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Socialiste
Nicolae 

pe
Președintele Republicii 

România, tovarășul 
Ceaușescu. a primit, miercuri. 
Ioannis Pottakis. ministru supleant 
al economiei naționale a Republicii 
Elene, care efectuează o vizită în 
țara noastră.

La întrevedere a participat Nicolae 
Constantin, ministrul comerțului ex
terior și cooperării economice inter
naționale.

Oaspetele a înmînat președintelui 
Nicolae Ceaușescu un mesaj de sa

de cordiale urări din 
primului ministru

par-
Andreas

ÎNCHEIEREA VIZITEI OFICIALE DE PRIETENIE A PREȘEDINTELUI
REl’lB 1.1 Cil FEDERALE NIGERIA, ALHAJI SHEHU SHAGARI

Rezultatele rodnice ale dialogului la nivel înalt, înțelegerile realizate deschid noi perspective pentru 
amplificarea colaborării prietenești româno-nigeriene pe multiple planuri, corespunzător intereselor 

ambelor popoare, cauzei progresului și păcii în întreaga lume

PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU Șl PREȘEDINTELE ALHAJI SHEHU SHAGARI
AU SEMNAT, IERI, DECLARAȚIA COMUNĂ ROMÂNO-NIGERIANA

Verdeț, Ștefan 
Andrei, Emilian 
Dobrescu, Petru 

Gere, Suzana

Președintele Republicii Socialis
te România, Nicolae Ceaușescu, și 
președintele Republicii Federale 
Nigeria, Alhaji Shehu Shagari, au 
semnat, miercuri, în cadrul unei 
ceremonii care a avut loc la Pa
latul Consiliului de Stat, Declara
ția comună.

După semnare, cei doi șefi de 
stat și-au strîns cu căldură mîi- 
nile.

La ceremonie au participat to- 
A’ășii Xosif Banc, Emil Bobu, Ion 

C ușhan, Nicolae Constantin, Ion 
pitică. Ludovic Fazekas, Petre 
Lupu, Paul Niculescu, Gheorghe 
Oprea, Gheorghe Pană, Dumitru 
Popescu, Ilie 
Voitec, Ștefan 
Dobrescu, Miu 
Enache, Mihai
Gâdea, Constantin Olteanu, Cornel 
Onescu, Ion Ursu, Richard Winter, 
Marin Enache, Gheorghe Stoica.

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

Erau de față ambasadorul Româ
niei în Nigeria și ambasadorul Ni
geriei la București.

în încheierea solemnității, pre
ședinții Nicolae Ceaușescu și Alhaji 
Shehu Shagari au ridicat o cupă 
de șampanie pentru întărirea con
tinuă a colaborării și prieteniei 
româno-nigeriene.

Ceremonia plecării din Capitală
La 15 septembrie s-a încheiat vizi

ta oficială de prietenie pe care a e- 
fectuat-o în tara noastră, Ia invitația 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele. Republicii Socialiste Româ
nia, Alhaji Shehu Shagari, președin
tele Republicii Federale Nigeria.

<Ăremonia plecării a avut loc 
aeijoportul international, Otopeni.

Vizita in tara noastră a șefului sta
tului nigerian, dialogul la cel mai 
înalt nivel purtat cu acest prilej re
prezintă, prin rezultatele lor, o con
tribuție importantă la strîngerea le
găturilor de prietenie și colaborare

pe

dintre cele două țări și popoare, la 
cauza păcii și Înțelegerii internațio
nale.

Sentimentele de satisfacție pentru 
hotărirea comună de a extinde și 
adinei conlucrarea româno-nigerianâ 
pe multiple planuri și-au găsit expre
sie in atmosfera caldă ce a dominat 
momentele de dinaintea plecării înal
tului oaspete. Pe frontispiciul aero
portului se aflau portretele președin
ților Nicolae Ceaușescu și Alhaji 
Shehu Shagari, încadrate de drapele
le de stat ale României și Nigeriei. 
Pe două mari pancarte erau

/

înscrise urările : „Trăiască pacea, 
prietenia și colaborarea între toate 
popoarele lumii !“, „Să se dezvolte 
continuu relațiile de prietenie și 
cooperare statornicite intre Republi
ca Socialistă România și Republica 
Federală Nigeria, în interesul po
poarelor român și nigerian, al cauzei 
păcii și colaborării internaționale !“

Numeroși cetățeni ai Capitalei i-au 
salutat cu deosebită căldură pe to
varășul Nicolae Ceaușescu și pe șe-
(Continuare în pag. a III-a)

. X-.

■■f
•

Cu prilejul deschiderii anului de învă- 
țămînî 1982-1983, astăzi în Capitală va 
avea loc o adunare populară, pe care 
posturile de radio și televiziune o vor 
transmite direct, în jurul orei 12.

lut și 
tea 
Papandreu. Totodată, el a exprimat 
înalta apreciere față de realizările 
poporului român pe calea dezvoltării 
economice și sociale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit și a rugat să se tran
smită primului ministru Andreas 
Papandreu salutări cordiale și cele 
mai bune urări, iar poporului elen 
prieten urări de prosperitate și fe
ricire.

în timpul convorbirii au fost evo
cate cu satisfacție tradiționalele re
lații de prietenie și colaborare din
tre România și Grecia, care s-au 
amplificat și adincit continuu. în de
plină concordanță cu acordurile și 
măsurile convenite cu prilejul con
vorbirilor româno-elene la nivel 
înalt. Au fost relevate, totodată, re-

zultatele pozitive înregistrate de 
conlucrarea dintre cele două țări pe 
tărîm economic și în alte domenii.

întrevederea a prilejuit exprima
rea hotărârii comune de a extinde 
și intări colaborarea româno-elenă, 
de a asigura sporirea și diversifica
rea schimburilor comerciale. în fo
losul și spre binele ambelor țări și 
popoare, al cauzei păcii, destinderii, 
securității și cooperării în zona Bal
canilor, in Europa și în întreaga 
lume. Tn acest context, a fost evi
dențiat rolul ce revine comisiei mix
te guvernamentale în identificarea 
domeniilor de interes comun, a po
sibilităților. căilor și mijloacelor 
concrete de extindere și intensifica
re a cooperării reciproc avantajoase.

întrevederea a decurs într-o at
mosferă cordială, prietenească.

Județul Dolj a terminat 
recoltarea florii-soarelui

19—20 au- 
un front 

mijloacele, 
recoltarea 

42 000 hec-

Oamenii muncii de pe ogoarele 
județului Dolj, organizindu-și mun
ca in spiritul indicațiilor și orien
tărilor date de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la Consfătuirea de lucru 
de la C.C. al P.C.R. din 
gust a.c., acționînd pe 
larg cu toate forțele și 
au reușit să incheie 
florii-soarelui de pe cele
tare in numai șase zile bune de 
lucru.

în telegrama adresată cu acest 
prilej tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, de către 
Comitetul județean Dolj al P.C.R., 
se arată: Pornind de la cerințele 
formulate de dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe secretar general, 
de a strînge recolta la timp și fără 
pierderi, de a pune temelii trainice 
producției agricole din anul viitor, 
de la necesitatea economisirii car
buranților, de care are atita nevoie 
tara, organele și organizațiile de 
partid, care conduc direct, nemijlo
cit activitatea din actuala campanie, 
au asigurat mobilizarea la strînsul 
recoltei, la celelalte lucrări de se
zon a întregii populații apte de 
muncă a satelor, reușind să re
coltăm manual aproape 6 000 hec
tare cu floarea-soarelui și să eco
nomisim în acest mod peste 38 tone 
motorină.

Ținînd seama că suprafața totală 
de pe care trebuie strinsă recolta 
în această toamnă se ridică Ia peste 
337 000 hectare, organizînd exem
plar întreaga activitate, așa cum 
ne-ați cerut dumneavoastră, to
varășe secretar general, am luat 
măsuri pentru o largă participare

la muncă a cooperatorilor și me
canizatorilor, a tuturor locuitorilor 
satelor și sîntem hotărîți să înche
iem recoltatul culturilor de toamnă 
pînă la data de 15 octombrie. Oda
tă cu recoltarea, vom livra baze
lor de recepție întregul volum de 
produse destinat fondului central 
al statului, vom asigura înfăptuirea 
programului de autoconducere și 
autoaprovizionare teritorială, ast
fel incit populația să primească 
cantitățile de produse alimentare 
prevăzute.

Răspunzînd chemării cooperato
rilor și mecanizatorilor din comuna 
Dăbuleni de a recolta manual în
treaga suprafață de porumb — lu
crare care a fost încheiată pe toate 
cele 1 450 hectare — toți cei ce lu
crează pe ogoarele Doljului. însu
flețiți de înflăcăratele dumnea
voastră îndemnuri, mult stimate și 
iubite tovarășe secretar general, 
s-au angajat să recolteze manual 
80 000 hectare din cele 123 000 hec
tare cultivate cu porumb, întreaga 
suprafață de 13 000 hectare cu le
gume și cele 33 000 hectare din lo
turile personale ale membrilor 
cooperatori.

Vă încredințăm, stimate tovarășe 
secretar general — se spune in 
încheierea telegramei — că ne vom 
strădui ca toate arăturile să fie 
executate cu cel puțin 15 zile îna
inte de insămințări, să încadrăm 
în epoca optimă semănatul celor 
180 000 hectare cu orz, grîu, culturi 
pentru masă verde, să asigurăm 
peste tot densitatea optimă a plan
telor, conștienți că prin aceasta ne 
aducem contribuția la dezvoltarea 
economică a patriei. Ia continua 
ridicare a nivelului de trai al har
nicului și talentatului nostru popor.

DESCHIDEREA NOULUI AN DE INVĂȚĂMÎNT

Inscripție pe o tablă școlară
urmărit
meșterii
plari încercind, cu 
meșteșugurile lor, să 
facă din școala aproa-

la lucru pe 
t zidari și tim- 
incercînd.

ÎNSEMNĂRI

Zi blinda, zi limpe
de strălucind in inima 
acestui nou septembrie 
al începutului de an 
școlar...

tn marile orașe, de
sigur, dar și in cele 
mici, în satele înde
părtate din cotloane 
de munte ori din mi
nusculele așezări ale 
pescarilor din Deltă 
ziua in care se aude, 
la școală, intiiul clo
poțel capătă un firesc 
nimb de sărbătoare.

Odaia în care scriu e 
aproape lipită de clă
direa unei vechi școli 
bucureștene și, dacă 
țin geamul deschis, 
pot să-mi „continuu" 
școlirea, particip 
orele de curs și 
bucur 
lună

de Gheorghe 
TOMOZEI

la 
mă 

de recreații. O 
întreagă i-am

pe centenară o școală 
nouă. E ciudat să-i 
vezi pe acești oameni 
(vorbăreți îndeobște) 
in orele muncii lor : 
par a oficia rituri 
esențiale. Nu fac lar
mă, ca pe alte șantie
re, și o liniște' respec
tuoasă le însoțește

gesturile. De ce 7 
Fiindcă sînt, aproape 
toți, părinți. Fiindcă 
(toți) au fost școlari. 
Și, reîmprospătind al
bul pereților, netezind 
lemnul băncilor ori în
locuind dreptunghiu
rile diafane ale gea
murilor lipsă ei se cred 
(și sint) nu doar mun
citori, ci și un fel de 
profesori. După cum se 
cred (și sint, sufleteș
te) din nou școlarii 
Simt iarăși mireasma 
de nou a cărții elegant 
tipărite și se minunea
ză de mulțimea caie
telor ori a creioanelor 
colorate...

Deschiderea școlii e 
un eveniment înde-
(Continuare 
în pag. a V-a)

DECLARAȚIE

a președintelui Republicii
COMUNĂ

Socialiste România,
■tovarășul Nicolae Ceaușescu, și președintelui
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Republicii Federale Nigeria, Alhaji Shehu Shagari
La invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, 

președintele Republicii Socialiste România, Alhaji 
Shehu Shagari, președintele Republicii Federale 
Nigeria, a efectuat o vizită oficială de prietenie 
in Republica Socialistă România, in perioada 
13—15 septembrie 1982.

In cursul vizitei, cei doi președinți au avut con
vorbiri oficiale, in cadrul căi ora s-au informat 
reciproc asupra preocupărilor țărilor lor privind 
dezvoltarea economică și socială, au analizat sta
diul actual și perspectivele relațiilor româno-ni
geriene și au făcut un schimb de păreri asupra 
problemelor internaționale de interes comun.

