, cind am lansat 
primul mineralier de 55 000 de 
tone, „Tomis", îndemnîndu-ne să 
îndrăznim, să construim nave și 
mai mari, de 150 000 de tone. 
De curind, am lansat cel de-al 
patrulea petrolier de 150 000 de 
tone, „Biruința". Simbolic nume, 
pe care noi îl legăm de rodnicia 
gindirii secretarului general al 
partidului. Nu este o biruință fap
tul că flota noastră maritimă, de 
numai două nave în 1945, dispunea 
la începutul anului 1982 de 184 de 
nave, cu o capacitate de peste 
2 700 000 de tone ? Datorăm aceas
tă bh-uințji secretarului general al 
partidului, care a știut să pună în

și în jur de 4 000 pînă Ia 10 000 kg 
porumb la hectar. Aceste recolte 
bogate, în creștere de la an Ia an, 
reprezintă răspunsul nostru concret 
la marea atenție pe care secretarul 
general al partidului o acordă per
manent agriculturii. în ultimii trei 
ani, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
fost prezent în fiecare vară in mij
locul cooperatorilor noștri, cu pri
lejul recoltării orzului și a griului, 
îndemnindu-ne să nu ne mulțu
mim, sub nici o formă, cu ceea ce 
am realizat. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a luat parte și anul 
acesta la bucuria succesului 
nostru — am recoltat peste 4 000 kg 
griu la hectar — dar îndemnul său 
a fost să muncim în așa fel incit 
să ajungem la recolte de peste 
5 000 kg griu și 6 000 kg orz la hec
tar. Sîntem ferm hotăriți să izbu
tim 1“

„Canalul Dunăre-Marea Neagră 
— ne spune tovarășul Nicolae

Cernavodă, transformă radical pei
sajul și viața oamenilor din aceste 
locuri. Regăsim, în toată această 
operă de o complexitate impresio
nantă întreaga putere de creație a 
secretarului general al partidului 
nostru, arhitectul inspirat al dina
micei noastre înaintări pe drumul 
comunismului. 
Dunăre-Marea 
rializarea unei 
și sociale, pe 
ținut și a țării o înscrie cu 
juscule pentru viitorime".

„Se spune în mod obișnuit 
pre Dobrogea, despre județul 
tru, că arată ca o mindră grădină — 
își exprimă gîndul tovarășul Traian 
Brumă, șef de echipă de zidari de 
pe șantierul 11 — T.C.L. Compara
ția este cit se poate de adevărată. 
Sint constructor și mi se umple 
inima de mindrie privind edificiile 
atit de frumoase ale litoralului, îm- 
brățișind cu gindul toate orașele

oară 
rășa 
din 
ani 
noastră a primit titlul de „Erou 
al Muncii Socialiste", pentru pro
ducția de 8 000 kg porumb la 
hectar și pentru celelalte culf- 
furi obținute în sistem irigat. în 
ultimii 17 ani, datorită orientărilor 
și indicațiilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. suprafața amenajată 
pentru irigat în județul nostru a 
ajuns la 336 000 hectare, ceea ce re
prezintă aproape 70 la sută din în
tregul teren arabil. Năzuim să pre
gătim acum producții și mai mari ; 
de pildă, 10 tone de porumb la 
hectar nu ne mai pare un vis din 
cale afară de îndrăzneț".

...Ginduri și fapte ale constructo
rilor vieții noastre noi. Realizările 
lor, ale tuturor locuitorilor județu
lui Constanta se orinduiesc armo
nios la temelia trainică a viitoru
lui comunist al patriei, pregătind 
noi și însemnate succese pe care 
muncitorii, țăranii și intelectualii 
ținutului dintre Dunăre și Mare le 
consacră apropiatei Conferințe Na
ționale a partidului.

Realități care au
După Congresul al IX-lea al partidu

lui, județul Constanța a beneficiat, pro
gresiv, de un amplu program de investiții, 
care i-a schimbat din temelii înfățișarea, 
înzestrindu-l cu o puternică și modernă 
industrie și cu o agricultură intensivă, de 
mare randament.

© Graiul cifrelor este elocvent :
- in cincinalul 1971-1975, investițiile 

alocate județului se ridică la 25,6 mili
arde lei, depășind totalul investițiilor în
tregului deceniu anterior ;

- în cincinalul trecut, valoarea inves
tițiilor s-a ridicat la aproape 70 de mili
arde lei, adică mai mult decît dublul 
investițiilor destinate județului in cinci
nalul 1971-1975 ;
- in actualul cincinal, investițiile de

pășesc 100 miliarde lei.
Cîteva din rezultatele concrete ale 

acestor energice eforturi :
® in anul 1981, producția industrială 

a județului a fost de 69 de ori mai mare 
decît în anul 1938 și de 6,5 ori mai mare 
decît în anul 1965.

© Pe baza importantelor investiții și a 
creșterii productivității muncii, la sfîrșitul

înfățișarea» »

acestui an industria va cunoaște o creș
tere, față de anul 1981, de 11,5 la sută. 
In cursul anului 1982 urmează să intre în 
producție 132 de noi obiective econo
mice.

© Printre marile investiții care ur
mează să intre în funcțiune în actualul 
cincinal se numără : Complexul hidro
tehnic și de navigație Canalul Dunăre - 
Marea Neagră ; noi capacități la Com
binatul petrochimic Midia-Năvodari ; un 
nou doc de construcții navale la Man
galia ; noi capacități portuare la Con
stanța, Mangalia și Midia.
• Dinamica cea mai înaltă în produc

ția industrială a județului o cunoaște, în 
prezent, industria chimică. Ponderea 
acestei ramuri de vîrf în industria județu
lui va fi, la sfîrșitul anului 1982, de 22 
la sută, față de 6,7 la sută în anul 1980;

© De la circa 20 de tractoare de dife
rite mărci, cîte existau în județ în anii de 
început ai revoluției socialiste, astăzi uni
tățile agricole socialiste dispun de a- 
proape 8 700 de tractoare, într-o variată 
gamă de tipuri, toate de fabricație

românească, un tractor revenind la mai 
puțin de 60 de hectare.

© In acest al 25-lea an de la coope
rativizarea agriculturii dobrogene, pe 
ogoarele înfrățite lucrează peste 4 300 
de combine de tipuri noi, față de 2 800 
cîte existau în 1965 și față de circa 150 
de batoze cîte erau înregistrate înainte 
de transformarea socialistă a agricul
turii.

© Puternicul proces de industrializare 
pe care l-a cunoscut județul Constanța 
îndeosebi în ultimii 17 ani constituie te
melia trainică a creșterii bunăstării locui
torilor săi, contribuind la ridicarea spec
taculoasă a nivelului de urbanizare. Indi
cele acestui nivel — 65,2 la sută - si
tuează județul Constanța pe locul 3 în
tre județele țării, după Hunedoara și 
Brașov.

© Numărul locuințelor construite din 
fonduri de stat și cu sprijinul statului în 
credite și execuție se ridică, începînd din 
anul 1950, la peste 83 000. Dintre aces
tea, 65 000 au fost construite în perioada 
de după cel de-al IX-lea Congres al 
partidului.

petrolier de 150 000 tdw, lansat de curinct^din docurile șantierului naval conștânțean„Biruința", un nou

EJn neobosit explorator al zăcămintelor d 
al Mării Negre : platforma de

l

! petrol din platoul continental 
foraj marin „Gloria"

Pagină realizată de
Dionisie ȘINCAN și George MIHĂESCU
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Cu participarea tuturor, 
culesul avansează rapid

La cooperativa agricolă Dăbuleni - Dolj
Zilele fierbinți din săptămina tre

cută au grăbit coacerea lanurilor 
de porumb, suprapunindu-se astfel 
recoltarea mecanică a acestei cul
turi cu a florii-soarelui și sfeclei de 
zahăr, a furajelor și, bineînțeles, 
cu arăturile și transportul, simultan 
al producției respective, care antre
nează un mare număr de camioane 
și tractoare. Acest mare volum de 
lucrări, obligatoriu in această pe
rioadă, își are echivalentul intr-un 
consum la fel de mare de carbu
ranți. Pentru a asigura cu priorita
te carburanții pentru ceea ce nu se 
poate executa decit mecanic, coope
ratorii și locuitorii din Dăbuleni- 
Dolj au hotărit să recolteze ma
nual întreaga suprafață de 1 450 ha 
cultivată cu porumb. „In lanuri sint 
mobilizați 2 000 de oameni din co
mună, care vor încheia strîngerea 
porumbului in cinci zile" — ne-a 
spus inginerul șef al cooperativei 
agricole, tovarășul Dumitru Staicu.

Prezenți zilele trecute pe ogoarele 
acestei cooperative am putut să ne 
dăm seama de modul chibzuit in 
care a fost organizată munca în ca
drul fermelor. Constituiți în echipe 
mari, cooperatorii recoltează .ma
nual porumbul, pe care ulterior îl 
pun în saci, așezați in șiruri de-a 
lungul tarlalelor. Aceștia sint scoși 
la căile de acces cu 270 de atelaje, 
de unde sint încărcați in cele 40 de 
autocamioane 'și transportați direct 
la baza de recepție și în pătulele 
proprii. Toată această activitate du
rează pină la lăsarea întunericului. 
Noaptea, la lumina lunii, intră in 
acțiune alte formații, care taie co
cenii, ii transportă și-i depozitează 

, în stoguri
Dimineața,

mafiile de tractoare trec la efec
tuarea arăturilor.

Așadar, munca a fost organizată 
într-un adevărat flux, pină dumi
nică seara recoltindu'-se 1 000 de 
hectare și livrindu-se la fondul de 
stat peste 1 200 tone porumb, con
comitent cu efectuarea arăturilor 
pe mai bine de jumătate din supra
față. în urma rîndurilor de culegă
tori. după tăierea cocenilor nu mai 
rămine nici un știulete de po
rumb, lucru cu atit mai important cu 
cit in acest an producția este bună.

In unitatea respectivă, după primele 
300 hectare recoltate, producția me
die obținută a depășit 8 000 kg po
rumb ia hectar.

După cum ne-a informat to
varășul Alexandru Netcu, președin
tele consiliului agroindustrial Dă- 
buleni, această inițiativă nu are ca 
rază de acțiune doar cooperativa 
agricolă din localitate. Astfel, după 
ce porumbul acesteia va fi strins 
în întregime, forța de muncă va fi 
dirijată in alte unități din consi
liu, cărora le-au fost trimise în a- 
jutor combinele cooperativei din 
Dăbuleni. Consiliul agroindustrial 
Dăbuleni a lansat o chemare către 
toți lucrătorii de pe ogoarele jude
țului pentru a se mobiliza exemplar 
in vederea strîngerii manuale a unor 
cit mai mari suprafețe de porumb, 
a altor culturi, astfel incit recolta să 
fie strînsă cît mai repede și fără 
pierderi.