La convorbiri, care s-au desfășurat într-o at
mosferă de caldă prietenie, stimă și înțelegere 
reciprocă, au participat :

Din partea română : Ștefan Voitec, vice
președinte ai Consiliului de Stat, Ion Dincă, 
prim viceprim-ministru al guvernului, Nicolae 
Constantin, ministrul comerțului exterior și coo
perării economice internaționale, Ștefan Andrei, 
ministrul afacerilor externe, Ion Teoreanu, minis
trul educației și invățămîntului, Vasile Pungan, 
ministru secretar de stat, consilier al președinte
lui Republicii, Silviu Curticeanu, secretar prezi
dențial și al Consiliului de Stat, Constantin Mitea, 
consilier al președintelui Republicii, Ionel Cetă- 
țeanu, consilier al președintelui Republicii, Ilie 
Văduva, deputat, vicepreședinte al Comisiei pen
tru politică externă și cooperare economică inter
națională a Marii Adunări Naționale, Vasile 
Chivulescu, ambasadorul României în R. F. Ni
geria, Petre Tănăsie, director in Ministerul Afa
cerilor Externe.

Din partea nigeriană : Ishaya S. Audu, minis
trul afacerilor externe, Garba VVushishi, ministrul

informațiilor, Maitama Bello Yusuf, ministrul co
merțului, E. A. Ivase, ministru secretar de stat 
la Ministerul tnvățămintului, Thomas Ycpwi, 
senator, Babajo Aliyu, membru al Camerei Re
prezentanților, dr. Chuba Okadigbo, consilier 
special la Președinția Republicii, A. N. Gadau, 
ambasadorul R. F. Nigeria in România, O. Ade- 
niji, ambasador, director in Ministerul 
cerilor Externe, Ason Burr, secretar 
manent la Președinția Republicii, E. Akan, 
tor la Corporația nigeriană a petrolului, 
S. L. Edu, om de afaceri, Alhaji Adamu 
baka, om de afaceri.

La încheierea convorbirilor, cei doi președinți 
au convenit să adopte următoarea Declarație pri
vind întărirea prieteniei și dezvoltarea cooperării 
intre Republica Socialistă România și Republica 
Federală Nigeria :

Afa- 
per- 

direc- 
Chief 
Abu-

I
Examinînd stadiul actual al relațiilor româno- 

nigeriene, îndeplinirea hotăririlor la nivel inalt 
și a înțelegerilor convenite de Comisia intergu- 
vernamentală româno-nigeriană de cooperare eco
nomică și tehnică, președinții Nicolae Ceaușescu 
și Alhaji Shehu Shagari își exprimă deplina sa
tisfacție pentru dezvoltarea susținută, îndeosebi 
în perioada ultimilor ani, a prieteniei și coope
rării dintre România și Nigeria în domeniile po
litic., economic, științific și cultural.

Reliefînd efectele pozitive pe care le-au avut 
asupra extinderii și aprofundării raporturilor ge
nerale româno-nigeriene schimburile de vizite 
dintre reprezentanții celor două țări, membri ai

guvernelor, ai parlamentelor, ai conducerii parti
delor de guvernămint, organizațiilor obștești, de 
informare în masă și altele, cei doi președinți 
reafirmă hotărirea lor de a continua dezvoltarea 
relațiilor bilaterale în toate domeniile de activi
tate, de a lărgi conlucrarea lor și sprijinul re
ciproc pe plan internațional. în acest context, 
președinții au evidențiat utilitatea organizării de 
consultări periodice intre ministerele de externe 
ale celor două țări, alternativ la București și 
Lagos.

Președintele Republicii Socialiste România și 
președintele Republicii Federale Nigeria consideră 
că legăturile economice, îndeosebi cooperarea în 
producție, reprezintă un factor fundamental de 
stabilitate, dinamism și trăinicie a raporturilor de 
prietenie și colaborare româno-nigeriene. Ei apre
ciază că rezultatele bune obținute pînă in pre
zent, experiența dobindită în sfera comerțului și 
cooperării economice constituie premise favorabile 
pentru extinderea in continuare a schimburilor 
comerciale, a cooperării în producție și a servi
ciilor, indeosebi in domenii prioritare pentru dez
voltarea celor două țări, ca cel energetic, petro
chimic, agricultură, construcții, explorări și ex
ploatări miniere, transport, exploatarea și indus
trializarea lemnului, consultanță și altele, asupra 
cărora părțile și-au manifestat interesul reciproc. 
Ei au hotărit să fie intensificate eforturile pentru 
creșterea echilibrată a volumului comerțului și 
diversificarea lui, precum și pentru înfăptuirea 
obiectivelor economice convenite a fi realizate 
prin cooperare.

Cei doi președinți relevă activitatea pozitivă a 
Comisiei interguvernamentale româno-nigeriene
(Continuare în pag. a III-a)

NICOLAE
Președintele Republicii Socialiste România

CEAUȘESCU ALHAJI SHEHU SHAGARI
Președintele Republicii Federale Nigeria
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SATELOR!
DOLJ

ȚĂRII, CIT MAI MULT CĂRBUNE!

Imagine
încheiat ieri recoltarea

de Io C.A.P. Beloți, una din unitățile agricole din județul Dolj care a 
florii-soarelui Foto : E. Dichiseanu

COOPERATORII DIN COMUNELE DĂBULENI
Șl CĂLĂRAȘI AU ÎNCHEIAT CULESUL 

PORUMBULUI
Printr-o largă mobilizare a coo

peratorilor, în frunte cu comu
niștii, miercuri. 15 septembrie. 
C.A.P. Dăbuleni, județul Dolj, a 
incheiat recoltatul porumbului, 
reușind să-și respecte angajamen
tul asumat prin ohemarea la în
trecere adresată tuturor cooperato
rilor și mecanizatorilor din județul 
Dolj. Recolta de pe cele 1 450 hec
tare cultivate cu porumb a fost in 
întregime adunată manual, -folo- 
sindu-se, in același timp, pentru 
strîngerea producției la capătul 
tarlalelor, și atelajele membrilor 
cooperatori. Paralel cu recoltarea și 
transportul porumbului, s-a acțio
nat pentru eliberarea terenului de 
coceni, creîndu-se front .larg de 
lucru tractoarelor pentru arat, ast
fel că cele 950 'hectare ce 
insămința sînt pregătite în 
de calitate superioară.

în telegrama trimisă cu
prilej C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu se .arată : Am 
livrat lâ fondul de stat, pînă în pre
zent, peste 1 700 tone porumb, fiind 
hotăriți să realizăm și să depășim 
contractul încheiat pe acest an, am 
pregătit 3 500 tone pastă de po
rumb pentru cele 5 000 taurine, 
proprietatea cooperativei agricole 
de producție, am însilozat 5 800 
tone masă verde in amestec cu 
coceni.

Folosind munca manuală a tutu
ror membrilor cooperatori, am lăsat 
disponibile combinele și celelalte 
mașini agricole, care au fost re
partizate unităților agricole de stat 

. din consiliul unic agroindustrial de 
stat și cooperatist '.Dă'jiulehj’pentru 
recoltarea porumbului.

încheierea recoltării porumbului

iubite și 
general 

spune in 
că, sub 
organiza- 

toată

se vor 
condiții

acest

post, la dispoziția unităților agricole 
din județ se află peste 650 de com
bine, precum și numeroase mijloace 
de transport. La direcția agricolă 
județeană se apreciază că prin buna 
folosire a mijloacelor mecanice și 
a forței de muncă se poate asigura 
un ritm zilnic la recoltat de peste 
3 000 de hectare.

Cum se desfășoară recoltarea po
rumbului ? Ne răspunde tovarășul 
inginer Doru Rădulescu, directorul 
direcției agricole județene. „în ca
drul fiecărei unități agricole', în fie
care fermă, precum și la > nivelul 
județului au fost stabilite programe 
concrete privind recoltarea culturi
lor de toamnă, în care se prevăd 
măsuri precise privind folosirea 
mijloacelor mecanice și a forței de 
muncă. Pînă ieri porumbul a fost 
strins în județ de pe 8 500 hectare".

într-adevăr, în unitățile agricole 
din sudul județului, unde porumbul 
este mai copt, forțele au fost con
centrate la cules. în cooperativele 
agricole din cadrul consiliului a- 
groindustrial Caracal, de exemplu, 
au și fost recoltate 35 la sută din 
suprafețele cultivate cu porumb, 
iar în cele din consiliul Rusănești 
— 32 la sută. Suprafețe mai
mari s-au recoltat și în consiliile 
unice agroindustriale Vișina, Rado- 
mirești și Movileni. Periodic se face 
analiza umidității, astfel incit să se 
recolteze lanurile cu umiditate scă
zută. La o recentă analiză efectuată 
de comandamentul județean pentru 
agricultură s-a stabilit ca re
coltarea porumbului să se extindă 
in toate consiliile agroindustriale

PRIN MUNCĂ TEMEINIC ORGANIZATĂ, PRIN 
FOLOSIREA DEPLINĂ A CAPACITĂȚII UTILAJELOR

RESTANTELE LA PRODUCȚIA DE LIGNIT

permite cooperatorilor să 'țjâȘfii’ip.e '' 
la culesul strugurilor și al legume
lor de la asociația economică de 
stat și cooperatistă, I.A.S. și Sta
țiunea centrală de cercetări și cul
tura plantelor pe nisipuri Dăbu
leni.

Vă asigurăm, mult 
stimate tovarășe secretar 
Nicolae Ceaușescu — se 
încheierea telegramei — 
conducerea organelor și 
ții lor de partid, vom folosi 
capacitatea organizatorică și poli
tică de care dispunem pentru 
realizarea tuturor sarcinilor ce ne 
revin în această campanie de strin- 
gere a tot ce produce cimpul și 
pentru punerea unor baze solide 
producțiilor anului 1983.

*
Printr-o bună organizare a mun

cii și mobilizarea întregii populații 
apte de muncă a sadelor, mecaniza
torii și cooperatorii comunei Călă
rași din județul Dolj, sub conduce
rea organizațiilor de partid, au in
cheiat, la 15 septembrie, recoltatul 
porumbului boabe de pe cele 650 
hectare cultivate.

în telegrama adresată C.C. al 
P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu se spune : Vă raportăm, 
mult stimate și iubite tovarășe 
secretar general, că ne-am onorat 
angajamentul, ca răspuns la che
marea membrilor cooperatori și me
canizatori din comuna Dăbuleni de 
a recolta manual întreaga suprafa
ță de porumb, folosind și atelajele 
membrilor cooperatori. Paralel cu 
recoltatul și eliberatul terenului, 
am livrat la fondul central al sta
tului, pînă in prezent, peste 1 500 
tone porumb știuleți, am arat 700 
hectare din cele 1 100 prevăzute a 
fi însămînțate în toamna acestui an 
și am realizat 2 200 tone siloz, am 
încheiat însămînțatul culturilor

. furajere. , ’
Cooperatorii și mecanizatorii din ____  ___ ______ ....
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să nu precupețească nici un efort 
pentru realizarea, in condiții optime 
și de calitate, respectînd toate teh
nologiile indicate, a tuturor sarci
nilor ce ne revin în actuala campa
nie de toamnă.

în cinci zile porumbul a fost strins

de pe 8500 hectare
Culesul porumbului a început și 

se desfășoară din plin atit în între
prinderile agricole de stat, cit și in

cooperativele agricole din județul 
Olt. Pentru ca întreaga recoltă să 
fie strînsă repede și pusă la adă-

din județ. Pentru micșorarea dis
tanței de transport au fost amena
jate noi baze de preluare a porum
bului la fondul de stat. Ca atare, 
distanța de transport 's-a redus
foarte mult, nedepășind 10—12 km 
în fiecare unitate.

Consemnăm și o altă inițiativă. 
Pentru grăbirea maturării lanurilor, 
în majoritatea cooperativelor se 
procedează la depănușarea știuleți- 
lor. Această lucrare a fost deter
minată de faptul că în unele uni
tăți agricole din centrul și nordul 
județului porumbul este înt.irziat in 
vegetație. „Acest procedeu — ne 
explică tovarășul dr. ing. Constan
tin Olaru, directorul Stațiunii de 
cercetări agricole Caracal — gră
bește maturarea porumbului cu 6— 
10 zile, in funcție de condițiile at
mosferice. Dar această operație nu 
trebuie făcută oricind, ci numai a- 
tunci cind porumbul a ajuns la coa
cerea denumită în ceară". Acțiunea 
de depănușare a știuleților se des
fășoară în numeroase unități agri
cole din consiliile ' agroindustriale 
Scornicești, Verguleasa, Valea 
Mare și în alte locuri.

Experiența unităților fruntașe 
privind depănușarea știuleților, 
concentrarea forței de muncă pe 
parcelele unde porumbul are un 
grad mai mic de umiditate trebuie 
generalizată pentru ca recoltarea 
să se desfășoare conform progra
mului stabilit.

Legumele așteaptă
de unele unități

în această lună, județul Ialomița 
trebuie, Șă livreze la fondul de stat' 
123 000 tone legume, din -care’-îlat'ii^.

pline de rod, că printr-o amplă 
mobilizare a tuturor forțelor sate
lor și creșterea ritmului zilnic de 
preluare, livrările vor fi intensifi
cate. Dacă pînă la 12 septembrie se 
preluau zilnic 1 600 tone de legu
me, prin măsurile luate privind re
coltarea și livrarea în centrele de 
la mari distanțe, cum sînt Sucea
va, Bihor, Sibiu și Brașov, s-a ajuns 
la 1 900 de tone. Se apreciază că in 
zilele următoare se va realiza un 
ritm de 2 200—2 400 tone pe zi.

Județul Ialomița are sarcini im
portante și în aprovizionarea Capi
talei cu legume. Dar unitățile con
tractante — întreprinderea de legu
me și fructe Berceni — au preluat 
in săptămina 6 — 11 septembrie, in

0 lucrare urgentă, care trebuie încheiată in citeva zile

ÎNSĂMÎNȚAREA PLANTELOR DE NUTREȚ

Emllian ROUĂ 
Lucian CIUBOTARU

să fie preluate
contractante
de. 200 tone tomate, doar 66 tone, 
din T30 fo.ne varză' — numai 34 
toh^J îiVi5-' Schimb, au preluat 

cu; 20' Țyrib-’"ărdei mai mult decit 
eră prdvăztif prin program? Țntîr- 
zie, de asemenea, și preluarea stru
gurilor de masă : din 510 tone pre
văzute au fost preluate doar 233 
tone. O situație similară există și 
în cazul beneficiarilor din județul 
Prahova, care din cele 400 tone to
mate au ridicat doar 28 tone, iar 
din 50 tone de ardei — numai 16 
tone.

Situația care s-a creat în privința 
preluării legumelor de unele unități 
cultivatoare impune măsuri ener
gice din partea conducerilor acesto
ra. In grădini există tomate și alte 
legume ; există, de asemenea, forțe 
suficiente pentru a le stringe. Dar 
acum, cind roadele le avem gata 
coapte in grădini, nimănui nu-i este 
permis să încalce prevederile gra
ficelor, prin tărăgănarea preluării 
produselor, desconsiderînd munca 
de un an de zilfe a mii de oameni 
harnici din județ.

Ioc 
iar 
de

Mihai VIȘO1U 
corespondentul „Scînteii*

în toate zohele țării continuă însămînțarea culturilor de plante de. nu
treț pentru masă verde, care urmează să fie utilizate in hrana animalelor 
in cursul primăverii viitoare. Este vorba de ceea ce specialiștii denumesc 
„masă verde de aprilie", destinată pășunatului timpuriu al ovinelor și bo
vinelor înainte de a putea fi hrănite cu iarbă verde. în acest scop.' in uni
tățile agricole socialiste se însămințează 400 000 hectare cu lolium multi- 
florum, rapiță, secară, orz, borceag și alte plante furajere. Potrivit 
datelor centralizate la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimen
tare, pină in seara zilei-de 14 septembrie s-au insâmințat 218 000 hectare 
cu lolium și rapiță, urmind ca in zilele următoare să fie semănate și 
celelalte culturi. 6 precizare : culturile amintite, in afară că asigură pășu- 
natul de primăvară al animalelor, constituie resurse prețioase de masă 
verde pentru insilozare sau conservare sub formă de fin, urmind să fie 
utilizate in hrană animalelor în cursul verii sau iernii următoare.

Am ■ urmărit cum se desfășoară 
această, importantă lucrare de sezon 
in județul Călărași, unde culturile 
amintite ’constituie o sursă principală 
de masă verde necesară zootehniei. 
Dealtfel, așa cum se prevede in teh
nologia stabilită,' semănatul culturilor 
de lolium și rapiță trebuia să fie în
cheiat. Or. pină în seara zilei de 14 
septembrie,- unitățile agricole socia
liste au insâmințat numai 8 800 hecta
re. din cele 12 000 hectare prevăzute. 
Ce-i drept, mecanizatorii din I.A.S. au 
reușit să-se încadreze in termenele 
stabilite, ei însămințînd ultimele su
prafețe cu aceste culturi. Dar in 
cooperativele agricole lucrările sint 
intîrziate. Și, ceea ce este mai grav, 
există la ora actuală decalaje mari 
intre unități cu condiții asemănătoa
re, adesea învecinate, și in ce pri
vește semănatul plantelor de- nutreț. 
Cooperativele agricole Gurbănești, 
Brincoveni, Ștefan Vodă și altele au 
incheiat .această lucrare, punind in 
valoare propria experiență care le-a. 
permis să obțină cite 
masă verde la hectar 
coasă. în . schimb, in 
agricole din consiliile 
Oltenița, Fundulea. 
semănatul acestor culturi este intir- 
z.iat. Consideră oare conducerile uni
tăților din aceste consilii că mai 
poate fi tergiversată această lu
crare ? ■ : ■ ’ ■

Desigur, important este ca semăna
tul să se execute la timp, respectin- 
du-se totodată cu strictețe tehnolo
giile stabilite. Un exemplu' in acest 
sens oferă C.A.P. Grădiștea, unde se 
insămințau cu lolium și rapiță ulti
mele suprafețe din cele 170 hectare 
prevăzute. Terenul arat, discuit, nive
lat’ și tăvălugit arată ca un strat, de 
grădină. Două semănători au fost’ a- 
daptate și reglate pentru insămihtn- 
rea semințelor mici, astfel incit să se

asigure densitatea stabilită. în scopul 
răsăririi uniforme a semințelor pe 
întreaga suprafață, la pregătirea pa
tului germinativ s-au avut în vedere 
particularitățile solului. înainte de

in unități agricole 
din județul Călărași

20—30 tone de 
la o singura 

. cooperativele 
agroindustriale 
Valea Argovei

semănat s-a aplicat o lucrare cu tă
vălugul inelar, menită să asigure in
corporarea la aceeași adincime a se
mințelor și să înlesnească contactul 
lor cu solul umed spre a favoriza în- 
colțirea.

Din diferite cauze, semănatul plan
telor de nutreț: a fost mult timp ter
giversat intr-un șir de cooperative 
agricole care au mare nevoie de masă 
verde timpurie. Bunăoară, pentru pă- 
șunatul de primăvară, cit și pentru 
insilozare sau lin, cooperatorii din 
Chiselei au stabilit să însămințeze 
70 hectare cu lolium și rapiță fura
jeră ; dar la data cind trebuia în
cheiată, lucrarea era abia la început. 
Ce-i drept, terenul a fost pregătit 
din timp, dar zilele pierdute la semă
nat, pierdute rămin. în această uni
tate, după cum ne spunea contabilul- 
șef, tovarășul Nicolae Zlate, loliumul 
recoltat la începutul lunii mai 
a dat 30 tone de masă verde 
la hectar. Un argument deșconside- 
rat tocmai de cei care au obținut 
acest rezultat, din'moment ce au ter
giversat semănatul plantelor de nu
treț. Tot pentru masă verde urmea
ză să fie însămînțate 80 hectare cu 
orz și 20 hectare cu secară. Dar unita
tea nu dispune încă de nici un bob 
de secară. Intențiile și planuri
le sint bune, dar cum poate să

înceapă semănatul fără a avea asi
gurată sămința ? Era de așteptat ca 
intr-o unitate care in primăvara tre
cută a intimpinat dificultăți in fura
jarea celor 600 bovine și 1 200 ovine, 
specialiștii și cadrele de conducere să 
ia din timp măsuri pentru a-și asi
gura cantitățile de semințe necesare.

Prima recoltă de masă verde din 
primăvara anului viitor depinde mult 
de aplicarea riguroasă a tehnologiei 
de cultivare a fiecărei plante de nu
treț, de adaptarea acesteia la condi
țiile locale specifice. Or, in unele 
unități sînt neglijate verigi esențiale 
ale tehnologiei de pregătire a tere
nului și de semănat, cu- repercusiuni 
negative asupra densității plantelor 
și a producției viitoare. La coopera
tiva agricolă din comuna. Indepen
dența, două semănători SUP-4 S in
sămințau cu lolium și rapiță ultimele 
suprafețe din cele 160 hectare. „în- 
sămînțăm la timp tot ce avem in 
plan. După lolium și rapiță trecem la 
semănatul unui'amestec de semințe 
de orz și griu, care asigură masă ver
de cu valoare nutritivă superioară. 
Vrem să avem furaje din belșug" — 
ne asigură tovarășul Gheorghe Simi- 
lea, președintele cooperativei. Gîn- 
duri bune, dar ce folos, din moment 
ce semințele mici de lolium și rapiță 
sint încorporate in sol la adincimi va
riabile, multe fără nici un fel de 
șansă de a răsări? Din cauză că te
renul nu a 1'ost tăvălugit, o parte 
din semințe ajung la adincimi de 
citeva ori mai mari decît prevăd nor
mele tehnice, iar contactul cu solul 
umed e insuficient. Un control făcut 
de specialiști ai Direcției agricole ju
dețene Călărași și din Ministerul 
Agriculturii a pus în lumină faptul 
că această lucrare — tăvăli 
înainte de încorporarea s.__
mici în sol — este omisă in multe 
unități. Golurile și neuniformitatea 
culturilor viitoare sint previzibile, 
ceea ce impune ca specialiștii din 
unități să dovedească maximă exi
gență și responsabilitate față de ca
litatea însămînțărilor.

Din cele relatate rezultă că semă
natul plantelor de nutreț pentru masă 
verde nu se desfășoară corespunzător 
in toate unitățile agricole din jude
țul Călărași. De , aceea, o interven
ție imediată a organelor de partid și 
agricole județene este mai mult decît 
necesară.

.ăvălugirea 
semințelor

C. BORDEIANU

POT SI TREBUIE SA FIE RECUPERATE J
La marea adunare populară din Valea Jiului, tovarășul Nicolae

Ceaușescu a adresat minerilor din întreaga țară chemarea mobilizatoare 
de a face totul pentru realizarea planului pe acest an, a programului pe 
întregul cincinal. Țara are nevoie de tot mai mult cărbune pentru asigu
rarea independenței sale energetice 1 De aceea, cea mai înaltă îndatorire 
a minerilor — detașament de frunte al clasei noastre muncitoare — este 
de a-și- consacra toate forțele, acționind în spiritul exigențelor formulate 
de secretarul general al partidului, pentru a-și spori permanent contri
buția la înfăptuirea acestui obiectiv fundamental, de mare interes naționaL

In acest cadru, un rol deosebit revine minerilor din bazinul carboni
fer al Olteniei. Satisfacerea cerințelor curente de cărbune ale economiei 
naționale, asigurarea din timp a stocurilor de iarnă pentru consumul ter
mocentralelor solicită, în această perioadă, o. amplă mobilizare a colecti
velor de mineri din acest bazin, astfel incit toate restanțele să fie grabnic 
recuperate, iar sarcinile de producție pe acest an să fie îndeplinite în 
cele mai bune condiții. Asupra modului în care se acționează in acest 
sens vom stărui in convorbirea de față, avind interlocutor pe ing. Con
stantin Stoian, directorul întreprinderii miniere Motru — unitate repre
zentativă din acest bazin carbonifer.

— Ziarul nostru a reflectat și în 
alte rinduri aspecte ale activității 
minerilor din Motru. De astă dată 
vă propunem, tovarășe director, să 
vă referiți la stadiul actual al reali
zării planului in întreprinderea ce o 
conduceți.

— De la începutul anului și pină 
in dimineața zilei de 1 septembrie 
am Înregistrat o producție totală de 
4 322 000 tone lignit. Totuși, trebuie să 
spun că nu avem motive suficiente 
de satisfacție, întrucît în luna iulie 
și in prima parte din august am în
registrat o scădere de producție, di- 
minuind sensibil realizările din pri
ma parte a anului. Dacă am înche
iat semestrul I cu un plus de peste 
124 000 tone cărbune, acum avem o 
restanță de circa 72 000 tone.

— Presupunem că s-au analizat 
cauzele, că s-au desprins ' concluzi
ile necesare pentru prevenirea unor 

.. asemenea fluctuații care îngreunea
ză realizarea sarcinilor pe ansamblu.