Lucian CIUBOTARU 
Nicolae PETOLESCU

in apropierea fermelor, 
pe terenul eliberat, for-

Recoltarea porumbului la C.A.P. Daia, județul Giurgiu
Foto : Agerpres

Tot ce rămîne în urma 
strîns cu grijă!

în unități din județul Satu Mare
combinelor

Comandamentul agricol al jude
țului Satu Mare a stabilit recent 
sarcini precise și ferme pentru 
recuperarea răminerii în urmă și 
încheierea cît mai grabnică a recol
tării florii-soarelui, de pe cele 4 060 
hectare. Pină in seara zilei de 12 
septembrie s-au recoltat 3 020 hec
tare, ceea ce reprezintă 74 la sutâ 
din suprafață. în unele cooperative 
agricole — Baba Novac, Ardud, 
Sinmiclăuș, Moftinu Mare și alte
le — această lucrare este avansată. 
Ritmul susținut din unele unități 
se datorește organizării la nivelul 
fiecărui consiliu agroindustrial de 
formații mari de mecanizatori. Ast
fel, după ce la Sînmiclăuș s-a în
cheiat recoltarea florii-soarelui. for
mația s-a deplasat la C.A.P. Crai- 
dorolț, unde stadiul de coacere a 
florii-soarelui a fost mai intirziat.

în unele unități, recoltarea nu se 
desfășoară in ritmul impus de ur
gența acestei lucrări. Bunăoară, pe 
la ora 9,30, la C.A.P. Vetiș mecani
zatorii nu începuseră lucrul în la
nuri. Unii ne-au spus că vor intra 
in lan... după ora 11, alți mecaniza
tori erau de părere că se putea mult 
mai 
ziua 
cele 
3-4.
unor

repede. Cum 
precedentă ?
7 combine 
Cauzele ? 
piese de

s-a lucrat în 
Aflăm că djn 

lucraseră doar 
Defecțiuni, lipsa 
schimb, irosirea

timpului. Unei combine venite de 
la secția Boghiș îi lipsea o curea, 
ceea ce a făcut-o indisponibilă toată 
ziua. Alteia i s-a rupt o curea in

• timpul recoltării. Inginerul-șef al 
C.A.P. Vetiș, Teofil Gînță, recu
noaște că acestea sint deficiențe 
organizatorice de care se fac vino- 
vați in primul rind cei care au tri
mis aceste combine in pripă, fără a 
le pune la punct.

A doua zi, refăcind același traseu, 
am constatat că pe parcelele de pe 
care s-a recoltat iloarea-soarelui 
rămăseseră porțiuni nerecoltate, ca 
să nu mai vorbim de capitule că
zute, fără însă să se fi organizat 
echipe de cooperatori sau de elevi 
care să le stringă. Pe o parcelă de 29 
hectare de la I.A.S. Vetiș, la ora 11 
lucrau în lan două combine. In 
urma lor rămîneau pe pămînt multe 
capitule, pline cu sămință, care, la 
o ușoară atingere, se scuturau. Nici 
vorbă să se organizeze echipe 
care să le adune imediat. Ca atare, 
in județul Satu Mare, paralel cu 
măsurile tehnice vizînd buna func
ționare a combinelor, trebuie să se 
acționeze hotărît 
pentru strîngerea 
tregii recolte.

împotriva, risipei, 
mai repede a in-

Octav
corespondentul

GRUMEZA
„Scînteil

Calitatea
(Urmare din pag. I)

de traris- 
respecta- 

__ _____ |____ structurii 
soiurilor prevăzute a se ciiltiva in 
fiecare județ, orice încălcare puțind 
avea consecințe 
viitoarei 
rind, se . .

^Transporturilor și Telecomunicații-

tere de la acest program 
ferare a semințelor ! De 
rea lui depinde realizarea

J..', i negative asupra 
producții. în al doilea 
impune ca Ministerul

cinema

vagoanele 
urmăreas-

semințelor
lor să asigure operativ 
necesare și, mai ales, să 
că Îndeaproape ca acestea să ajun
gă cit mai repede la locurile . de 
destinație. Subliniem aceaștă cerin
ță întrucit, în ultimul timp, trans
portul semințelor pe calea ferată 
s-a făcut, in multe cazuri, cu foar
te mare întirziere. Un vagon cu 12 
tone sămință de rapiță, trimis Ia 
27 august de la Botoșani, a ajuns

la Timișoara abia la 7 septembrie, 
iar altul — plecat pe data de 2 sep
tembrie de la Brăila, a ajuns la 10 
septembrie la Arad. Iată de ce este 
nevoie ca organele căilor ferate să 
ia toate măsurile pentru ca vagoa
nele cu semințe să ajungă cit mai 
repede la destinație.

Pentru ca însămințările de toam
nă să se desfășoare in bune con
diții și în limitele termenelor sta
bilite, organele agricole, cu spriji
nul organelor de partid județene 
și ale consiliilor populare, au da
toria să ia măsuri și să controleze 
îndeaproape ca fiecare unitate agri
colă să preia neintirziat, de la cen
tre și bazele de recepție, semințele 
care le-au fost repartizate, acordind 
prioritate celor care vor fi semă
nate in zilele ce urmează. Tot atit 
de important este ca peste tot să 
se încheie analizele de laborator ale 
semințelor, -astfel incit; să" existe 
garanția că ceea ce se va semăna 
v.a răsări — condiție de cea mai 
mare însemnătate pentru realiza
rea densităților prevăzute și deci 
a recoltelor mari care urmează a 
fi obținute în 1983. Cu atit mai 
mult trebuie să se acționeze în 
acest sens, cu cît, la sfirșitul săp- 
tămînii trecute, mai erau de ana
lizat probe pentru o cantitate de 
peste 100 000 tone semințe. Bună
oară, în județul Călărași mai erau 
de făcut analize la 11 000 tone se
mințe, în județele Constanța și 
Olt — cite 6 000 tone, Ialomița — 
5 000 tone, Dolj, Giurgiu și ~ 
man — cite 4 000 tone. Sub 
motiv nu trebuie să se mai 
neze analizele de laborator 
mințelor ce vor fi folosite 
tuala campanie de toamnă! 
sprijin prețios pentru încheierea 
grabnică a acestora trebuie să-1 
dea laboratoarele de specialitate, 
institutele și stațiunile de cercetări 
agricole. Pretutindeni să existe ga
ranția că in pămintul bine pregătit 
va fi pusă numai sămință de bună 
calitate!

Se desprinde cerința ca Minis
terul Agriculturii și direcțiile agri
cole județene să acționeze energic 
și cu toată răspunderea pentru a 
se încheia in această săptămina 
transferul de semințe între județe 
și analizele de laborator ale aces
tora, astfel ca toate unitățile agri
cole să aibă asigurate semințe de 
bună calitate și în cantitățile nece
sare spre a efectua însămințările 
de toamnă în perioadele optime sta
bilite și a pune astfel baze solide 
recoltelor superioare din anul viitort^

Teleor- 
nici un 
târăgă- 
ale se
in ac- 

Un

Sosirea unei delegații militare din R. P. Mozambic
Luni a sosit în Capitală generalul- 

locotenent Alberto Joaquim Chipan- 
de, membru al Biroului Politic al 
C.C. al Partidului FRELIMO, mi
nistrul apărării naționale al Repu
blicii Populare Mozambic, care, îm
preună cu o delegație militară, va 
efectua o vizită oficială în țara noas
tră.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
oaspeții din R. P. Mozambic au fost 
salutați de generalul-locotenent Con
stantin Olteanu, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv, al C.C. 
al P.C.R., ministrul apărării naționa
le al Republicii Socialiste România, 
de adjuncti ai ministrului, de gene
rali și ofițeri superiori.

■a

R. S. CEHOSLOVACA

Ritmurile modernizării
socialiste

1 
I

Cronica
Luni, tovarășul Ștefan Andrei, mi

nistrul afacerilor externe al Republi
cii Socialiste România, a primit pe 
tovarășul Barity Miklos, noul ambar 
sador extraordinar și plenipotențiar 
al Republicii Populare Ungare în țara 
noastră, in legătură cu apropiată pre
zentare a scrisorilor de acreditare.

★
în perioada 8—13 septembrie 1982, 

un grup de cadre și cursant! ai Cole
giului regal de studii în domeniul 
apărării al Marii Britanii, condus de 
contraamiral M. " 
o vizită în țara 
avut convorbiri 
rilor Externe, 
lui Exterior și Cooperării Economice 
Internaționale, Ministerul Apărării 
Naționale, Academia „Ștefan Gheor-

Burgoyne, a efectuat 
noastră. Oaspeții au 
la Ministerul Aface- 
Ministerul Comerțu-

zilei
ghiu" și Asociația de Drept Interna
țional și Relații Internaționale.

De asemenea, au vizitat Academia 
militară, Muzeul militar central 
obiective turistice din București 
Brașov.

și 
și

★
Cu prilejul împlinirii a 134 deCu prilejul împlinirii a 134 de ani 

de la luptele din Dealul Spirii și al 
Zilei pompierilor, luni dimineață a 
avut loc solemnitatea depunerii de 
coroane de flori la Monumentul eroi
lor pompieri, ridicat in memoria 
luptătorilor care s-au jertfit pentru 
apărarea Bucureștiului. Au fost de
puse coroane din partea Comanda
mentului și grupului de pompieri al 
municipiului București, consiliului 
popular, a unor Întreprinderi și in
stituții. (Agerpres)

Buzău: MĂGURA '82
Timp de cinci săptămini la Mă

gura, județul Buzău, tineri sculptori 
aflați aici in cadrul celei de-a 13-a 
ediții a taberei de creație au reali
zat incă 16 noi lucrări, care, adăuga
te celor precedente, ajung la 208.

Duminică, 12 septembrie, a. avut 
loc tradiționalul vernisaj, la care au 
participat peste 2 000 de vizitatori 
sosiți din toate colțurile județului și 
din țară.

Criticul de artă Ion' Frunzetti, 
vicepreședinte al U.A.P., a arătat că 
„de la un atelier-școală, înființat in 
urmă cu 13 ani, Măgura a devenit, 
acum, un ansamblu riguros și în is
toria artei sculpturale românești ea 
constituie un punct de referință a

cărui valoare și originalitate sint 
incontestabile".

După vernisaj, numerosul public 
prezent in amfiteatrul natural de la 
Măgura a urmărit un excelent reci
tal de versuri și muzică susținut de 
Tudor Gheorghe, un mare spectacol 
în a'er liber, desfășurat la Ciuta, la 
care și-au dat concursul ansamblul 
„Rapsodia română" (dirijor : Păras- 
chiv Oprea), precum și numeroase 
formații artistice din județ, laureate 
ale Festivalului național „Cintarea 
României".