— Am desprins, firește, multe în
vățăminte, ele vizînd cu prioritate 
un lucru esențial : necesitatea spo
ririi exigenței și răspunderii cadre
lor de conducere, de la brigadier și 
maistru pină la directorul de mină, 
pentru menținerea permanentă a 
unui climat de ordine și disciplină in 
fiecare formație de lucru. Noi nu 
am dus lipsă de front de lucru, ci, 
mai curînd, s-a produs o scădere a 
stării de disciplină, marcată prin 
absențe de la program, printr-o mai 
slabă mobilizare a unor formații 
pentru realizarea integrală a sarci
nilor de producție. în două decade 
din iulie au apărut, e drept, unele 
greutăți în abataje și microcariere, 
datorită infiltrațiilor de apă provo
cate de ploi. Dar pe alocuri s-a ce
dat prea ușor în fața acestor greu
tăți, ceea ce dovedește că n-am ma
nifestat combativitatea necesară față 
de neajunsuri, că nu am desfășurat' 
o.munpă i politico-educativă convin- 
.gătoațș,,; astfel: îneît, în orice condi
ții, să asigurăm mobilizarea la capa
citatea maximă a tuturor forțelor 
pentru realizarea neabătută a sarci
nilor de plan. Spun aceasta pentru 
că exemplul bun se afiă chiar în 
rîndul colectivului nostru. Iată, de

pildă, minerii de la Motru-Vest, 
printr-o temeinică organizare a 
muncii, au reușit să-și îndeplineas
că ritmic sarcinile, extrăgind pînă 
în prezent o producție suplimentară

La întreprinderea 
minieră Motru

luna august am efectuat o serie de 
revizii generale și lucrări de punere 
Ia punct a complexelor mecanizate, 
in vederea creșterii cu peste 10 la 
sută a vitezelor de avansare în ga
lerii și abataje. Au fost finalizate, 
totodată, unele lucrări de montaj, 
pentru sporirea capacităților de pro
ducție din subteran. Bunăoară, la 
mina Horăști s-a pus recent in func
țiune abatajul 74, preluat de brigada 
comunistului Gheorghe Voicu, care 
asigură creșterea producției minei 
cu 1 500 tone lignit pe zi. Mina Leur- 
da va înregistra un spor similar de 
producție prin intrarea în exploata
re, incepind cu data de 18 septem
brie, a unui complex mecanizat de 
mare înălțime. La 1 septembrie a 
intrat în producție și microcariera 
Ploștina II, prevăzută cu un circuit 
de transportoare cu bandă, care va 
livra ritmic o cantitate considerabilă 
de cărbune. Totodată, ne ocupăm de 
mai buna utilizare a forțelor umane 
de care dispunem ; o parte din per
sonalul de la suprafață și din cel 
indirect productiv a fost repartizat 
să lucreze la locurile de muncă din 
subteran, iar formațiile din abataje 
au fost completate cu muncitori so
siți în cadrul acțiunii de întrajutora
re. Vom persevera în această direc
ție, întrucît, așa cum sublinia recent 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, baza 
organizării trebuie să fie cei care lu
crează în mină, cu complexele me
canizate, in abataje, adică cei care 
lucrează direct la extracția cărbu
nelui.

— Concret, cum se reflectă aceste 
măsuri asupra producției și cind pre
conizați recuperarea integrală a res
tanțelor ?

— Deși programul de măsuri st- 
bilit pentru recuperarea restanței r 
se află în curs de aplicare, am în
registrat unele progrese vizibile : de 
la o producție zilnică de 15 000 — 
16 000 tone în prima decadă a lunii 
august, obținem, în prezent, aproppe 
20 000 tone pe zi, urmînd ca în con
tinuare, în luna septembrie, produc
ția zilnică de cărbune să ajungă la 
22—23 000 tone pe zi. Pe această bază, 
preconizăm ca în septembrie să re
cuperăm cel puțin 10 000 tone căr
bune, iar în trimestrul IV să asigu
răm recuperarea integrală a restan
țelor și depășirea sarcinilor de plan, 
punind accent pe creșterea aportu
lui colectivelor din cele șase unități 
din subteran. Așa cum menționam, 
stă în puterea noastră să îndeplinim 
integral sarcinile de plan ce ne re
vin in 1982 și pe întregul cincinal. 
Minerii din Motru sînt hotăriți să 
elimine cit mai repede deficiențele 
apărute în munca lor, să pună mai

de 61200 tone lignit. Și mai con
cret : brigada condusă de mine
rul Grigore Tutunaru, de la mina 
Lupoaia, lucrează intr-un abataj si
tuat in falia a doua, unde condițiile 
de exploatare sint mai dificile. Cu 
toate acestea, brigada iși îndeplineș
te exemplar, lună de lună, sarcinile 
de plan. Aș aminti, de asemenea, e- 
xemplul brigadierului Constantin 
Trancău, care, in condițiile avarierii 
abatajului 83 de la mina Horăști, a 
acționat cu toată dăruirea, împreună 
cu brigada sa, pentru repunerea a- 
cestuia in funcțiune. Chiar și nu
mai prin aceste exemple doresc să 
relev că, pe fondul dotării comple
xe, de înalt randament, de care dis
punem, factorul om este hotăritor 
în realizarea obiectivelor mari ce 
revin unităților noastre miniere.

— De bună seamă, postura de 
„restanțieră" a întreprinderii minie
re Motru impune măsuri ferme în 
vederea impulsionării activității de 
extracție. Ce s-a întreprins in acest 
sens ?

— Nu ne împăcăm deloc cu aceas
tă situație și considerăm că înflăcă
rată chemare adresată de .tovarășul 
Nicolae Ceaușescu tuturor 'ininerilor 
țării, la marea adunare populară de 
la Petroșani, de a face totul pentru 
realizarea planului pe acest an a 
fost adresată deopotrivă și colecti
vului nostru. De altfel, in cadrul re- . .. __  .. .. ........
centei adunări generale a oamenilor bine in valoare .experiența de care 
muncii, minerii noștri și-au expri- -■ z ----
mat hotărîrea fermă de a îndeplini 
și depăși planul pe 1982, de a candi
da în acest an Ia un loc fruntaș în 
întrecerea socialistă pe ramură. A- 
ceastă hotărire trebuie insă susținu
tă prin fapte. Tocmai de aceea, în

dispun, ș.ă-și Onoreze ' renumelede’ 
care’.se.’ bucură, ’sporind contihuii 
cantitățile de cărbune livrate econo
miei naționale.

Dumitru PRUNA 
corespondentul „Scînteii

Combinatul de îngrășăminte chimice Bacău rezultat al dezvoltării industriei chimice, în ultimii ani, și pe aceste 
meleaguri
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Anul acesta, mai mult decît în anii 
trecuți, îndeplinirea exemplară a 
sarcinilor la export constituie o preo
cupare de prim ordin a organelor și 
organizațiilor de partid, a tuturor 
intreprinderilor industriale din ju
dețul Bacău care au sarcini in acest 

. domeniu. O dovadă in acest sens — 
ne spunea tovarășul Neculai Buzdu
gan, secretar al Comitetului județean 
Bacău al P.C.R. — o constituie fap
tul că, deși planul pe acest an pre
vede o creștere cu 44 la sută a expor
tului, față de anul trecut, in primele 
opt luni valoarea produselor livrate 
unor parteneri externi a fost cu 143 
de milioane lei mai mare decît rea
lizările din aceeași perioadă a anu
lui precedent.

Majoritatea intreprinderilor indus
triale din județ au realizat în mod 
ritmic toate produsele contractate cu 
partenerii de peste hotare. Bunăoară, 
Combinatul petrochimic din Borzești 
a livrat peste prevederi la export 10 672 
tone sodă caustică, 2 159 tone ma.se 
plastice ș.a. Cantități însemnate de 
produse, a căror valoare depășește 
50 de milioane lei. au expediat su
plimentar partenerilor externi și co
lectivele 
talurgică 
de utilaj 
derea de 
derea de 
din Bacău. Au fost asimilate și ofe
rite pieței externe numeroase produse 
noi. întreprinderile de industrie 
ușoară, bunăoară, au asimilat și in
trodus in fabricație peste 100 noi 
modele de confecții, încălțăminte, țe
sături etc. La ora actuală, alte zeci 
de produse noi solicitate de parte
neri externi se află in curs. de fa
bricație la întreprinderea metalur
gică și întreprinderea mecanică din 
Bacău, la Combinatul petrochimic 
Borzești, la cele două 
prelucrare a lemnului 
Comănești.

Cum s-au obținut 
tate pozitive ? De la 
se cuvine precizat 
în practica organizațiilor de 
a conducerilor întreprinderilor ca zil
nic să urmărească în secții și ateliere 
modul cum se realizează fiecare 
produs destinat exportului, cum de
curg livrările, iar, decadal, să anali
zeze problemele ce se ivesc în legă
tură cu îndeplinirea planului in 
acest domeniu. Tn fiecare lună, cu

regularitate, secretariatul comitetului 
județean de partid analizează îm
preună cu comisia județeană consti
tuită in acest scop, cu conducerile 
unităților producătoare, cu lucrători 
ai intreprinderilor de comerț exterior 
și cu cadre de răspundere din minis
tere, stadiul îndeplinirii sarcinilor de 
export, organizează acțiuni concrete 
de cooperare între unitățile din județ 
și caută soluții pentru rezolvarea 
problemelor nou apărute. în acest mod 
au fost soluționate o seamă de pro-

fac
'în .. . __ ___  ___

bune soluții pentru a se asimila și 
fabrica prin forțe proprii asemenea 
produse, în vederea reducerii efortu
lui valutar al țării. Obiectivul urmă
rit este ca pînă la finele acestui an 
să fie asimilate și fabricate în județ 
circa 3 500 de piese și repere a căror 
valoare depășește 1,4 miliarde lei.

Problemele exportului au constituit 
nu demult obiectul unei temeinice 
analize in cadrul ședinței plenare a

propuneri, se întreprind măsuri 
vederea definitivării celor mai

0 preocupare perseverentă a organizațiilor de partid 
județul Bacău

Creșterea și diversificarea

de la întreprinderea me- 
din Bacău, întreprinderea 
chimic Borzești, Intreprin- 
postav Buhuși și intreprin- 
încălțămirite. „Partizanul"

combinate de 
din Bacău și

aceste 
bun 

că a
rezul- 

început 
intrat 

partid,

producției destinate
exportului

bleme privind buna aprovizionare cu 
materii prime, asigurarea de contrac
te ferme și s-au stabilit, totodată, 
acțiunile pe care trebuie să le desfă
șoare organizațiile de partid și con
siliile oamenilor muncii pentru rea
lizarea. riguroasă a prevederilor in 
acest domeniu.

Concomitent cu acțiunile pentru di
namizarea exportului au fost aplicate 
o serie de măsuri concrete în scopul 
reducerii importului. Bunăoară, uti
lajele și piesele de schimb realizate 
în cadrul acțiunii de autodotare au 
permis, pe ansamblul unităților ju
dețului, diminuarea importului cu 680 
milioane lei. La casa de cultură a 
sindicatelor din Bacău și in în
treprinderile industriale au fost 
organizate expoziții cu mostre, schițe, 
fotografii de materii prime, mate
riale, piese de schimb și aparatură 
care, se’ " ■ . i din import. In ca
drul a—.'sipr expoziții au loc dezba
teri cu muncitori și specialiști, se

comitetului județean de partid cu 
activul din industrie. Cu acest prilej, 
pe lingă rezultatele amintite au fost 
relevate o seamă de neajunsuri. 
Este vorba, intre altele, de faptul că 
unele unități — cum sint Combina
tul de îngrășăminte chimice, între
prinderea de mașini-unelte, combi
natul de celuloză și hirtie „Letea". 
întreprinderea de confecții, toate din 
Bacău — nu și-au onorat integral 
sarcinile la export. Firește, există și 
cauze obiective care au determinat 
această situație, dar cele subiective 
au o pondere mult mai mare. Una 
dintre acestea o constituie realizarea 
neritmică a producției, a fondului de 
marfă pentru export. Din această 
cauză, Combinatul de îngrășăminte 
chimice din Bacău, de exemplu, este 
in restanță, față de prevederi, cu rea
lizarea unui fond de marfă în valoare 
de aproape 500 milioane lei. Aici, ca 
și în celelalte unități enumerate se 
impun măsuri energice pentru apro-

vizionarea judicioasă cu materii 
prime și materiale, întărirea asisten
ței tehnice în toate schimburile, res
pectarea întocmai a tehnologiilor de 
fabricație, utilizarea la întreaga ca
pacitate a mașinilor și instalațiilor 
aflate în dotare. Analizele efectuate 
atestă că in aceste unități se poate 
și trebuie să se realizeze, în prima de
cadă, nu 20—25 la sută din produc
ția pentru export pe o lună, ci mult 
mai mult, in așa fel incit, pe baza 
creării din timp, cu un avans de 5—6 
zile, a fondului de marfă de calitate 
corespunzătoare, să se asigure onora
rea integrală a contractelor încheiate 
cu partenerii de peste hotare.