Stelian CHIPER
corespondentul „Scinteii"

e a <

Timpul probabil pentru intervalul 14 
septembrie, ora 21 — 17 septembrie, ora 
21. In țară : Vremea va ti In general

Avantajele economisirii 
la CXC. pe bază 

de consimtămînt scris
Deprinderea de a economisi nu 

se referă numai la bani, ci se apli
că în multe, foarte multe alte do
menii. Cine știe să economisească 
va cunoaște măsura și ordinea, va 
ști să prețuiască nu numai succe
sele, dar și munca, eforturile, dru
mul ce trebuie parcurs pină la ob
ținerea acestora.

Economisirea banilor la C.E.C. se 
poate face folosind forme și instru
mente diverse. Printre acestea se 
află și forma de economisire pe 
bază de consimțămint scris prin vi
rament. Prin această formă, depu
nătorul își asigură continuitatea 
economisirii, evită pierderea de 
timp pentru deplasarea la unitățile 
C.E.C., beneficiază de toate drep
turile și avantajele oferite de C.E.C. 
depunătorilor.

Pentru a deveni depunător prin 
consimțămint scris, solicitantul 
trebuie să completeze un formular 
pe care îl găsește la ghișeul C.E.C. 
de la locul de muncă sau la ori
care unitate C.E.C. Formularul prin 
care solicitați unității la care lu
crați să vă depună Ia C.E.C.' parțial 
sau integral retribuția lunară il 
predați la ghișeul C.E.C., iar în 
lipsa acestuia, serviciului financiar 
al unității în care vă desfășurați 
activitatea.

înscrierea în libretul de econo
mii a sumelor depuse prin consim
țămint scris se face la unitatea la 
care s-a virat depunerea, iar resti
tuiri se pot efectua oricind după 
dorința dv.

Depunerile la C.E.C. prin consim
țămint scris se pot efectua după 
preferințele dv. pe următoarele 
instrumente de economisire libre
tul de economii cu dobîndă, libre
tul de economii cu dobîndă și cîș- 
tiguri, libretul de economii pentru 
turism, libretul de economii cu 
ciștiguri, libretul de economii pen
tru cumpărarea de locuințe 
prietate personală sau în 
curent personal.

pro- 
contul

frumoasă, cu cerul variabil. Vor cădea 
averse izolate de ploaie in estul țării, 
precum și in zonele de deal și de mun
te. Vintu! va sufla moderat, cu Inten
sificări de scurtă durată. Temperatu
rile minime vor fi cuprinse intre 6 șl 
18 grade, izolat mai coborite în depre
siuni, iar maximele vor oscila intre 18 
și. 28 de grade, local mal ridicate. Cea
ță slabă dimineața și seara. In Bucu
rești : Vremea va fi tn general frumoa
să, cu cerul variabil, favorabil aversei 
de ploaie. Vint moderat. Temperaturi
le minime vor fi cuprinse între 10 și 13 
grade, iar maximele între 23 și 26 de 
grade. Ceață slabă. (Margareta Struțu, 
meteorolog de serviciu).

Pretutindeni in Cehoslovacia întil- 
nești oameni ospitalieri și harnici, 
orașe noi, comune înfloritoare, o in
dustrie diversificată, bine dezvoltată. 
Rezultatele obținute in anii socialis
mului plasează Cehoslovacia printre 
statele cu un înalt grad de industria
lizare. în perioada actuală, accentul 
se pune pe ridicarea eficienței eco
nomiei, valorificarea superioară a re
surselor naturale, intensificarea agri
culturii, ridicarea nivelului tehnic, 
introducerea cit mai operativă in 
practică a cuceririlor tehnico-științi- 
fice.

Un exemplu de modul cum sint 
traduse in viață aceste orientări ii 
oferă „Kimpetrol", ’ una din cele mai 
mari unități economice ale tării, a- 
vind în subordine 10 întreprinderi și 
5 institute de cercetare, profilate pe 
produse din pe
trol: mase plasti
ce, polietilenă, 
polistiren, benzi
nă, cauciuc și al
tele, Pentru a 
cunoaște mai bine realizările unității, 
gazdele ne-au invitat să vizităm în
treprinderea chimică de cauciuc de la 
Kralupy, situată in raionul Melnik, la 
25 km de Praga. Despre preocupările 
oamenilor, realizările obținute ^i per
spectivele de dezvoltare ale întreprin
derii ne-a vorbit inginerul Milan 
Eichler, director adjunct. Tocmai in 
aceste zile colectivul marca două săr
bători : 20 de ani de la începerea con
strucției și 15 ani de cind a inceput să 
producă unitatea. De remarcat că ma
joritatea celor care alcătuiesc acest 
colectiv sint tineri. Dealtfel, la vre
mea respectivă construcția fusese 
declarată „șantier al tineretului", 
peste 2 000 de tineri din toate colțu
rile țării participind la ridicarea în
treprinderii. Mulți dintre construc
tori au rămas in unitate, au învățat 
ulterior sâ mînuiască mașinile și 
utilajele. Din cei 3 500 de angajați 
ai întreprinderii, T 000 sint specialiști 
cu o înaltă pregătire profesională.

Un rol important in economia țării 
îl deține Praga, capitala țării. Șl o 
călătorie începe și se încheie de cele 
mai multe ori aici. „Orașul de aur", 
„orașul celor o sută de turnuri" este, 
în același timp, și orașul fabricilor 
și uzinelor, al metroului, al ma
gistralelor și hotelurilor moderne. 
Ponderea capitalei in ansamblul eco
nomiei țării este acum de 10 la sută, 
dar greutatea specifică a unor sec
toare este chiar mai mare. Astfel, in
dustria construcției de mașini din 
oraș participă la realizările ramurii 
respective cu 16,8 la sută, industria 
semiconductorilor, a tehnicii de 
calcul, reglare și comandă — cu 50 la 
sută, construcțiile — cu 12 la sută,

telecomunicațiile și comerțul exterior 
— cu cite 80 la sută.

însemnătatea orașului în viața eco
nomică a țării se poate aprecia și 
după amploarea construcțiilor in ve
derea realizării unor importante 
obiective, cum sint extinderea me
troului, noua clădire a Parlamentu
lui, gara principală, podul peste 
valea Nusle, construcție considerată 
unică in felul ei, și altele. Un obiec
tiv important, este construirea in ju
rul orașului Praga a unei autostrăzi, 
cu o lungime de 72 km. Pentru a 
avea o idee despre volumul mare de 
lucrări la această șosea circulară, 
este de ajuns de amintit că la fiecare 
2 kilometri se va construi un pod. 
Toate acestea se circumscriu preocu
pării pentru soluționarea probleme
lor ce se ivesc in

însemnări de călătorie

procesul dezvoltă
rii continue a ora
șului. Pe același 
plan, actualul 
cincinal prevede 
acțiuni, măsuri și 
fonduri in ve

derea lărgirii rețelei de invățămint, 
potrivit cerințelor crescinde de cadre 
cu înalță calificare, satisfacerii nece
sarului de locuințe și de obiective 
social-culturale. S-a construit un nou 
oraș, în sudul municipiului Praga, cu 
90 000 de locuințe.

Implicațiile acestor ritmuri de dez
voltare și modernizare fără egal in 
seculara viață a orașului preocupă 
pe toți cetățenii, pină și pe copii. Ca 
dovadă, interesul pe care l-a trezit 
concursul pionieresc organizat de 
municipalitate cu tema deosebit de 
originală „Ce aș face dacă aș fi pri
marul Capitalei". Au participat nu 
mai puțin de 10 000 elevi și eleve ! 
Lucrările lor s-au dovedit demne de 
interes. Mulți copii s-au ocupat de 
transportul in comun. Toți au sesizat 
că țevile de eșapament poluează at
mosfera, au recomandat ca, în mă
sura posibilului, camioanele să oco
lească orașul și au pledat pentru in
terzicerea autovehiculelor in centrul 
istoric al capitalei. In. multe lucrări 
s-a cerut extinderea parcurilor și 
grădinilor, amenajarea de spații 
verzi în jurul blocurilor de locuințe. 
Alți copii au fost de părere că tre
buie construite mai multe complexe 
sportive, săli de concerte, în cluburi 
să fie înființate cercuri de muzică. 
Concursul a dovedit că problemele 
dezvoltării capitalei preocupă in cel 
mai înalt grad și pe cei mai tineri 
cetățeni ai săi și a confirmat că ti
nerii praghezi își iubesc orașul și se 
pregătesc de pe acum ca la maturi
tate să devină buni edili și gospodari.

Florea CEAUȘESCU

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Succese ale sportivilor români 
la C.M. de lupte greco-romane

Ștefan Rusu a cucerit încă un titlu mondial
Campionatele mondiale de lupte 

greco-romane, desfășurate în orașul 
polonez Katowice, s-au încheiat cu 
un bilanț bun pentru reprezentanții 
culorilor sportive românești, care au 
cucerit o medalie de aur, trei meda
lii de argint și o medalie de bronz, 
numărîndu-se printre protagoniștii 
competiției.

Performerul nr. 1 al echipei Româ
niei a fost cunoscutul campion Ște
fan Rusu, care a urcat pe cea mai 
înaltă treaptă a podiumului de pre
miere, cîștigînd titlul de campion al 
lumii, la categoria 74 kg, in disputa 
cu cei mai puternici luptători din 
U.R.S.S., Polonia, Bulgaria, Iugosla
via, Norvegia și alte țări. în cele trei 
zile de concurs, Ștefan Rusu și-a de
monstrat din nou forța fizică, iscu
sința tehnică și exemplarul spirit de 
luptă, ce i-au adus victorii decisive 
în întrecerea pentru medalia de aur. 
In finală, sportivul nostru l-a întil- 
nit pe vechiul său rival, redutabilul 
campion polonez Andrzej Supron, pe 
care l-a învins prin descalificare, in 
minutul 4’32” (in acel moment Ște
fan Rusu conducea cu 9—2).

Originar din Rădăuți, actualmente 
membru al clubului Dinamo Bucu
rești, Ștefan Rusu are un palmares 
excepțional : campion olimpic la 
Jocurile de la Moscova — 1980, cam
pion mondial în 1978, triplu camnion 
european, la edițiile din 1978, 1979 și 
1980, și campion mondial universitar, 
in urmă cu un an, la București.

Comportări foarte bune au avut Ia 
aceste campionate și Nicolae Zamfir

(categoria 57 kg), Ion Draica (categ. 
82 kg), Andrei Vasile (categ. 100 kg) 
— medaliați cu argint, și Ștefan Ne- 
grișan (categ. 68 kg) — medaliat cu 
bronz, performanțe ce ilustrează va
loarea ridicată și vitalitatea sportu
lui luptelor din țara noastră. In ge- 
rieral, echipa României s-a dovedit 
Ia Katowice în mare progres față de 
campionatele europene din acest an 
(unde ciștigase numai două medalii 
de argint).