Pentru îmbunătățirea substanțială 
a situației in acest domeniu, comi
tetul județean de partid a stabilit ca 
in fiecare unitate să se organizeze, 
cu participarea comuniștilor, a tutu- 
<ror muncitorilor și cadrelor tehnice, 
dezbateri largi, in cadrul cărora să 
fie puse in evidență rezervele exis
tente pentru realizarea ritmică a pro
ducției destinate exportului, in con
diții de înaltă calitate. în același 
timp, consiliile oamenilor muncii au 
obligația să acționeze mai ferm pen
tru întărirea disciplinei tehnologice, 
creșterea rolului preventiv al contro
lului de calitate, intensificarea con
trolului interfazic. dotarea locurilor 
de muncă cu aparatura necesară de 
analiză, măsură și control. Membrii 
biroului comitetului județean de 
partid au fost repartizați să răspun
dă, împreună cu organizațiile de 
partid și consiliile oamenilor. mun
cii de la Combinatul de îngrășăminte 
chimice, întreprinderea de mașini- 
unelte, Combinatul de prelucrare a 
lemnului din Bacău, întreprinderile 
de industrie ușoară și din celelalte 
unități exportatoare, de buna apro
vizionare cu materii prime și mate
riale, să desfășoare o muncă politică 
intensă în vederea creșterii spiritului 
de răspundere al tuturor muncitori
lor față de calitatea produselor pe 
care le realizează. Săptămînal. birou
rile comitetelor orășenești și' munici
pale de partid vor analiza stadiul 
îndeplinirii planului la export, modul 
cum decurg livrările, pentru ca toate 
produsele contractate să ajungă la 
vreme la destinație și să fie de cali
tate ireproșabilă.

Gheorqhe BALTA 
corespondentul „Scînteii
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încheierea vizitei oficiale de prietenie a președintelui Republicii Federale nigeria, Maii Shehu Shagari
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Lo plecare, pe aeroportul internațional Otopeni

DECLA
(Urmare din pag. I)
de cooperare economică și tehnică, fiind de acord 
ca rolul și funcțiile acesteia ca organ de decizie 
și coordonare a acțiunilor din sfera comerțului și 
cooperării bilaterale să crească in viitor. Ei sint 
de acord ca cea de-a V-a sesiune a Comisiei 
mixte să aibă Ioc la București in primăvara anu
lui 1983.

Președinții subliniază importanța legăturilor pe 
care cele două țări le dezvoltă cu succes in do
meniile culturii, științei, invățămintului, radio- 
televiziunii, presei, sportului și sănătății, ca o 
contribuție semnificativă la apropierea dintre cele 
două popoare și la mai buna lor cunoaștere re
ciprocă. Ei stabilesc să fie lărgite aceste legături 
pe bază de înțelegeri care să fie convenite intre 
instituțiile respective din cele două țări.

Ei sint ferm convinși că aprofundarea colabo
rării româno-nigeriene in domeniile economic, ști
ințific și tehnologic, al culturii și invățămintului, 
ca și lărgirea cadrului său juridic reprezintă un 
sprijin important pentru efortul național vizind 
progresul continuu economic și social al celor două 
țări. Această colaborare constituie, totodată, o con
tribuție semnificativă a țărilor lor la instaurarea 
unor raporturi noi și echitabile intre state, la 
dezvoltarea cooperării dintre țările în curs de dez
voltare și sporirea eforturilor pentru edificarea 
unei noi ordini economice internaționale, la întă
rirea păcii și înțelegerii in lume.

> II
Președintele Republicii Socialiste România și 

președintele Republicii Federale Nigeria, exami- 
nind problemele majore ale lumii contemporane, 
au exprimat profunda îngrijorare față de încor
darea gravă Ia care s-a ajuns in relațiile interna
ționale, ca rezultat al manifestării politicii de 
forță și amenințare cu forța, de amestec in tre
burile interne ale altor state, al conflictelor și 
războaielor din diferite părți ale lumii, al negării 
dreptului la autodeterminare pentru popoarele 
aflate sub dominație colonială și rasistă, al inten
sificării cursei înarmărilor și adincirii crizei eco
nomice mondiale.

In fața acestor grave evoluții, cei doi președinți 
apreciază că interesele supreme ale popoarelor cer 
să se acționeze cu toată hotărirea și responsabili- 

4 tatea pentru a pune capăt incordării internațio
nale, pentru a oprî cursul spre confruntare și 
război, pentru reluarea și continuarea politicii de 
destindere, respect al independenței naționale, 
pace și colaborare intre națiuni. Ei dau o înaltă 
apreciere hotărîrii tot mai ferme a popoarelor de 
a acționa pentru o politică nouă, care să ducă 
la eliminarea folosirii forței și amenințării cu 
forța, a dominației și asupririi, a zonelor de in
fluență și cursei înarmărilor. O asemenea politică 
trebuie să asigure dezvoltarea independentă a tu
turor națiunilor, colaborarea lor pe baza principii
lor egalității, respectului independenței și suvera
nității naționale, a dreptului fiecărui popor de a-și 
alege liber destinele.

Președinții reliefează că întreaga evoluție a vie
ții mondiale atestă faptul incontestabil că forma
rea și dezvoltarea națiunilor și statelor naționale 
reprezintă un factor hotăritor pentru progresul 
social-economic al popoarelor, în lupta împotriva 
imperialismului, colonialismului, neocolonialismu- 
lui, rasismului și apartheidului, pentru eliminarea 
subdezvoltării și edificarea unei noi ordini econo
mice internaționale. In aceste imprejurări, se im
pune mai mult ca oricind întărirea independenței 
naționale a tuturor popoarelor, aceasta reprezen- 
tind una din sarcinile fundamentale ale tuturor 
forțelor ce se pronunță pentru progres, colaborare, 
înțelegere și pace.

Președinții Nicolae Ceaușescu și Alhaji Shehu 
Shagari își exprimă profunda preocupare față de 
amploarea fără precedent a cursei înarmărilor, de 
utilizare a unor imense mijloace umane, materiale 
și financiare in scopuri militare, ceea ce repre
zintă o povară grea pentru toate popoarele și o 
amenințare permanentă la adresa păcii și secu
rității mondiale. Ei consideră că problema centrală 
a vieții internaționale este in prezent lupta pentru 
oprirea ■ cursei inarmărilor, pentru trecerea la 
dezarmare, in primul rind Ia dezarmarea nucleară, 
astfel incit să se împiedice izbucnirea unui război 
nuclear, care ar pune in pericol insăși existența 
omenirii. Ei se pronunță ferm pentru asigurarea 
dreptului suprem al fiecărui popor la viață, liber
tate și pace.

Constatind că cea de-a Il-a sesiune specială a 
Adunării Generale a O.N.U. dedicată dezarmării 
nu a adoptat hotăriri care să ducă la măsuri con
crete de dezarmare, in primul rind Ia dezarmare 
nucleară, pe baza unui program global, cei doi 
președinți subliniază necesitatea de a se acționa 
cu fermitate pentru intensificarea negocierilor in 
vederea ajungerii la măsuri practice de dezar
mare.

Luind notă cu satisfacție de începerea negocie
rilor de Ia Geneva in domeniul armamentelor 
nucleare, cei doi președinți au reliefat necesita
tea de a se ajunge Ia înțelegeri care să contribuie 
la micșorarea pericolului unui război nuclear de
vastator.

Exprimindu-și, totodată, preocuparea față de 
adincirea crizei economice mondiale, de decala
jele tot mai profunde dintre țările bogate și țările 
sărace, cei doi președinți relevă necesitatea să se 
acționeze cu și mai mare fermitate pentru elimi
narea subdezvoltării, accelerarea progresului eco- 
nomico-social al țărilor in curs de dezvoltare, in
staurarea unei noi ordini economice internațio
nale, pentru participarea egală a tuturor statelor 
la viața politică și economică mondială. Ei sint 
ferm convinși că fără lichidarea subdezvoltării și

RAȚIE COMUNĂ
edificarea noii ordini economice internaționale nu 
se pot asigura stabilitatea economică mondială 
și realizarea unei lumi a colaborării pașnice.

Președinții apreciază că efortul național este 
determinant in obținerea de progrese pe calea 
dezvoltării cconomico-sociale a țărilor în curs de 
dezvoltare. Totodată, ei reliefează necesitatea ca 
acestor țări să li se acorde un sprijin mai substan
țial, in scopul dezvoltării, din partea țărilor dez
voltate.

Președinții României și Nigeriei relevă impor
tanța deosebită a extinderii cooperării economice 
dintre țările în curs de dezvoltare, a întăririi so
lidarității și unității lor de acțiune, ca o condiție 
esențială pentru obținerea unor rezultate pozitive 
in cadrul negocierilor globale și înaintarea pe 
calea făuririi unei noi ordini economice interna
ționale.

Ei cheamă țările în curs de dezvoltare să dis
cute la cel mai înalt nivel problemele privind 
adincirea cooperării dintre ele, ale realizării și 
întăririi unității lor de acțiune în vederea obține
rii de rezultate pozitive la viitoarele negocieri 
globale cu țările dezvoltate.

Președinții se pronunță ferm pentru soluționa
rea prin mijloace pașnice, prin negocieri politice, 
a situațiilor de conflict din diferite părți ale glo
bului. pe baza respectării dreptului popoarelor de 
a-și hotărî în mod liber soarta, conform intere
selor lor naționale legitime, fără nici o ingerință 
din afară. Ei consideră că reglementarea politică 
a problemelor litigioase cu consecințe directe și 
deosebit de favorabile asupra consolidării inde
pendenței naționale diminuează încordarea dintre 
state și contribuie la reluarea politicii de destin
dere și pace.

Președintele Nicolae Ceaușescu și președintele 
Alhaji Shehu Shagari reafirmă sprijinul lor pen
tru soluționarea problemei Orientului Mijlociu pe 
cale politică, prin tratative. Ei consideră că, după 
soluția negociată care s-a realizat în Beirut, este 
necesar să se pună capăt oricărei acțiuni militare 
din partea Israelului, să se ajungă Ia retragerea 
tuturor trupelor israeliene din Liban, să se asi
gure independența și integritatea acestei țări. 
Concomitent, să se treacă la soluționarea proble
mei poporului palestinian pe baza dreptului său 
la autodeterminare, la constituirea unui stat pa
lestinian independent. Ei sint de părere că acum 
este timpul să se convoace o conferință interna
țională, sub auspiciile și cu participarea activă a 
Organizației Națiunilor Unite, pentru a se ajunge 
la o soluție globală, la o pace justă și durabilă în 
Orientul Mijlociu. La o asemenea conferință tre
buie să participe toate părțile interesate, inclusiv 
Organizația pentru Eliberarea Palestinei. Ei apre
ciază că in această regiune este loc atît pentru 
un stat palestinian, cit și pentru un stat israelian 
independent, trebuie să se asigure conviețuirea 
pașnică a acestor două state, a tuturor statelor 
din zonă.

Președinții României și Nigeriei se pronunță, 
totodată, pentru încetarea stării de război dintre 
Irak și Iran, pentru o rezolvare politică a dife-' 
rendului dintre ele, pe baza respectării reciproce 
a suveranității, integrității teritoriale și neames
tecului in treburile interne.

Președintele României și președintele Nigeriei 
subliniază importanța pe care țările lor o acordă 
promovării securității și cooperării între statele 
din Europa, apreciind că asigurarea lor ar avea 
efecte deosebit de pozitive asupra păcii, înțelegerii 
și colaborării pe plan mondial.

Ei își exprimă îngrijorarea față de situația deo
sebit de gravă existentă in Europa, continent care 
a devenit un uriaș arsenal nuclear, unde s-au acu
mulat imense cantități de armamente ce depășesc 
cu mult orice necesități raționale de apărare și 
unde există cele două blocuri militare. Amplasa
rea și dezvoltarea pe continentul european a ujior 
noi rachete cu rază medic de acțiune amplifică și 
mai mult pericolele la adresa păcii și securității 
continentale și mondiale, pun in primejdie viața 
însăși pe planeta noastră. Ei consideră că țările 
europene Sint direct interesate și trebuie să par
ticipe Ia realizarea unei înțelegeri cit mai rapide 
pentru a se opri amplasarea și dezvoltarea do 
astfel de rachete.

Cei doi președinți reliefează marea importanță 
pe care o are incheierea cu succes a reuniunii de 
la Madrid a reprezentanților statelor europene, 
prin adoptarea unui document de substanță vizind 
convocarea unei conferințe consacrate încrederii 
și dezarmării în Europa, continuitatea procesului 
de edificare a securității și cooperării în Europa, 
realizarea de noi pași în direcția dezvoltării 
colaborării economice, științifice și culturale pe 
continent.

Președinții României și Nigeriei dau o înaltă 
apreciere mișcărilor și manifestărilor pentru pace 
care se desfășoară in Europa și in întreaga lume, 
fiind convinși că ele au o însemnătate deo
sebită in lupta pentru salvarea omenirii de o ca
tastrofă nucleară, în asigurarea păcii in lume.

Procedind la examinarea situației din Africa, 
cei doi președinți salută realizările istorice ale 
popoarelor africane în lupta lor pentru libertate 
și independentă națională. Ei reliefează afirmarea 
tot mai puternică a dorinței popoarelor și țărilor 
acestui continent de a-și consolida independența, 
de a accelera progresul lor economic și social, de a 
elibera continentul de vestigiile colonialismului, 
rasismului și apartheidului. Ei relevă rolul po
zitiv al Organizației Unității Africane în aceste 
acțiuni și exprimă convingerea că organizația va 
continua să armonizeze eforturile țărilor și po
poarelor africane in lupta lor pentru apărarea in
tereselor comune.

Cei doi președinți subliniază necesitatea impe
rioasă a asigurării accesului neintirziat la inde

pendență al Namibiei, precum și a dreptului po
porului namibian de a-și alege singur calea dez
voltării viitoare, potrivit aspirațiilor și interese
lor sale legitime. Ei reafirmă întregul lor sprijin 
față de eforturile desfășurate de O.N.U., de țările 
africane și mișcarea țărilor nealiniate pentru gă
sirea unei soluții politice problemei Namibiei, pe 
baza Rezoluției 453 a Consiliului de Securitate al 
O.N.U. Ei declară solidaritatea militantă și spri
jinul deplin ale țărilor lor cu lupta dreaptă a po
porului namibian pentru libertate, sub conduce
rea S.W.A.P.O., singurul reprezentant legitim al 
poporului Namibiei.

Cei doi președinți reafirmă, totodată, necesita
tea lichidării urgente și totale a politicii de 
apartheid și discriminare rasială șî reiterează so
lidaritatea deplină a României și Nigeriei cu 
lupta dreaptă a poporului sud-african împotriva 
apartheidului, pentru libertate, egalitate și pro
gres social.

Ei condamnă repetatele acte agresive ale Afri
cii de Sud împotriva Angolei și a celorlalte state, 
africane vecine independente și cer încțtarea 
imediata a acestora, a oricăror încălcări ale su
veranității acestor state, a tuturor încercărilor de 
a le destabiliza.

Examinind situațiile de încordare șî conflict 
din diferitele părți aie continentului african, pre
ședinții se declară in favoarea soluționării tuturor 
problemelor litigioase dintre statele africane, pe 
cale pașnică, prin negocieri politice. Ei apreciază 
că Organizația Unității Africane are un rol im
portant în promovarea colaborării țărilor membre, 
la nivel regional și continental, pentru propăși
rea lor economică și socială, in soluționarea po
litică a diferendelor și s.tărilor de tensiune de pe 
continent în întărirea solidarității și unității ță
rilor africane. Ei consideră că rolul și unitatea 
organizației trebuie întărite.

Președinții Nicolae Ceaușescu șî Alhaji Shehu 
Shagari sint de părere că Organizația Națiunilor 
Unite constituie forul cel mai potrivit pentru 
desfășurarea negocierilor multilaterale și rezolva
rea politică a tuturor problemelor internaționale, 
a conflictelor și stărilor de încordare dintre 
state. în vederea atingerii acestor scopuri, ei sub
liniază necesitatea creșterii rolului și răspunderi
lor organizației mondiale, a democratizării orga
nelor, structurilor și funcțiilor sale, a îmbunătă
țirii eficacității sale și adaptării acesteia la exi
gențele și realitățile actuale și de perspectivă ale 
comunității internaționale.

Ei apreciază că trebuie să se asigure partici
parea activă la soluționarea problemelor de in
teres general a tuturor statelor lumii, indiferent 
de sistem, mărime sau potențial. In mod deosebit, 
țările mici și mijlocii, țările in curs de dezvoltare, 
țările nealiniate trebuie să joace un rol tot mai 
activ în dezbaterea și soluționarea tuturor pro
blemelor care apar în relațiile dintre state.

Președinții acordă o mare importahță mișcării 
de nealiniere in lupta împotriva imperialismului, 
colonialismului și neocolonialismului, pentru in
dependență națională, in reglementarea diferen
delor dintre state, pentru oprirea cursei inarmă
rilor, pentru pace.

Pornind de la interesele și pozițiile lor identice 
sau foarte apropiate asupra problemelor interna
ționale. președintele României și președintele Ni
geriei au convenit să dezvolte consultările, conlu
crarea și întrajutorarea dintre țările lor in cadrul 
Națiunilor Unite, al altor foruri internaționale, al 
„Grupului celor 77“ și al mișcării țărilor nealiniate 
în scopul reglementării democratice, juste, in inte
resul popoarelor, a problemelor majore âle lumii 
contemporane, promovind astfel pacea, securitatea 
și colaborarea internațională.

III
în timpul vizitei, președintele R.F. Nigeria a 

depus o coroană de flori Ia Monumentul eroilor 
luptei pentru libertatea poporului și a patriei, 
pentru socialism. împreună cu membrii delega
ției a vizitat obiective economice, culturale și 
sociale din București și județul Prahova. înalții 
oaspeți au fost primiți pretutindeni in mod cor
dial și cu ospitalitate, expresie a sentimentelor 
de prietenie și stimă reciprocă existente intre 
cele două popoare.

Președinții Republicii Socialiste România șî 
Republicii Federale Nigeria au dat o înaltă apre
ciere rezultatelor rodnice ale convorbirilor pe care 
le-au avut și au subliniat că înțelegerile realizate 
cu prilejul vizitei reprezintă o importantă con
tribuție Ia extinderea relațiilor de prietenie și 
colaborare dintre România și Nigeria, in folosul 
popoarelor român și nigerian, al politicii de pace, 
destindere, independență națională și cooperare 
internațională.

Președintele Republicii Federale Nigeria, Alhaji 
Shehu Shagari, a exprimat cele mai calde mulțu
miri pentru primirea cordială și ospitalitatea de 
care s-a bucurat, împreună cu întreaga delegație 
nigeriana, in cursul vizitei sale in Republica So
cialistă România.

Convinși de marea importantă a' intilnirilor la 
nivel înalt, de felul celei pe care au avut-o, de 
consecințele lor multiple asupra adincirii relați
ilor dintre România și Nigeria, cei doi pre
ședinți au convenit ca intilnirile la acest nivel 
să fie continuate și in viitor.

Președintele Republicii Federale Nigeria, Alhaji 
Shehu Shagari, l-a invitat pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste 
România, să efectueze, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, o vizită oficială de prietenie in 
Republica Federală Nigeria. Invitația a fost ac
ceptată cu plăcere. Data vizitei va fi stabilită ul
terior. pe cale diplomatică.

Miercuri dimineața, președinții 
Nicolae Ceaușescu și Alhaji Shehu 
Shagari au vizitat Institutul de cer
cetări, proiectări și inginerie tehnolo
gică pentru mecanizarea agriculturii 
— Băneasa.

împreună cu cei doi șefi de stat 
au so.sit, in această vizită, tovarășii 
Gheorghe Oprea. Gheorghe Pană, 
persoanele oficiale care îl însoțesc 
pe înaltul oaspete nigerian, precum 
și persoane oficiale române.

La intrarea în această importantă 
unitate de cercetare și proiectare in 
domeniul mecanizării agriculturii 
din București, președinții Nicolae 
Ceaușescu și Alhaji Shehu Shagari 
au fost salutați cu deosebită conside
rație de Ion Teșu. ministrul agricul
turii și industriei alimentare, Gheor
ghe Dumitru, prim-secretar al Comi
tetului de partid al sectorului 1 al 
Capitalei, de membri ai conducerii 
institutului.

Cei ce își desfășoară activitatea în 
cadrul institutului . au adresat pre
ședinților Nicolae Ceaușescu și 
Alhaji Shehu Shagari călduroase 
urări de bun venit, dînd expresie, 
prin indelungi ovații, satisfacției 
pentru continua dezvoltare și adin- 
cire a relațiilor româno-nigeriene, 
pentru prietenia care leagă cele două 
țări și popoare.

O formație alcătuită din membri ai 
gărzilor patriotice a prezentat onorul. 
Președinților Nicolae Ceaușescu șî 
Alhaji Shehu Shagari le-au fost ofe
rite buchete de flori.

înalții oaspeți au fost invitați să 
viziteze expoziția în care sint reuni

te importante realizări românești pe 
linia mecanizării agriculturii.

Marele număr de mașini și agre
gate expuse in incinta institutului, 
explicațiile primite au oferit șefului 
statului nigerian posibilitatea să ia 
cunoștință, de preocupările specialiș
tilor români in direcția proiectării și 
fabricării de mașini agricole com
plexe. care efectuează, in condiții de 
inalt randament, mai multe lucrări 
importante. Directorul adjunct al in
stitutului. Mihai Vulpe, înfățișînd 
exponatele, caracteristicile lor tehni
ce și funcționale, a subliniat preo
cuparea constantă de excepțională 
însemnătate a președintelui Nicolae 
Ceaușescu pentru producerea de 
mașini agricole moderne, multifunc
ționale, de care are nevoie această 
ramură de bază a economiei noastre 
naționale, aflată in plin proces de 
dezvoltare și modernizare.

Sint prezentate tractoare de cele 
mai diferite puteri, agregate combi
nate pentru pregătirea patului ger
minativ, pentru semănat și întreți
nerea culturilor, mașini complexe 
utilizate în legumicultura, viticultură 
și pomicultură, agregate destinate 
zonelor colinare, de o largă diversi
tate, în cadrul unui număr redus de 
tipuri de bază, capabile să asigure 
scurtarea duratei lucrărilor agricole, 
executarea Ia timp a acestora și ob
ținerea unei eficiențe economice su
perioare.

Reintîlnirea conducătorului parti
dului și statului nostru cu condu
cerea institutului, cu specialiștii pre- 
zenți a prilejuit, și de această dată,

examinarea modului cum se înfăp
tuiesc programele speciale de dez
voltare a mecanizării in agricultura 
noastră, a indicațiilor date de secre
tarul general al partidului, cu prile
jul vizitelor precedente, pe linia asi
milării de noi mașini și agregate si 
modernizării celor aflate in fabrica
ție. producerii de mașini agricole cu 
randament' superior, cu consumuri 
cit mai reduse de metal, cu eficien
ță ridicată.

în ultima parte a vizitei la Institu
tul de cercetări, proiectări și ingine
rie tehnologică pentru mecanizarea 
agriculturii, Ilarie Munteanu, ad
junct al ministrului industriei con
strucțiilor de mașini, a prezentat o 
gamă largă de autocamioane, auto
basculante, autobuze, microbuze, 
autoutilitare, autoturisme de teren 
ARO și autoturisme de oraș „Dacia*1 
și „Oltcit“, multe dintre ele cunoscu
te și apreciate și peste hotare pen
tru calitățile lor tehnico-functionale.

Președintele Alhaji Shehu Shagari 
a mulțumit pentru ocazia de a cu
noaște aceste realizări ale industriei 
noastre constructoare de mașini, 
performanțele muncitorilor. ingi
nerilor și tehnicienilor români care 
produc astfel de utilaje complexe, 
competitive pe plan internațional.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
șeful statului nigerian au fost salu
tați, la plecare, cu deosebită căldură 
de gazde, de oamenii muncii pre- 
zenți, care au aplaudat îndelung, au 
ovaționat pentru prietenia româno- 
nigeriană.

Ceremonia plecării din Capitală
(Urmare din pag. I)
ful. statului nigerian, i-au aplaudat 
îndelung.

în această atmosferă prietenească a 
avut loc ceremonia oficială a plecării.

O gardă militară, aliniată pe aero
port, a prezentat onorul. Au fost in
tonate imnurile de stat ale celor 
două țări. în semn de salut au fost 
trase 21 de salve de artilerie.
‘ Președinții Nicolae Ceaușescu și 
Alhaji Shehu Shagari au trecut apoi 
in revistă garda de onoare.

Șeful statului nigerian, celelalte 
persoane oficiale din suita sa și-au 
luat rămas bun de la tovarășii Ștefan 
Voitec, Ion Dincă. Nicolae Constantin, 
Gheorghe Pană. Ștefan Andrei, 
Emilian Dobrescu, Constantin Olteanu 
de la celelalte persoane oficiale pre
zente la. aeroport.