Iată cîștigătorii titlurilor de cam
pioni mondiali, în ordinea celor 10 
categorii : Teimuraz Kazarașvili
(U.R.S.S.), Benur Pashaian (U.R.S.S.), 
Piotr Michalik (Polonia), Ryszard 
Swierad (Polonia), Ghenadi Ermilov 
(U.R.S.S.), Ștefan Rusu (România), 
Timur Abzahava (U.R.S.S.), Frank 
Andersson (Suedia), Roman Wro- 
clawski (Polonia), Nikola Dinev (Bul
garia).

în cîteva
Campionatele internațio- 

tenis ale S.U.A. s-au în- 
arena „Flushing Meadow" 
York cu victoria jucătoru- 

care

TENIS, 
nale de 
cheiat la 
din New 
lui american Jimmy Connors, 
l-a întrecut, în finală, cu 6—3, 6—2, 
4—6, 6—4 pe cehoslovacul

H Cine iubește și lasft: SCALA 
(11 03 72) — 9; 11,15: 13,30; 15,45; 18;
20.15, FAVORIT (45 31 70) — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15, MODERN (23 7101) 
— 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; .20,15.
B Nunta de piatră: CENTRAL
(14 12 24) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15,
H Universiada ’81: TIMPURI NOI 
(15 6110) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20.B Zestrea domniței Ralu: FEROVIAR 
(50 51 40) — 9; 11,15; 13,30; 15,45: 18; 20. 0 Așteptind un tren: GRIVIȚA 
(17 08 58) — 9; 11,15; 13,30; 15,45: '*
20.15, FLAMURA (85 77 12) — 9;
13,15; 15,30; 17,45; 20.
13 Intllnirea: STUDIO (59 53 15) — 
12; 14; 16; 18; 20, VOLGA (79 71 26) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.

18; 
ii;

io;

B Ultimul cartuș: FERENTARI
(80 49 85) — 15,30; 17,30; 19,30.
B Drumul oaselor: PACEA (60 30 85)
— 15,30; 17.30; 19,30.
B Nea Mărin miliardar : FLACĂRA 
(20 33 40) — 15,30; 17,30; 19,30. '
H Fiul ' munților: PROGRESUL
(23 94 10) — 16; 18: 20.
B I se spunea „Buldozerul": SALA 
MICĂ A PALATULUI — 14,30; 17,15; 
20, ARENELE ROMANE. (75 77 20) — 20. 
B Pirații secolului XX: FESTIVAL 
(15 63 84) — 9,30; 11,30; 13,30; 15.30;
17,30; 19.30.
B Comoara din lacul de argint: BU- 
ZEȘTI (50 43 58) — 9; 11; 13; 15; 17; 
19, la grădină — 20.
B Apașii: DRUMUL SĂRII (31 28 13)
- 16; 18; 20.
B Teheran ’43: COTROCENI (49 48 48)
- 15,30; 17,45; 20.B Sub același cer: VIITORUL (11 48 03)
— 15,30; 17,30; 19,30.
B Rapidul 34: MUNCA (21 50 97) —
15,30; 17,15; 19,30.
B Cursa infernală: PATRIA (11 86 25)

— 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18; 20,15,
BUCUREȘTI (15 61 54) — 9; 11,15;
13.30; 15.45; 18; 20,15, GLORIA (47 46 75)
— 9: 11,15; 13.30; 15.45; 18; 20,15.H Ali-Baba și cei 40 de hoți : COS
MOS (27 54 95) — 9; 12; 16; 19.
B Răzbunarea: CULTURAL (83 50 13)
— 9; 11.15; 13.30; 15,45; 18; 20,15.
B Coliba unchiului Tom: LUCEA
FĂRUL (15 87 67) — 9; 11,30; 14,15; 17;
19.30.
B Eroii de Ia Telemark: CAPITOL 
(16 29 17) — 8.15; 10,30; 13; 15,30; 18;
20.30, la grădină — 19,45.
B Sphinx: VICTORIA (18 28 79) — 9; 
11.15; 13,30; 15,45; 18; 20,13, ARTA
(213188) — 9; 11,15; 13,30: 15,45; 18; 
20, la grădină — 20,30, GRADINA LU
CEAFĂRUL (15 87 87) — 20.
B Gozlan: EXCELSIOR (65 49 45) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, GRADINA 
GLORIA (47 46 75) — 20,15.
B Bunul meu vecin Sam: DACIA 
(50 35 94) — 9; 12; 16; 19.
B Popeye marinarul — 9,15; 10,45, 
Cele mai bune momente cu Stan și

gheață : UNION
11,30; 13,30; 15.45;

tren blindat: LIRA

Bran — 12,15; 13,45; 15,45; 17,43; 19,45: 
DOINA (16 35 38).
B Castele pe
(13 49 04) — 9,30;
18; 20.,
B Acel blestemat
(317171) — 15,30; 18; 20, Ia grădină — 
20,15, PARC HOTEL (17 08 58) — 20,30. B o fată fericită: MELODIA (12 06 88)
— 9; 11.15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
B Safari Express: GIULEȘTI (17 55 46)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, GRĂ
DINA FESTIVAL (15 63 84) — 20.
B Contrabandiștii din Santa Lucia: 
FLOREASCA (33 29 71) — 9; 11; 13;
15,30; 17,45; 20.
B Colosul din Bhodos: AURORA 
(213186) — 9; 12; 16; 19.
0 Provocarea dragonului: MIORIȚA 
(14 27 14) — 9; 11,15; 13,30; 15,45
20, TOMIS (21 49 46) — 9; 11,15;
15,45; 18; 20, la grădină — 20,45.
B Europenii: POPULAR (35 15 17) —
15,30; 17,15; 19,30.19 In arșița nopții: GRĂDINA MO
DERN (23 71 01) — 20.

teatre
H Teatrul Național (14 7171, sala Ate
lier) : Act venețian — 19.
H Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46): 
Mobilă și durere — 19,30; (sala Gră
dina Icoanei, 12 44 16): Poezia muzicii 
tinere — 19,30.
B Teatrul Foarte Mic (14 09 05): Poli
tica — 20.
B Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34): A cincea lebădă — 19,30.
B Teatrul satlric-muzical „C. Tănase" 
(15 56 78, sala Savoy): Funcționarul de 
la Domenii — 19,30; (grădina Boema): 
Stela, stelele și Boema — 19,30.
B Teatrul evreiesc de stat (20 39 70): 
Efros Saga — 18,30.
B Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00): La izvor de dor și cintec 
— 13,30.

. . Ivan
Lendl, cel care-1 eliminase in semi
finale pe John McEnroe (S.U.A.), 
cotat ca principal favorit al turneu
lui. Partida a durat 3 ore și 10 mi
nute și a fost urmărită de peste 
20 000 de spectatori. învingător anul 
acesta și la turneul de la Wimble
don, Jimmy Connors cîștigă pentru 
a patra oară campionatele

. după succesele obținute la _____
din 1974, 1976 (ambele desfășurate la 
Forest Hills) și 1978.

Iată rezultatele înregistrate în fi
nalele de dublu : feminin : Wendy 
Turnbull, Rosemary Casals — Bar
bara Potter, Sharon Walsh 6—4, 
6—3 ; mixti: Anne Smith, Kevin

tv
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S.U.A., 
edițiile

Campionatul republican 
de box

Pe ringul instalat lâ Palatul spor
turilor din Capitală, în prezența unui 
numeros public, au inceput ieri în
trecerile finalelor campionatului re
publican de box. La categoria cocoș, 
intr-unui dintre cele mai spectacu
loase meciuri ale primei reuniuni, 
Cristian Gheorghișor (Slatina) l-a 
învins la puncte, cu o decizie de 5—0, 
pe Gheorghe Drumă (Rapid Bucu
rești). La aceeași categorie, Dumitru 
Cipere (Drobeta-Turnu Severin) l-a 
întrecut la puncte pe brâileanul 
Gheorghe Negoiță.

Alte rezultate : categoria semiu- 
șoară : Florian Țîrcomnicu (Dinamo 
București) întrece la puncte pe Titi 
Tudor (Ploiești) ; Florea Zamfir (Fa
rul Constanța) dispune la puncte de 
Tiberiu Cucu (Steaua) ; Ion Stan 
(Dinamo București) bate la puncte 
pe D. Tudorancea (Focșani) ; Viorel 
Ioana (Cimpulung) învinge la puncte, 
cu o decizie de 5—0, pe Nicolae 
Brinzei (Iași). Astăzi au loc două 
reuniuni : prima de la 15,30, iar cea 
de-a doua de la 18,30.

rînduri
Curren — Barbara Potter. Fredi 
Taygan 6—7. 7—6, 7—6 ; masculin : 
Kevin Curren, Steve Denton — Vic
tor Amaya, Hank Pfister 6—2, 6—7, 
5—7, 6—2, 6—4.

BOX. La campionatele europene 
de box pentru juniori, desfășurate 
la Schwerin (R.D. Germană), titlu-- 
rile au fost ciștigate, în ordinea ce
lor 12 categorii (de la semlmuscă la 
supergrea), de următorii sportivi :
R. Habirov (U.R.S.S.), I. Filicev 
(Bulgaria), M. Stacca (Italia). P. Ba
lov (Bulgaria), E. Șakimov (U.R.S.S.),
S. Mehnert (R. D. Germană), T. 
Schmitz (R.D. Germană), B. Hara- 
rov (U.R.S.S.), R. Christie (Anglia), 
I. Vavlin (U.R.S.S.), A. Popov 
(U.R.S.S.), V. Aldoșin (U.R.S.S.).

Dintre pugiliștii români cele mai 
bune comportări le-au avut Marian 
Rotaru și Doru Maricescu, medaliați 
cu argint la categoriile semimuscă 
și, respectiv, mijlocie-mică.

ii

11,00 Telex
11,05 Roman foileton : „Pastorala ’431
12.15
12,35

Cadran mondial
Eroi îndrăgiți din literatura pen
tru copii
Telex
Profiluri școlare

20,00 Telejurnal
20,25 Actualitatea economică
20,45 Dialogul faptelor. In intlmplnarea 

alegerilor de deputați in consilii
le populare

21,00 Teatru TV : „Profesoara" de Na- 
tașa Tanska

22,05 Pagini muzicale de mare popu
laritate

22,20 Telejurnal

PROGRAMUL 2
16.00
16.05
13.50 Clubul tineretului
17.25 Cartea sociaj-polltică
17.50 1001 de seri

20,00 Telejurnal
20,25 Salonul TV al artelor plastice
21,10 Mic dicționar de operă și balet
22,20 Telejurnal

® PĂMÎNTULSE GRĂ
BEȘTE ? Pentru prima oară 
după un sfert de veac, rotația 
Pămintului s-a accelerat, afirmă 
Gernot Wunkler, conducătorul 
secției de cronometrie de la 
Observatorul naval al S.U.A. A- 
coastă “'’"derație inversează — 
cel puțin pentru moment — o 
tendință de încetinire care datea
ză din timpuri imemoriale, fă- 
cind ca durata medie a unei 
zile să devină cu o oră mai lun
gă astăzi, comparativ cu epoca 
dinozaurilor. Cea mai recentă ac
celerare a rotației planetei noas
tre a fost consemnată de specia
liști in anul 1955, iar ultima im
portantă s-a produs la sfirșitul 
secolului trecut. Unii oameni de 
știință sint de părere că înceti
nirea de lungă durată s-ar datora

fricțiunii oceanelor sub influența 
atracției gravitaționale lunare ; 
alții cred că ea ar fi legată de 
valurile de presiune atmosferică 
generate de căldura solară sau 
de interacțiunea dintre vintul so
lar și cîmpul magnetic al Terrei.

• FOLOSIRE MUL
TIPLĂ A APELOR TER
MALE. Un grup de chimiști so
vietici au pus la punct tehnolo
gia de folosire superioară a ape
lor termale. Astfel, specialiștii 
Institutului de chimie anorgani
că și fizică al Academiei de ști
ințe a R.S.S. Azerbaidjene au 
sintetizat din apele termale din 
Daridag — folosite pină in pre
zent doar in scopuri curative — 
compuși speciali folosiți cu 
succes in industria chimică. Din

apele minerale, ei separă cu a- 
jutorul acestor compuși bioxid 
de carbon, arsenic de înaltă pu
ritate, bor, iar din reziduurile 
rămase din acest proces se pro
duce un ingrășămint de calitate 
pentru agricultură. Numai efi
ciența economică a folosirii in 
economie a bioxidului de car
bon separat astfel depășește 
suma de 1,5 milioane ruble a- 
nual.

• NOI DESCOPE
RIRI LA HERCULANUM. 
O recentă campanie de săpături 
arheologice de la Herculanum 
aruncă o nouă lumină asupra ul
timelor zile ale acestui oraș ro
man distrus de erupția vulcanu
lui Vezuviu in anul 79. Conducă
torul săpăturilor, Giuseppe 
Maggi, a precizat că descoperirile

D

făcute par să confirme ipoteza 
că populația a încercat să scap,e 
fugind in masă spre marea care 
se afla atunci mult mai aproape 
de oraș decit în prezent. Dacă 
Pompeiul a fost „sufocat" de 
gaze, cenușă și pietre, Hercula
num a fost înghițit de o enormă 
masă de lavă și de noroi, care, 
revărsîndu-se din vulcan, a aco
perit antica așezare pină la o 
înălțime de 12—25 de metri.

® STEJAR DE PLUTĂ 
ACLIMATIZAT ÎN BUL
GARIA. După îndelungi cer

cetări, specialiștii bulgari au ob
ținut primele rezultate promiță
toare in aclimatizarea și culti
varea arborelui de plută. La în
treprinderea forestieră „1 Mai" 
din sud-vestul Bulgariei a fost 
recoltată coaja de pe primii 1 600 
arbori. încercările de aclimatiza
re a stejarului de plută, intîlnit 
îndeosebi în Portugalia, Spania 
și sudul Franței, datează de acum 
30 de ani. Arborele, care poate 
fi decojit din 10 în 10 ani, după 
ce atinge virsta de 25—30 de ani, 
a supraviețuit în Bulgaria chiar 
și iernii grele din perioada 1962 
—1963, cind temperaturile au 
coborit la —27 grade Celsius.

Avind o suprafață de 600 ha 
cultivate cu arborele de plută— 
in special în regiunile sudice — 
Bulgaria ocupă in această privin
ță locul cinci în Europa. Spe
cialiștii bulgari intenționează să 
extindă de aproape 10 ori supra
fața cultivată cu stejarul de plu
tă. folosind terenurile mai nepro
ductive și combătînd astfel și 
eroziunea solului.

• INCOMPATIBILI
TATE. Cercetări efectuate de 
specialiști ai firmei vest-germane 
Bayer au dus la concluzia că 
antibioticele nu trebuie luate îm
preună cu lapte sau cu iaurt, așa 
cum se recomanda pină acum in 
scopul de a preintîmpina distru
gerea florei stomacale. Mai pre
cis, recomandarea rămine în vi
goare, doar că, după ce i s-a ad

ministrat antibioticul, pacientul 
trebuie să aștepte cel puțin trei 
ore pentru a ingera lapte sau 
iaurt. Aceasta fiindcă, așa cum 
au arătat cercetările menționate, 
multe antibiotice, și în special 
tetraciclină, combinîndu-se cu 
laptele sau iaurtul, produc o 
substanță cleioasă numită cheiat, 
care se elimină imediat, privind 
astfel corpul de o mare parte a 
antibioticului, al cărui efect se 
pierde într-o proporție de 80 la 
sută.

• FOSILE DE MAMI
FERE IN ANTARCTICA au 
fost descoperite de oameni de 
știință americani. Printre acestea 
se află și primele oase fosile 
rămase de la mamifere. Fundația 
științifică națională americană 
consideră acest fapt drept una

din cele mai semnificative desco
periri din ultima vreme. Ea do
vedește, printre altele, că Antarc
tica și America de Sud făceau 
corp comun in perioada de la 
începutul terțiarului, adică acum 
vreo 65 milioane de ani.

® RADIOSCOPIA 
BETONULUI. Se știe ce im
portanță prezintă detectarea din 
vreme a fisurilor interne a struc
turilor din beton (stîlpi, piloni 
de susținere, grinzi etc.). Proce
deele „clasice" sint insă greoaie 
și complicate. Iată însă că labo
ratoarele franceze au pus la 
punct o tehnică ce permite 
particulelor de lumină — fotonii 
— să pătrundă pină la un metru 
in grosimea stratului de beton 
și să afișeze instantaneu pe un 
ecran rezultatul investigației.
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i abordarea marilor probleme contemporane
DACCA 13 (Agerpres). — Genera- 

lul-locotenent Hossain Muhammad 
Ershad, administrator șef al Legii 
Marțiale și Comandant suprem al 
Forțelor Armate ale -Republicii 
Populare Bangladesh, a primit în vi
zită de rămas bun pe ambasadorul 
țării noastre la Dacca, Iosif Chivu. 
Cu acest prilej, președintelui Repu
blicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, i-au fost trans
mise un cordial salut și cele mai 
calde urări de sănătate 
personală, de noi 
neobosita sa activitate 
generalului H. M. Ershad. El a adre
sat, de asemenea, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu sincere mulțu-

și fericire 
succese în 

din partea

miri pentru ajutorul acordat . de 
România în realizarea, prin coope
rare reciproc avantajoasă, a unor 
obiective deosebit de importante 
pentru eforturile de dezvoltare eco
nomică ale Bangladesh.

Conducătorul R. P. Bangladesh a 
dat o înaltă apreciere pozițiilor pro
movate de România, sub conducerea 
dinamică și clarvăzătoare a tovară
șului Nicolae Ceaușescu, în abor
darea realistă și constructivă a ma
rilor probleme contemporane. Tot
odată, a subliniat dorința țării sale 
de a extinde multilateral relațiile 
de prietenie și colaborare 
România.

cu

Întrevederi ale șefului delegației române 
la sesiunea anuală a

Vizita in Uniunea Sovietică
U.G. S.R.a delegației

MOSCOVA 13 (Agerpres). — O 
delegație a Uniunii Generale a Sin
dicatelor din România, condusă de 
tovarășul Cornel Onescu, președin
tele Consiliului Central al U.G.S.R., 
a efectuat o vizită de prietenie și 
schimb de experiență in U.R.S.S., la 
invitația Consiliului Central al Sin
dicatelor din Uniunea Sovietică. în 
timpul șederii în U.R.S.S.. delegația 
a avut convorbiri cu o delegație a 
sindicatelor sovietice, condusă de to
varășul Stepan Alexevici Șalaev, 
membru al Comitetului Central al 
P.C.U.S., președintele Consiliului 
.Central al Sindicatelor, a vizitat 
obiective economice și social-cultu- 
rale din Moscova și R.S.S. Armenia, 
s-a intîlnit 
oameni ai 
Erevan.

în cadrul 
lor care au 
schimb de . , . .
vind preocupările oamenilor muncii 
și sindicatelor din cels’ două țări, 
contribuția pe care acestea o aduc

cu activiști sindicali și 
muncii la Moscova și

convorbirilor și întîlniri- 
avut loc s-a efectuat un 
opinii și informații pri-

la aplicarea în viață a hotăririlor 
celui de-al XII-Iea Congres al P.C.R. 
și, respectiv, ale celui de-al 26-lea 
Congres al P.C.U.S. S-a efectuat, de 
asemenea, un schimb de păreri’ pri
vind unele aspecte ale situației ac
tuale din mișcarea sindicală mon
dială, precum și în legătură cu po
sibilitățile de dezvoltare și diversi
ficare a relațiilor de prietenie și coo
perare între sindicatele din România 
și Uniunea Sovietică. S-a relevat cu 
deosebită satisfacție că legăturile de 
prietenie frățească și cooperare din
tre sindicatele din cele două țări — 
parte integrantă a relațiilor multila
terale de prietenie și colaborare 
existente între România și Uniunea 
Sovietică — se dezvoltă și se întă
resc în permanență, spre binele po
poarelor român și sovietice, al uni
tății de acțiune, colaborării și înțele
gerii în mișcarea sindicală mondială, 
și s-a exprimat hotărirea ambelor 
părți de a acționa pe mai departe în 
vederea extinderii și creșterii efi
cienței acestora.

L Honecker despre procesul 
normalizării relațiilor dintre •

cele două state germane
BERLIN 13 (Agerpres). — Agenția 

A.D.N. informează că. Erich Honec
ker, secretar general “ăl C:C. al 
P.S.U.G., președintele Consiliului de 
Stat al R. D. Germane, l-a primit, 
luni, pe Hans-Juergen Wischnewski, 
ministru de stat la cancelaria fede
rală a R.F.G., care se află la Berlin 
pentru inaugurarea unei 
în cadrul 
A.D;N„ 
că relațiile de bună vecinătate ale 
R.F.G. cu statele socialiste ar fi pu
ternic periclitate dacă sute de noi 
arme nucleare americane ar staționa 
pe teritoriul R.F.G. Pentru R.D.G., 
a subliniat el, jaloanele trasate la 
întilnirea de la Werbellinsee, cu 
cancelarul federal Helmut Schmidt, 
își păstrează nealterată valabilitatea. 
Procesul normalizării relațiilor din
tre cele două state reclamă imperios 
întărirea păcii.