Au fost de față Vasile Chivulescu, 
ambasadorul României in Nigeria, și 
A. N. Gadau, ambasadorul Nigeriei la 
București.

Erau, de asemenea, prezenți șefi de 
misiuni diplomatice.

Un grup de copii au oferit buchete 
de flori celor doi șefi de stat.

La scara avionului, președintele

Nicolae Ceaușescu și-a luat rămas 
bun de la persoanele oficiale care 
l-au însoțit pe șeful statului nigerian 
in vizita oficială de prietenie pe care 
a efectuat-o in țara noastră.

Președinții Nicolae Ceaușescu și 
Alhaji Shehu Shagari și-au strîns cu 
căldură mîinile, s-au îmbrățișat.

La ora 12, aeronava cu care călăto
rește șeful statului nigerian a decolat.

TELEGRAMĂ DE LA BORDUL AVIONULUI

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Excelență,
Stimate domnule președinte,
La incheierea vizitei oficiale de prietenie de trei zile în frumoasa dum

neavoastră țară in plină dezvoltare, mă grăbesc să vă exprim profunda mea 
gratitudine și sincera apreciere pentru primirea entuziastă, spontană și căl
duroasă acordată mie și membrilor delegației nigeriene. Sint convins că 
această vizită va da un nou impuls cooperării rodnice, reciproc avantajoase, 
care există deja intre cele două țări ale noastre.

Vă rog să primiți, Excelență, urările mele cele mai bune de sănătate 
personală și de prosperitate întregului popor român, sub înțeleaptă dumnea
voastră conducere.

ALHAJI SHEHU USMAN ALIYU SHAGARI
Președintele Republicii Federale Nigeria, 

Comandant suprem al forțelor armate
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SCRISORI ALE OAMENILOR MUNCII
ADRESATE CONDUCERII PARTIDULUI 
analizate și soluționate in concordanță cu legile țării,

socialiste, in spiritul grijii față de om

NOUL AN DE ÎNVĂȚĂMÎNT—SUB SEMNUL 
UNOR ÎNALTE EXIGENȚE CALITATIVE

îndatorirea școlii —
a pregăti specialiști cu inaltă

La fața locului s-au găsit 

sekitS concrete
>

Consiliul Central de Control 
Muncitoresc al Activității Econo
mice și Sociale, împreună cu U- 
niunea Generală a Sindicatelor din 
România au verificat, la indicația 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, o 
scrisoare privind situația nesatis
făcătoare a activității întreprinde
rii de articole tehnice din cauciuc 
și cauciuc regenerat din Tîrgu Jiu. 
Cu acest ' prilej a reieșit că, deși 
capacitățile de producție au fost 
puse în funcțiune, eșalonat, în pe
rioada 1975—1981, unele nu au a- 
tins parametrii proiectați nici pînă 
în prezent. Sarcinile de plan pe 
anul trecut nu au fost îndeplinite. 
La această situație, pe lingă func
ționarea sub capacitatea proiecta
tă a unor instalații și utilaje, au 
contribuit întîrzierile în punerea 
în funcțiune a unor capacități, 
existînd și în prezent restanțe la 
benzi de transport, plăci tehnice și 
covoare, garnituri presate.

Neajunsurile manifestate în în
treprindere s-au datorat și lipsu
rilor în organizarea producției și a 
muncii, precum și abaterilor și de
ficientelor din activitatea unor ca
dre cu funcții de răspundere, față 
de care organele locale de partid 
au luat măsuri corespunzătoare. 
Astfel, au fost înlocuiți din func

ții directorul întreprinderii, direc
torul adjunct, contabilul șef, ingi
nerul șef, secretarul comitetului de 
partid și alții.

în raportul de cercetare se sub
liniază că, împreună cu organele 
de partid și sindicat locale, cu 
centrala industrială și Ministerul 
Industriei Chimice, . s-au stabilit 
măsuri care să ducă la îmbunătă
țirea activității întreprinderii. Pen
tru o mai bună organizare a 
producției și a muncii, specia
liștii din centrală vor acorda 
asistență tehnică în vederea func
ționării instalațiilor la întreaga 
lor capacitate ; cu sprijinul minis
terului de specialitate, centrala va 
lua măsuri pentru impulsionarea 
livrării utilajelor și terminării lu
crărilor, în vederea urgentării pu
nerii în funcțiune a capacităților 
restante ; pe baza programului ela
borat cu prilejul controlului, se vor 
efectua lucrările de reprofilare și 
punere în funcțiune, la întreaga 
capacitate, a instalației de acope
riri galvanice ; se vor întreprinde 
acțiuni, atît de către întreprindere, 
cit și de către centrala industrială, 
pentru asigurarea comenzilor ne
cesare acoperirii sarcinilor din pla
nul de producție.

centrale de specialitate. Răspunsul 
precizează, în primul rînd, că 
aplicarea soluției propuse de sem
natarii scrisorii ar avea numeroase 
dezavantaje, între care pierderea 
anuală a unei cantități de energie 
de circa 21,4 milioane kWh ce s-ar 
obține cu cheltuieli reduse. Pe de 
altă parte, neamenajarea hidro
energetică a Oltului în zona Făgă
raș, pe o lungime de 10 km, ar 
conduce la situația ca municipiul 
Făgăraș să aibă o protecție mai 
redusă la inundații decît în solu
ția propusă inițial.

în raportul de cercetare se pre
cizează că pentru protejarea ora
șului Făgăraș se vor prevedea o 
seamă de lucrări : construirea unor 
diguri care vor asigura protecția 
la inundație a zonelor locuite din 
municipiul Făgăraș și a cetății Fă
găraș, mult îmbunătățită față de 
situația existentă ; protejarea prin 
diguri a zonei locuite din dealul 
Galatiului, astfel ca stabilitatea a- 
cestuia să nu fie influențată de 
realizarea acumulării de apă ; exe
cutarea, în conformitate cu pre

scripțiile tehnice, a lucrărilor ne
cesare, astfel incit să nu se înrău
tățească regimul apelor freatice 
existent anterior etc.

Se mai precizează că, avindu-se 
în vedere posibilitățile de îmbună
tățire a sistematizării localității, ca 
urmare a existenței acumulării din 
imediata apropiere. Consiliul popu
lar al județului Brașov va restudia 
schița de sistematizare a munici
piului Făgăraș. S-a stabilit, totoda
tă, ca, pentru informarea locuitori
lor din municipiul Făgăraș asupra 
amenajării hidrotehnice, la sediul 
consiliului popular municipal să se 
afișeze o schiță cu principalele ca
racteristici ale lucrării.

Membrii colectivului care s-au 
deplasat pe teren au discutat cu 
semnatari ai scrisorii, informîn- 
du-i asupra caracterului amenajă
rii și a măsurilor care se prevăd 
a fi luate pentru ca lacul de acu
mulare să nu aducă prejudicii, ci 
să constituie o sursă de îmbunătă
țire a calității vieții, cetățenii de- 
clarîndu-se mulțumiți de explica
țiile primite.

conștiință civică

Măsuri operative de redresare

a activității întreprinderii

Amenajarea hidrotehnică 

va contribui la dezvoltarea orașului

în conformitate cu prevederile 
Programului-directivă de cercetare 
și dezvoltare în domeniul energiei, 
aprobat de Congresul al ’XII-Iea al 
P.C.R.. prin care se prevede valo
rificarea mai intensă a potențialu
lui hidroenergetic al țării, a fost 
studiată amenajarea în perspectivă 
a riului Olt. conturîndu-se ideea 
amenajării hidrotehnice Cornetu, 
în zona defileului, cu un lac de a- 
cumulare de circa 1 miliard mc, 
precum și realizarea, în amonte, a 
unei salbe de hidrocentrale cu 
lacuri de acumulare — între care 
și amenajarea hidroenergetică din 
zona Voila-Dridif, care va . forma 
un lac de acumulare pină in drep
tul municipiului Făgăraș.

în legătură cu acest ultim as
pect, mai mulți locuitori din mu
nicipiul Făgăraș au adresat tova
rășului Nicolae Ceaușescu o scri
soare în care își exprimau temerea 
că viitorul lac de acumulare va a- 
fecta unele construcții de locuințe, 
instalații edilitare și industriale, 
propunînd ca amenajarea hidro
tehnică respectivă să fie deplasată 
în aval.

Secretarul general al partidului 
a indicat ca scrisoarea să fie re
partizată, spre examinare, prim 
viceprim-ministrului de resort al 
guvernului.

Studiile și verificările au fost e- 
fectuate de specialiști de la Con
siliul de Miniștri și alte organe

în anul 1981 și în primul tri
mestru din acest an, întreprinde
rea textilă Slatina nu a reușit să-și 
îndeplinească în bune condiții sar
cinile de plan. Consiliul Central de 
Control Muncitoresc al Activității 
Economice și Sociale, care, la indi
cația secretarului general al par
tidului, a verificat o scrisoare pri
vind situația din unitate, precizea
ză că nerealizările s-au datorat 
lipsurilor din organizarea produc
ției și a muncii, neaprovizionării 
ritmice cu materiale și semifabri
cate, calității slabe a unor țesături, 
unor manifestări de indisciplină 
etc. De pildă, anul trecut nu a fost 
îndeplinit planul la producția fizică, 
înregistrîndu-se restanțe de 5 mi
lioane mp țesături. Această nerea- 
lizare a influențat negativ și alți 
indicatori ai planului — producția 
marfă, producția netă, productivi
tatea muncii, cheltuielile de pro
ducție.

Raportul de cercetare subliniază 
că chiar pe parcursul verificării 
faptelor s-au stabilit o serie de 
măsuri pentru mai buna organiza
re a producției. Astfel, se va asi-

direcția de resort din minister vor 
analiza posibilitatea suplimentării 
planului de investiții pe anul în 
curs pentru achiziționarea unor a- 
parate strict necesare ; Ministerul 
Industriei Ușoare va asigura achi
ziționarea a două baterii de încăl
zire pentru aparatele de uscat fire. 
Totodată, s-a stabilit ca la ședin
țele consiliului oamenilor muncii 
din întreprindere să iâ parte cu 
regularitate șefi de serviciu și ca
dre din conducerea centralei in
dustriale pentru a cunoaște nemij
locit problemele Întreprinderii și a 
sprijini operativ unitatea in solu
ționarea acestora.

Se precizează că problemele ridi
cate în scrisoare, concluziile și 
măsurile stabilite au fost discutate 
cu conducerea Ministerului Indus
triei Ușoare, comitetele județene 
de partid Olt și Dolj ; au fost 
sancționați pe linie administra
tivă directorii și inginerii șefi 
de la întreprinderea textilă Slati
na și întreprinderea textilă Cala
fat. aceștia din urmă pentru neli-
vrarea la termen a țesăturilor cru- 

, , de și pentru frecventele defecte de
gura îmbunătățirea calității repa- ..calitate, 
rațiilor șî a întreținerii utilajelor 
din dotare; centrala industrială și Neculai ROȘCA
------:------------—>

începutul unui nou an școlar re
prezintă deschiderea unui număr 
infinit de porți spre cunoașterea 
tainelor naturii și a legilor obiecti
ve de dezvoltare a societății, spre 
frumos și adevăr, spre desâvirșirea 
personalității umane. Pț-etutindeni, 
în lăcașurile de învățămint și cer
cetare, în amfiteatre, săli de clasă 
și'biblioteci, în laboratoare, dar și 
în ateliere și uzine, în sere expe
rimentale, dar și pe ogoarele țării, 
acționind într-o strînsă uniune și 
printr-un nobil efort, slujitorii 
școlii urmăresc nu numai să trans
mită și să-și însușească cuceririle 
cele mai noi ale științei, ci și s-o 
ducă mai departe, pe trepte tot mai 
înalte.

în lumea de azi, cînd legătura 
dintre dezvoltarea științei, culturii 
și învățămîntului, pe de o parte, și 
starea de pace a omenirii, pe de 
altă parte, este mai evidentă decit 
oricînd, deschiderea unui nou an 
de învățămint reprezintă totodată 
întinderea unor punți spre mai 
profunda cunoaștere între popoa
re, ca premisă a unei lumi mai 
bune și mai drepte, călăuzită de 
principiile păcii și colaborării, fe
rită de spectrul nimicitor al răz
boiului.

Anul școlar 1982—1983 este in- 
tîmpinat de noi cu conștiința 
marilor răspunderi ce ne revin tu
turor, corpului profesoral și tinere
tului studios deopotrivă, din hotă- 

•rîrile istorice ale Congresului a! 
XII-Iea al Partidului Comunist 
Român, din ideile luminoase și in
dicațiile deschizătoare de largi per
spective ale expunerii tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la Plenara C.C. 
al P.C.R. de la începutul lunii iu
nie, documente-program pentru în
treaga activitate din țara noastră, 
inclusiv pentru învățămîntul de 
toate gradele.