Plenara C: C. al P. C. Chinei
Tovarășul Hu Yaobang ales secretar general al C.C. al P.C, 

Chinez

convorbirii, 
E. Honecker <

expoziții, 
precizează 

a evidențiat

ping, Zhao Ziyang, Li Xiannian și 
Chen Yun.

Secretar general al Comitetului 
Central: al Partidului Comunist Chi
nez a fost ales tovarășul Hu Yao
bang.

Ca membri ai Secretariatului C.C. 
au fost aleși : Wan Li, Xi Zhongxun, 
Deng Liqun, Yang Yong, Yu Qiuli, 
Gu Mu, Chen Pixian, Hu Qili și Yao 
Yilin. iar ca membri supleanți ai 
Secretariatului— Qiao •. Shi* și Hao 
Jianxiu.

Președintele Comisiei 'Militare a 
C.C. este Deng Xiaoping.

Plenara l-a confirmat pe președin
tele, vicepreședintele și membrii Co
mitetului permanent al Comisiei 

' Centrale Consultative, pe secretarii 
și membrii. Comitetului permanent 
ăl Comisiei centrale pentru controlul 
disciplinei — aleși la reuniunile ple
nare ale acestor organe. Ca președin
te ăl Comisiei Centrale Consultative 
a fost ales Deng Xiaoping, iar ca 
prim-secretai- al Comisiei, centrale 
pentru controlul disciplinei — Chen 
Yun.

La plenară, din partea Secretaria
tului C.C. nou ales, tovarășul Hu 
Yaobang a rostit o cuvintare in care 
s-a referit la . sarcinile partidului-in 

■anul în curs și in anul viitor.

BEIJING 13 (Agerpres). — La 
Beijing au avut loc lucrările primei 
plenare a Comitetului Central al 
P. C. Chinez ales la cel de-al XII-îea 
Congres național al partidului, a- 
nunță agenția China Nouă. Ș-a pro
cedat la alegerea membrilor și mem
brilor supleanți ai Biroului Politic al 
C.C., a membrilor Comitetului Per
manent al Biroului Politic, a se
cretarului general al C.C. al parti
dului, a membrilor și membri
lor supleanți ai Secretariatului 
C.C. al partidului, luîndu-se, de ase
menea, decizia asupra funcțiilor de . 
președinte' și vicepreședinți ăi Comi
siei .Militare a C.C. al P.C. Chinez.

Ca membri ai Biroului Politic au 
fost aleși : Wan Li, Xi Zhongxun, 
Wang Zhcn, Wei Guoqing, Ulanhu, 
Fang Yi, Deng Xiaoping, Deng Ying- 
chao, Ye Jianyng, Li Xiannian, Li 
Desheng, Yang Shangkun, Yang Dez- 
lii, Yu Qiuli, Song Renqiong, Zhang 
Tingfa, Chen Yun, Zhao Ziyang, Hu 
Qiaomu, Hu Yaobang, Nie Rongzhen, 
Ni Zhifu, Xu Xiangqian, Peng Zhen 
și Liao Chengzhi, iar ca membri su
pleanți ai Biroului Politic, Yao Yilin, 
Qin Jiwei și Chen Muhua.

Comitetul Permanent al Biroului. 
Politic al C.C. este format din : Hu 
Yaobang, Y’e Jianying, Deng Xiao-

F. M. I. și B. I. R. D.
dială și au fost examinate unele pro
bleme privind cooperarea în viitor. 
De asemenea, șeful delegației româ
ne a avut convorbiri cu miniștri și 
conducători de bănci comerciale din 
mai multe țări în legătură cu rela
țiile Bilaterale și posibilitățile de 
dezvoltare a acestora. La convorbiri 
a participat Nicolae Eremia. pre
ședintele Băncii Române de Comerț 
Exterior.

ORIENTUL MIJLOCIU na-

pro-

pentru Salvare Națională

ÎNCHEIEREA CONVORBIRILOR BULGARO-NIGERIENE

și a bazinului mediteranean în zone ale păcii

lege privind activitateakabul: Proiecte deIn marele oraș portuar Hamburg, peste 20 000 de sindicaliști au demonstrat împotriva cursei înarmărilor

al R. D. Afganistan
R, F. GERMANIA

R.P. POLONĂ: Ședința Consiliului Militar

OTTAWA 13 (Agerpres). — în 
timpul sesiunii anuale a Consiliului 
guvernatorilor Fondului Monetar In
ternațional și Băncii Internaționale 
pentru Reconstrucție și Dezvoltare, 
de la Toronto, Petre Gigea, ministrul 
finanțelor, șeful delegației române, 
s-a intîlnit cu A. W. Clausen, pre
ședintele Băncii Mondiale. Cu acest 
prilej s-a evidențiat colaborarea 
bună dintre România și Banca Mon-

AGENȚIILE DE PRESA 
e scurt

® Evaluări privind proiectul de reconstruire a Beirutului 
® Raiduri israeliene în cîmpia Bekaa • O declarație a Iui 
Yasser Arafat • „Pacea nu poate fi obținută fără partici

parea palestinienilor la negocieri"
cadrul Forței Arabe de Descurajare 
și a celor palestiniene din cîmpia 
centrală Bekaa, a anunțat postul de 
radio oficial libanez. în cursul aces
tor raiduri au fost ucise sau rănite 
aproximativ 50 de persoane, a arătat 
postul de radio. Forțele israeliene 
au întrerupt, totodată, circulația pe 
șoseaua Beirut—Damasc între loca
litățile Rouweyssat și Sofar.

ALGER 13 (Agerpres). — în timpul 
unei vizite pe care a efectuat-o du
minică in tabăra de la Tebessa, care 
găzduiește 650 de combatanți pales
tinieni evacuați in Algeria din Bei
rut, Yasser Arafat, președintele Co
mitetului Executiv al Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei, a de
clarat că „revoluția palestiniană 
există pentru a fi mereu activă și 
pentru a învinge" — transmite agen
ția France Presse. Mișcarea de re
zistență palestiniană va fi confrun
tată cu o perioadă dificilă, a spus el, 
adăugind că „lupta va fi lungă și va 
necesita mobilizare și noi sacrificii".

TUNIS 13 (Agerpres). — Președin
tele Tunisiei, Habib Bourguiba, l-a

.primit, luni pe YaSser Arafat, pre
ședintele Comitetului 1 Executiv" al 
O.E.P. întrevederea a avut ca obiect 
rezultatele reuniunii arabe la nivel 
înalt de la Fes.

PARIS 13 (Agerpres). — „Orice re
glementare pașnică a situației din 
Orientul Mijlociu trebuie să se baze
ze pe respectarea drepturilor legiti
me ale poporului palestinian și in 
special a dreptului său la autodeter
minare, precum și pe respectarea 
securității fiecărui stat și a justiției 
pentru fiecare popor" — a declarat 
Boutros Ghali, ministru de stat egip
tean pentru afacerile externe, într-un 
interviu acordat publicației „El 
Chark El Awssat", care apare la Pa
ris. Pacea — a adăugat el — nu poa
te fi obținută ’ fără participarea pâ- 

X lestinienilor la negocieri. ■

BEIRUT 13 (Agerpres). — Recon
struirea sectorului de vest al Beiru
tului va costa aproximativ 27 miliar
de de dolari, a indicat Mohammed 
Attalah, președintele Consiliului li
banez al dezvoltării și construcției, 
intr-un interviu acordat cotidianului 
„L’Orient le Jour". Attalah a precizat 
că această sumă este necesară pentru 
a acoperi pagubele provocate de 
bombardamentele israeliene și cele 
rezultate din războiul civil.

Duminică, unități ale armatei liba
neze au ocupat poziții in interiorul 
și in jurul cartierului Ras Al Nabeh, 
din vestul Beirutului, după un pu
ternic schimb de focuri cu membrii 
unei miliții înarmate — relatează a- 
gențiile France Presse și Associated 
Press, citind postul de radio Beirut și 
televiziunea libaneză. In urma aces
tor ciocniri, un militar a fost ucis și 
alți 13 răniți.

în același timp, sub tirul membri
lor milițiilor înarmate a intrat și un 
convoi aparținînd contingentului 
francez din cadrul Forței internațio
nale din Beirut. Au fost lovite șase 
vehicule franceze, inclusiv unul care 
transporta muniții și Care a explodat.

într-un comunicat reluat de agen
țiile menționate, armata libaneză a 
avertizat că va lua măsuri drastice 
împotriva celor care vor încerca să 
ridice obstacole in calea îndeplinirii 
misiunii de menținere a ordinii și 
securității, conform planului trasat 
de guvern.

La rindul său, primul ministru 
Shafic Al-Wazzan a condamnat inci
dentele de duminică, pe care le-a 
calificat drept acte iresponsabile. El 
a subliniat necesitatea ca armata să 
fie total sprijinită pentru îndeplini- 

i rea cu succes a misiunii sale.
Aviația militară israeliană a în

treprins luni, timp de opt ore, rai
duri împotriva pozițiilor siriene din

ÎMPOTRIVA AMPLASĂRII DE NOI RACHETE NUCLEARE IN EUROPA 
OCCIDENTALĂ. Partidul Comunist German și Partidul Comunist din 
Austria și-au reafirmat otașamentul fața de lupta împotriva escaladării 
cursei înarmărilor. Intr-un comunicat dat publicității la Dusseldorf, la 
încheierea convorbirilor dintre președintele P.C.G., Herbert Mies, și pre
ședintele P.C. din Austria, Franz Muhri, se relevă că trebuie împiedicată 
realizarea hotărîrii N.A.T.O. privind amplasarea de noi rachete nucleare 
cu rază medie de acțiune in Europa occidentală.

SECRETARUL GENERAL
O.N.U. LA PARIS. Secretarul ge
neral al O.N.U., Javier Perez de 
Cuellar, a sosit într-o vizită oficială 
la Paris. într-o declarație făcută la 
sosire, el a relevat că va proceda 
cu oficialitățile franceze la „un tur 
de orizont asupra principalelor pro
bleme cărora trebuie să le facă față 
Națiunile Unite". Luni, secretarul, 
general al O.N.U. a avut o întreve
dere cu primul ministru al Fran
ței, Pierre Mauroy, la sfîrșitul că
reia a declarat că a fost examinată 
cu prioritate evoluția situației 
Orientul Mijlociu.

APEL AL P.C. DIN DANEMARCA. 
Intr-un interviu acordat ziarului 
„Land og Folk" în legătură cu for
marea noului guvern de coaliție, 
Joergen Jensen, președintele P. C. 
din Danemarca, i-a chemat pe co
muniștii danezi să lupte împotriva 
planurilor de diminuare a aloca
țiilor în scopuri sociale, adăugind 
că trebuie elaborat un program de 
acțiuni care să se opună încercă
rilor de a se ieși din criză pe sea
ma muncitorilor. El a declarat că 
Partidul Comunist se pronunță pen
tru naționalizarea zăcămintelor de 
petrol și gaze din Marea Nordului, 
a companiilor de asigurări, a băn
cilor și a altor instituții financiare.

SĂRBĂTOAREA 
„L’HUMANITE". In 
12 septembrie s-a 
Paris, in parcul de 
sărbătoarea ziarului „ 
Au participat, cu standuri proprii, 
organe de presă a numeroase parti
de comuniste si muncitorești. 
Standul ziarului „Scinteia" a pre
zentat o expoziție de fotografii a- 
vind ca titlu „România socialistă in 
slujba muncii, vieții, păcii și cola
borării intre popoare". A fost pre
zentată, de asemenea, o expoziție 
de carte românească, la care la loc 
de frunte, au fost expuse opere ale 
tovarășului Nicolae Ceausescu. Săr
bătoarea ziarului „L’Humanite" s-a 
încheiat cu o mare ■ adunare popu
lară.

ZIARULUI 
zilele de 11 si 

desfășurat la 
la Courneuve, 
„L’Humanite".

BILANȚUL ACCIDENTULUI 
ferit simbătă, în apropiere 
Mannheim, de un elicopter aparți
nând. forțelor militare americane 
staționate in R.F. Germania se ri
dică la 46 de morți, au anunțat 
autoritățile polițienești vest-ger- 
mane.

TAIFUNUL „IRVING", care s-a 
abătut săptămâna trecută asupra Fi- 
lipinelor, a provocat moartea a 40 
de persoane si a lăsat fără locuin
țe 60 000 — se relevă intr-un bilanț 
publicat la Manila si citat de A.F.P. 
Un număr mare de locuitori din 15 
provincii din centrul țării au. fost 
declarați dispăruți. Pagubele, se 
relevă in comunicat, au fost evalua
te la citeva milioane de dolari.

UN ÎNDEMN LA REFLECȚIE SI LA ACȚIUNE:
-- ------ ---------------------------- --------------------------------J

Popoarele pot și trebuie 
să preîntîmpine un război nuclear

Pe diferite meridiane ale lumii, 
alături de variatele forme de protest 
împotriva cursei neînfrinate a înar
mărilor, pentru înfăptuirea dezarmă
rii, și în primul rînd a dezarmării 
nucleare, se înmulțesc acțiunile de 
avertisment avind drept scop ilus
trarea efectelor devastatoare ale fo
losirii într-un eventual război a ar
melor nucleare. La recenta sesiune 
specială a Adunării Generale a 
O.N.U. consacrată dezarmării, repre
zentanții zecilor de organizații negu
vernamentale, care au intervenit in 
dezbateri, au adus, in această pri
vință, noi și importante argumente, 
evidențiind, printre altele, că în con
dițiile unui război nuclear in Europa 
mai mult de jumătate din cei 670 de 
milioane de locuitori ai continentului 
ar fi uciși ca urmare a bombarda
mentelor nucleare și cel puțin 150 de 
milioane ar pieri în perioada imediat 
următoare.

O contribuție însemnată la ilustra
rea consecințelor nefaste pe care le 
păate avea folosirea armelor nucleare 
aduc doi oameni de știință italieni : 
Adriano Buzzati Traverso și Carlo 
Schaerf, care și-au publicat recent 
rezultatele cercetărilor lor în două 
numere consecutive ale uneia din 
cele mai răspîndite reviste din 
peninsulă : „L’EXPRESSO" ; aceste 
rezultate urmează, dealtfel, să con
stituie substanța unei cărți in curs de 
apariție la editura „Laterza" — 
„MOARTE NUCLEARA ÎN ITALIA". 
Conștienți de pericolul crescind al 
folosirii armelor nucleare, de efecte
le dezastruoase oe care acestea le-ar 
avea asupra întregii umanități, cei 
doi oameni de știință au creat miș
carea „Să prevenim distrugerea 
nucleară", la care au aderat deja 
sute de alți oameni de știință ita
lieni.

Traverso și Schaerf pornesc de Ia 
premisa că riscul unei catastrofe nu
cleare in Europa și, in general, in 
lume este în prezent in continuă 
creștere. Este greu de imaginat — 
susțin autorii — că intr-un război 
pornit din Europa, continent unde 
circa 70 Ia sută din bazele militare 
sint prevăzute cu armament nuclear, 
s-ar putea evita folosirea acestor 
arme. Iar odată acest lucru intimplat.

așa-numitul „război limitat" ar trece 
în mod rapid la faza următoare : fo
losirea armelor strategice cu putere 
minimă de 1 megatonă.

Pornind de la aceste considerente, 
cei doi oameni de știință au exami
nat .efectele posibile ale folosirii 
bombelor nucleare de 1 sau 2 mega- 
tone pe teritoriul Italiei. în zona ce
lor 40 de obiective posibile luate in 
considerație (26 de orașe și 14 baze 
militare) trăiesc in prezent circa 
27 milioane de persoane. Dacă asu
pra fiecăruia din aceste obiective ar

Orice ființă umană care se va afla 
în loc deschis pe o rază de 15 km de 
la punctul zero va deveni victima 
unor arsuri de gradul III cu efecte 
fatale ; la distanțe mai apropiate 
oamenii vor fi carbonizați și uciși pe 
loc. Unda de șoc va ucide. alte sute 
de mii de persoane și tot atîtea vor 
pieri sub dărîmături. Eventualele 
adăposturi vor deveni impracticabile 
deoarece oxigenul va fi consumat de 
incendii, iar fumul și gazele degajate 
vor asfixia p.e cei aflați înăuntru. în 
general, arată autorii, cu cit zona de

® Doi oameni de știință italieni dezvăluie conse
cințele teribile ale unui război în care ar fi folosite 

doar o palidă ideearmele nucleare • Hiroshima
a distrugerilor pe care le-ar provoca rachetele cu 
încărcături de ordinul megatonelor • Conștiința 
primejdiei nucleare trebuie să ducă la intensifica
rea și mai puternică a acțiunilor în sprijinul păcii 

și dezarmării

exploda In aer, la o înălțime de 2 000 
de metri, o bombă nucleară de 1 me
gatonă, numărul total al morților 
s-ar ridica la 16 milioane, ceea ce re
prezintă 59,50 la sută din populație. 
La acestea trebuie adăugate victi
mele arsurilor, radiațiilor și 
de șoc,'ca și cele prinse sub 
turile clădirilor.

Autorii studiului se referă 
concret al orașului Roma — 
mare din orașele italiene — studiind 
efectele unei bombe nucleare de 
1 megatonă care ar exploda in punc
tul zero al „Cetății eterne" : Piața 
Barberini. Chiar în momentul explo
ziei, practic toate clădirile, toate mo
numentele, toate edificiile particulare 
sau publice, inclusiv palatele, cate
dralele etc., de o inestimabilă, valoare 
istorică cum sînt, de pildă, Termele 
lui Caracalla, Vaticanul, palatul 
Quirinale (sediul președinției repu
blicii) etc., etc. ar fi transformate in
tr-un uriaș morman de dărîmături, 
pe o zonă circulară cu diametrul de 
mai bine de 6 ’

undelor 
dărimă-

la cazul 
cel mai

km de punctul zero.

distrugere este mai întinsă, cu atît 
posibilitățile de salvare sînt mai 
mici. Cînd teritoriul lovit este relativ 
restrîns — ca în cazul Hiroshimei — 
populația se mai poate încă deplasa 
și ajunge eventual în zonele sigure, 
înainte ca incendiile să se transforme 
într-o furtună de foc din care nu 
există scăpare. Dar cînd zona atinsă 
este mai mare, cum ar fi cazul zo
nelor lovite de o bombă de 1 mega- 
tonă (de circa 80 de ori mai puter
nică decît cea de la Hiroshima), in
cendiile se multiplică pe o rază de 
15 kilometri, străzile devin aproape 
impracticabile, cerul se întunecă, iar 
posibilitatea supraviețuitorilor de a 
ajunge intr-un ioc sigur este extrem 
de. redusă.

Nu mai puțin complicate și de ne
rezolvat — susțin autorii studiului — 
sint și problemele care ar interveni 
după explozia bombei, între care că
derile. radioactive și, decurgîrid din 
acestea, „boala de radiații", care se 
manifestă prin greață, vomă, pierde
rea părului, vulnerabilitate crescută

la infecții, sfîrșitul. fatal fiind inevi
tabil. Nu mai puțin grave vor fi con
secințele pe plan psihologic ; pierde
rea rudelor și prietenilor, conștiința 
de a' fi purtători de tare organice, 
lipsa de alimente, haosul ar putea să 

. ducă.. Ia. disperare, la ..grave .trauma
tisme mentale.

Tocmai datorită aceștor consecințe 
Inspăimintătoare, susțin autorii stu
diului, .este necesar ca oamenii să fie 
informați și puși la curent in legă
tură cu ororile șl pericolele care se 
află in . spatele unor expresii ca 
„riposta flexibilă", „conflict limitat" 
etc. Dar această activitate de infor
mare nu este de ajuns, ea constituie 
dpar o primă etapă.

Esențialul este, conchid autorii, ca 
oamenii din întreaga lume, în deplină 
cunoștință de cauză, să intensifice 
acțiunile de masă pentru prevenirea 
și înlăturarea pericolului unul război 
nuclear. „Glasul unit al oamenilor, 
indiferent de convingerile lor, poate 
să determine guvernele să respingă 
doctrinele care ascund in spatele lor 
pericolul unei asemenea conflagrații 
pustiitoare", scriu cei doi savanți.

■ Iar realitățile arată că această ne
cesitate este ințeleasă in tot mai 
mare măsură de mase tot mai largi 
de oameni de pe toate meridianele. 
Nu există zi în care agențiile de pre
să să nu anunțe noi și noi acțiuni ale 
mișcărilor antinucleare din zeci și 
zeci de state ale lumii, inclusiv din 
Italia, care se ridică cu vigoare îm
potriva proiectelor de amplasare a 
noilor rachete nucleare pe continen
tul european, cerînd să fie scoase in 
afara legii toate armele atomice, să 
fie salvgardată de la distrugere civi
lizația umană. Marile demonstrații, 
manifestațiile cu participarea a zeci 
și sute de mii de' oameni, marșurile 
păcii, simpozioanele și reuniunile in
ternaționale în care se dezbat aceste 
probleme vitale vin să ateste adevă
rul, evidențiat in repetate rînduri’de 
România socialistă, de președintele 
ei, că stă deplin in puterea oameni
lor, a popoarelor să oprească, prin 
acțiunea lor unită; convergentă și so
lidară, pericolul holocaustului atomic, 
să asigure viitorul pașnic al omenirii.

BONN 13 (Agerpres). — Prezidiul 
Partidului Social Democrat din R. F. 
Germania s-a întrunit, luni, la Bonn, 
sub conducerea lui Willy7 Brandt, 
președintele partidului, pentru a 
examina situația politică generată — 
după cum scrie agenția D.P.A. — de 
„criză tot mai acută din coaliția 
guvernamentală", precum și docu
mentul prezentat de ministrul ’ fede
ral al economiei cuprinzînd propu
neri de măsuri de redresare econo- 

,mi.că. . .
Otto Lambsdorff, ministrul econo

miei. care face parte din Partidul 
Liber Democrat — partener de coa
liție guvernamentală al P.S.D. — a 
prezentat un pachet de propuneri de 
rnăsUri care copștâu, in esență, in' 
„noi reduceri drastice in rețeaua de 
alocații sociale" — scrie D.P.A. Dacă 
va fi adoptat, pachetul de-măsuri- va 

' afecta, > în ■ primul rind — precizează 
agenția — șomerii, pensionarii și o 
serie de , alte categorii sociale cu 
venituri mici.

Agenția France Presse scrie că 
proiectul lui Lambsdorff — cunoscut 
ca adept al unei rupturi a actualei 
coaliții guvernamentale și al alierii 
P.L.D. cu opoziția creștin-democrată 
— a fost apreciat „negativ" de vice
președintele grupului parlamentar 
social-democrat. Horst Ehmke. Pen
tru social-democrați, pentru cancela
rul Helmut Schmidt — subliniază 
presa vest-germană — propunerile 
sint „inacceptabile".

Radu BOGDAN

SESIUNEA DE TOAMNA A 
PARLAMENTULUI VEST-EUROPEAN

STRASBOURG 13 (Agerpres). — 
Ieri s-a deschis la Strasbourg sesiu
nea de toamnă a Parlamentului 
vest-european, organul consultativ 
al Pieței comune. Pe ordinea de zi 
a sesiunii figurează o serie de pro
bleme cu Caracter politic și econo
mic ale „celor zece", între care 
agenția France Presse notează cu 
precădere dezbaterile pe marginea 
raportului ce urmează să fie prezen
tat de Comisia pentru relații eco
nomice externe. Raportul analizează 
problema sancțiunilor economice 
împotriva unor terțe state, sancțiuni 
pe care le consideră „inutile și chiar 
nocive".
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SOFIA 13 (Agerpres). — Bulgaria 
și Nigeria se pronunță pentru extin
derea colaborării și cooperării bi
laterale pe multiple planuri, se arată 
in comunicatul dat publicității la 
încheierea vizitei in R. P. Bulgaria 
a președintelui Republicii Federale 
Nigeria, Alhaji Shehu Shagari. Ex- 
primindu-și preocuparea față de 
continuarea deteriorării situației in
ternaționale. părțile — transmite a- 
genția B.T.A. — s-au pronunțat. in 
favoarea Însănătoșirii climatului in
ternațional și a afirmării dialogului, 
bazat pe principiile egalității. în 
scopul reglementării tuturor dife
rendelor in interesul păcii, destinde
rii și unei largi colaborări interna-

VARȘOVIA 13 (Agerpres). — La 
Varșovia a avut loc ședința Consi
liului Militar pentru Salvare Națio
nală prezidată de general de arma
tă Wojciech Jaruzelski, in cursul că
reia au fost examinate aprecierile, 
concluziile și propunerile decurgind 
din ședințele speciale ale comitete
lor voievodale pentiu apărare des
fășurate in a doua jumătate a lunii 
august. S-a subliniat — relatează 
agenția P.A.P. —: că eforturile din 
ultima vreme, ca și activitatea mai

LISABONA 13 (Agerpres). — Parti
dul Comunist Portughez și Partidul 
Comunist din Grecia se pronunță 
■pentru adoptarea unor măsuri ime
diate în vederea limitării cursei înar
mărilor, în special a înarmărilor nu
cleare — se spune în comunicatul co
mun dat publicității la Lisabona la 
încheierea vizitei delegației P.C. din 
Grecia, condusă de Harilaos Florakis, 
secretar general, al C.C. al P.C.G. Cele 
două partide, se menționează in co
municat, acționează -pentru retra

Consiliului Revoluționar
KABUL 13 (Agerpres). — La Ka- 

.bul a avut loc o ședință a Prezidiu
lui Consiliului Revoluționar al Re
publicii Democratice Afganistan, 
prezidată de Babrak Karmal, secre
tar general al C.C. al Partidului De
mocratic al Poporului din Afganis
tan, președintele Consiliului Reyo-

..ționale, A fost reafirmat,, totodată, 
sprijinul față de lupta . dreaptă 
a poporului namibian, sub condu- 

. cerea reprezentantului său legitim, 
S.W.A.P.O., pentru eliberăre _
țională, libertate și dezvoltare de
mocratică.

Cele două părți au sprijinit 
punerile privind crearea de zone de- 
nucleafizate in Africa, in Balcani. în 
nordul Europei și in alte regiuni ale 
lumii, precum și transformarea ba
zinului mediteranean într-o zonă ă 
păcii. De asemenea, ele au salutat 
rolul crescind și importanța mișcării 
de nealiniere in actuala situație in
ternațională. ;

eficientă contribuie la întărirea or
dinii publice, la perfecționarea mun
cii verigilor administrative și de 
conducere, la diminuarea unor greu
tăți care împovărează populația. Ac
tivitatea în această direcție, s-a 
menționat, trebuie continuată hotă- 
rit și consecvent. S-au făcut o serie 
de propuneri unor organe de stat 
poloneze in vederea acțiunilor ce 
trebuie întreprinse — arată agenția 
P.A.P.

gerea Portugaliei și Greciei 
N.A.T;O., împotriva amplasării 
arme nucleare pe teritoriile acestor 
țări, pentru crearea de zone denu- 
clearizate în Grecia și în Balcani.

■ Părțile au evidențiat importanța 
transformării bazinului mediteranean 
într-o zonă a păcii și colaborării. DoL 
cumentul reliefează, de asemenea, 
importanța mișcărilor de luptă pen
tru pace din țările europene și din 
S.U.A.,, reafirmindu-și hotărirea de a 
susține aceste acțiuni.

luționar — informează agenția 
gană de știri, Bakhtar. Au fost 
cutate și aprobate proiectele de 
privind structura și activitatea Con
siliului Revoluționar' și a organelor 
locale ale 'puterii și administrației 
de stat.

„Dosarul Steve Biko" a râmas deschis...
Noi dezvăluiri in legătură cu asasinarea în închisoare 
a cunoscutului reprezentant al populației de culoare 

din. R.S.A.
„Cazul ’ Steve Biko",. 

care a zguduit profund 
opinia, publică mon
dială în urmă .cu , cinci . 
ani. este din nou in 
plină actualitate. La 12 
septembrie, ziarul bri
tanic „OBSERVER" a 

..publicat extrase ' di'n- 
tr-un articol scris de 
ziaristul sud-africân 
Donald Woods, aflat 

■in exjl, care confirmă 
presupunerile formu
lată1 încă ’ în. 1977, și 
anutne . -că. renumitul 
reprezentant al popu
lației africane, din. 
R.S.A. Steve Biko a 
fost asasinat de poli
țiști în timpul deten
ției 'sale ■ în- închisoa
re. Autorul articolului 

'susține că 'răspunză- ’ 
tori de acest ■ act cri
minal sint doi ofițeri 
de poliție — căpitanul 
D. Siebert și locote
nentul W. Wilken, șe
ful detașamentului în
sărcinat cu suprave
gherea lui Biko. „E- 
xistă suficiente probe 
in documentele anche
tei care a urmat mor- 
ții lui Biko pentru a 
identifica pe Siebert 
Si Wilken ca fiind cei 
doi . suspecți princi
pali. Prima este aceea 
că moartea s-a datorat 

. unui număr de cinci 
leziuni cerebrale cau
zate de mai multe lo
vituri în cap. A doua 
constă in faptul că. 
Siebert si Wilken

toritățile' că „poartă 
răspunderea pentru 
moartea lui Biko" și> 
au cerut . deschiderea 

, unei anchete pentru e- 
lucidarea cazului. Cer
cetările întreprinse ul
terior nu au făcut însă 
lumină; autoritățile au 
așțunș realitatea și 
au lăsat ■ nepedepsiți 
pe . făptașii crimei. 
Deși a recunoscut că 
decesul lui Biko se da
torează unor răni la 
cap și unor grave trau
matisme cerebrale, ra
portul comisiei afirma 
că „nimeni nu poate fi 
responsabil de riibartea 
sa".

Așadar, „dosarul 
Steve Biko" nu a pu- 

E1 con
tinuă să preocupe opi- 

incercat insă să nia publică din R.S.A., 
deoarece practici simi-

Do-

erau singurii dai inte
rogatori care au avut 
acces la celula' lui 
Biko" — declară 
nald Woods.

După cum se- știe, 
Steve Biko a fost un 
adversar ' hotărît al . 
apartheidului și imul 
din principalii organi
zatori ai 'manifestații
lor antirasiale desfă
șurate in R.S.A. .El a 
fondat „Mișcarea pen
tru conștiință a sud- 
africanilor negri". Pen- , 
tru activitatea sa mi
litantă, Biko a fost 
exclus din facultatea 
de medicină, al cărei' 
student era, arestat in 
mai multe rinduri și 
închis cu intenția de a 
fi' exterminat. Autori- tut fi închis, 
tățile de la Pretoria " --
au ' 
ascundă crima comisă c______  „_________
la 12 septembrie 1977, lare celor care au dus 
susținînd in comuni
catele oficiale date 
publicității că acesta 
a murit ca urmare a 
grevei foamei, pe care 
a declarat-o cu 8 zile 
înainte de deces. „Ar
gumentele" nu au fost 
totuși crezute. Popu
lația majoritară afri
cană și, alături ■ de 
ea, numeroși reprezen
tanți ai populației 
albe, în frunte cu Do
nald Woods, pe atunci 
redactor-șef al pu
blicației „Daily Dis
patch", au acuzat au-

la asasinarea liderului 
de culoare continuă, 
făcînd periodic noi și 
noi victime printre 
miile de patrioți în
temnițați. Practici ce 
nu pot stăvili insă 
valul mișcării populare 
împotriva politicii inu
mane de apartheid, 
așa cum o atestă ac
țiunile de protest în 
cadrul cărora se gă
sesc alături de popu
lația de culoare tot 
mai numeroși repre
zentanți ai populației 
albe. (Nicolae N. Lupu).
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