Ca în fiecare septembrie din ul
timii ani, trăim aceleași' emoții și 
aceeași satisfacție prilejuite de 
faptul că porțile școlii românești 
sînt deschise de însuși președintele 
țării, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Este o certitudine pentru oricine 
că, tocmai prin activitatea neobosită 
și concepția profund novatoare a 
secretarului general al partidului, 
învățămîntul românesc a cunoscut 
în ultimii 17 ani o perioadă extrem 
de dinamică a dezvoltării sale, fiind 
astăzi capabil să răspundă cu 
promptitudine și eficiență comanda
mentelor economiei, științei și cul
turii socialiste moderne, cerințelor 
unei noi calități a pregătirii ca
drelor.

Ne aflăm în plin proces de mo
dernizare a învățămîntului ca sin-

gură modalitate de a întimpina ex
plozia informațională care are loc 
astăzi in toate domeniile cunoaș
terii din lumea contemporană, de a 
face față cu succes noilor tehnolo
gii bazate pe cuceririle altor ra
muri ale științei, mutațiilor specta
culare din domeniul științei, teh
nicii și producției.

Progresul neîncetat al economiei, 
al întregii vieți social-spirituale 
cere ca învățămîntul să devină o 
forță și mai activă de propulsare a 
noului, de continuă propagare a 
culturii, de formare a omului nou. 
Continuatoare a unor strălucite 
tradiții, dar, totodată, integrată pu
ternic în viața economică, tehnico-

Prof. univ. dr, 
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științifică, culturală și socială, be
neficiind de o concepție științifică 
asupra modalităților în care știin
ța, învățămîntul își pot realiza me
nirea lor în contextul progresului 
neîntrerupt al societății, școala ro
mânească se află într-o etapă a 
dezvoltării calitative, a creșterii 
exigenței, concretizată prin pregăti
rea noilor cadre de înaltă calificare 
necesare edificării societății socia
liste, progresului necontenit și în
floririi scumpei noastre patrii.

Misiunea școlii noastre nu este șl 
nici nu poate fi una abstractă ; 
dimpotrivă, întregul său efort tre
buie orientat spre formarea unor 
specialiști înarmați cu cele mai noi 
cuceriri ale științei și culturii, în 
măsură să înțeleagă procesele lu
mii contemporane și, totodată, să-și 
aducă ei înșiși contribuția la dez
voltarea științei și a culturii, la 
realizarea obiectivului fundamental 
al partidului nostru : edificarea co
munismului pe pămîntul românesc. 
De aceea, preocupată constant de 
pregătirea unor buni specialiști, 
care să fie deopotrivă și cetățeni 
cu o înaltă conștiință civică, cu o 
atitudine comunistă față de muncă 
și viață, școala românească și-a 
asumat înalta misiune de a se afir
ma ca un important factor de edu
cație, de cultură și civilizație, ca
pabil să formeze oameni noi, care 
să trăiască și să muncească potri
vit principiilor eticii și echității 
socialiste, în cultul dragostei de 
țară, de partid și de popor.

Universitatea din București, 
vechi lăcaș de știință, cultură și ci
vilizație, cu tradiții care se bucură

de o îndreptățită recunoaștere pe 
plan național și internațional, își 
așteaptă din nou slujitorii ei, ca și 
pe studenți, inclusiv pe cei mai 
tineri dintre ei, care pășesc pentru 
prima dată pragul Universității, cu 
conștiința că se află angajată in
tr-un amplu proces de inovare a 
rolului și funcțiilor sale, in raport 
cu cerințele prezentului și viitoru
lui națiunii. Așa cum odinioară 
iluștrii profesori ai Almei Mater 
bucureștene ca Spiru Haret, Titu 
Maiorescu, Nicolae Iorga, Nicolae 
Titulescu, Vasile Pârvan, Simion 
Mehedinți, Gh. Țițeica, T. Hurmu- 
zescu, iar mai aproape de zilele 
noastre Simion Stoilov, Miron Ni- 
colescu, Gh. Mihoc, G. Călinescu, 
Tudor Vianu și atîția alții și-au 
pus mintea și inima în slujba pro
gresului științei și al patriei, for- 
mind generații după generații de 
savanți, dascăli și înflăcărați pa- 
trloți, tot astfel profesorii de astăzi 
lucrează cu dăruire și competență 
pentru a menține și a îmbogăți 
tradițiile valoroase ale Universită
ții din București.

Dispunem de o bază materială 
corespunzătoare, de condiții supe
rioare de instruire și formare com
parativ cu anii trecuți și sîntem 
ferm angajați să începem noul an 
universitar sub semnul preocupări
lor pentru ridicarea întregii activi
tăți, deosebit de complexe, pe trep
te mai înalte ale calității și efici
enței.

Organizația de partid a Univer
sității. Senatul, toate organele de 
conducere colectivă, Asociația stu
denților comuniști sînt hotărîte să 
acționeze ferm, în strînsă unitate, 
pentru înfăptuirea procesului de 
integrare a invățămîntului cu cer
cetarea și producția, pentru asigu
rarea unor condiții superioare de 
însușire a cunoștințelor, de stimu
lare a creativității și de formare 
a deprinderilor de muncă și acțiu
ne necesare unui bun specialist și 
cetățean, pentru educarea tinere
tului studios In lumina idealurilor 
de pace ale poporului nostru.

Conștiente pe deplin de faptul că 
nu există o misiune mai nobilă 
pentru un slujitor al școlii decît 
aceea de a investi întreaga sa ști
ință și pasiune pentru formarea u- 
nor specialiști cu larg orizont profe
sional și politico-ideologic, cadrele 
didactice ale Universității bucureș
tene se angajează să facă din anul 
universitar pe care îl începem un 
an al calității învățăturii și cerce
tării științifice, un an al eforturi
lor spre perfecționarea activității 
în toate compartimentele muncii 
noastre.

Drum către marele public
Duminică seara, în 

deschiderea stagiunii 
1982—1983, în cadrul 
festiv cu care se cu
vine înconjurat orice 
început. Teatrul Mic 
și-a inaugurat cea 
de-a treia sală. Mai 
exact : o nouă scenă 
permanentă. In incin
ta clubului întreprin
derii „23 August*1, 
prestigiosul colectiv 
artistic al Capitalei va 
programa în fiecare 
săptămînă cite un 
spectacol al său. Tea
trul Mic finalizează 
astfel (exemplu ce va 
fi urmat, sperăm, și 
de alții) un deziderat 
major exprimat la 
Congresul educației 
politice și culturii so
cialiste — acela de a 
difuza mai intens 
arta în rindurile ma
relui public, ale cla
sei muncitoare, de 
a intensifica activita
tea culturală desfășu
rată pe marile plat
forme industriale și in 
noile cartiere — ade
vărate orașe-satelit. 
Și așa cum se expri
ma directorul Teatru
lui Mic, scriitorul Dinu 
Săraru (subliniind cit 
de eronată este con
cepția centrului ca 
spațiu exclusiv al di
fuzării culturii), poate 
că marele „pariu" al 
Teatrului Mic in a- 
ceastă stagiune va fi 
crearea pe platforma 
„23 August11 a unei at
mosfere de autentică 
receptivitate față de 
arta scenică.

Spectacolul inaugu
ral (regia : Silviu Fur- 
cărete ; scenografia : 
Virgil Luscov) a aliniat 
la rampă actori bine 
cunoscuți : Leopoldina 
Bălănuță, Valeria Se- 
ciu, Ștefan Iordache, 
Monica Ghiuță, Magda 
Popovici, Ioana Pa- 
velescu, Doina Tamaș, 
Carmen Galin, Mitică

Popescu, Dan Condu- 
raehe, Dinu Iancules- 
cu, Mihai Dinvale, 
Nicolae Dinică. Nico
lae Iliescu și, alături 
de ei, Olga Tudorache, 
Irina Răchițeanu, pre
cum și pe îndrăgiții 
interpreți de muzică 
folk Ânda Călugă- 
reanu și Nicu Ali- 
fantis.

în spectacolul de la 
clubul „23 August11 
artiștii Teatrului Mic

Spectacolul inau
gural al Teatru
lui Mic la clubul 
întreprinderii „23 

August"

au putut fi urmăriți în 
ipostaza de cunoscă
tori, iubitori și, bine
înțeles, în cea* de sub
tili interpreți moderni 
ai poeziei clasice și 
actuale.

Simplitatea formu
lei spectacolului a e- 
vidențiat cu pregnan
ță marile resurse ale 
actorilor de la Teatrul 
Mic, variatele lor dis
ponibilități și ' simțul 
de echipă ce-i animă. 
Personalitatea. mo
dernitatea jocului lor 
s-au impus și atunci 
cind ei dădeau verbu
lui forța înțelesurilor 
originare și potențau 
sentimentul existen
țial ce a prezidat apa
riția unor capodopere 
(Leopoldina Bălănu
ță, Irina Răchițeanu) ; 
și atunci cind în sce
nă irumpea (personi
ficată. transfigurată de 
Valeria Seciu) sensi
bilitatea unui cîntec 
de dragoste emines
cian pe care actri
ța îl metamorfoza 
în monolog tragic. A- 
ceeași remarcă s-a

impus și atunci cind 
interpreții propuneau 
spirituale dramatizări, 
subtil parodice, ale 
„baladelor11 abordate 
(Mitică Popescu, Mi
hai Dinvale) sau cind 
explorau, cu inteli
gență, cu plastică cor
porală și vocală de a- 
devărați maeștri, umo
rul absurd al unor 
snoave populare (Olga 
Tudorache).

Datorită acestor în
zestrați artiști, datori
tă alegerii fiecăruia, 
spectatorii au putut 
lua un contact sensi
bil, cuceritor cu rafi
nate și profunde poe
me contemporane : 
meditații existențiale, 
reflecții cu privire la 
demnitatea omului' de 
azi, la legăturile lui 
indestructibile cu pa
tria și poporul căruia 
îi aparține (Leopoldi
na Bălănuță s-a oprit 
asupra operei lui Ni- 
chita Stănescu, a 
Anei Blandiana, a lui 
Gheorghe Tomozei ; 
Carmen Galin asupra 
„Repetabilei poveri11 
a lui Adrian Păunes- 
cu, Dan Condurache 
asupra „Sigiliului de 
aur11 al lui Nicolae 
Dragoș).

Momente tulbură
toare s-au produs și 
atunci cind interpreții 
au rostit versuri din 
tezaurul clasic pe care 
le șoptea întreaga 
;ală. „Miorița11, „Ce-ți 
doresc eu ție, dulce 
Românie11 și alte poe
zii ale lui Eminescu, 
poeme de Blaga ori 
Arghezi au fost re
citate astfel într-o 
strînsă comuniune cu 
publicul.

Un bun început pen
tru a face din clubul 
„23 August11 „casa11 
unor elevate trăiri spi
rituale — prin inter
mediul artei scenice.

N. STANCU

La prestigiul cine
matografiei bulgare au 
contribuit, desigur, nu
meroase realizări de 
vîrf. Interesul a fost 
însă întreținut și de 
multe pelicule aparți- 
nînd producției curen
te, obișnuite.

Se cer amintite va
rietatea modalităților, 
diversitatea de stiluri 
propusă. Alături de 
drame puternice, satire 
ascuțite și comedii nu 
numai pline de haz, ci 
substanțiale ; alături 
de filme de factură 
realistă, altele de o 
fascinantă fantezie po
etică (și atunci cind 
tonalitatea dominantă 
e gravă, și cind aceas
ta este, dimpotrivă, i- 
ronică sau umoristică). 
Valoroase deschideri 
estetice, admirabil ser
vite de actori de pro
eminent talent (să ne 
amintim de Nevena 
Kokanova, Apostol 
Karamitev, Violeta Do- 
neva, Kosta Țonev, 
Gh. Kaloiancev, L. Ka- 
bakciev, Naum Șopov 
etc) și de regizori cu 
personalitate. Pelicu
lele bulgare atestă 
conștiința, angajarea 
cineaștilor de a con
tribui la relevarea 
mutațiilor sociale, la 
denunțarea anoma
liilor, fenomenelor a- 
nacronice, la mai buna 
cunoaștere a realită
ților umane contem
porane, la progresul 
moral al societății, 
la îmbogățirea sufle
tească a spectatorilor. 
Evitînd scheme, căi 
bătute, cineaștii bul
gari pornesc curajos în 
investigarea vieții, re- 
flectînd-o pătrun
zător.

Filmele văzute in 
cadrul „Zilelor filmu
lui bulgar" au confir
mat aceste orientări. 
Pină și „Minorii11, film 
cu un scenariu de nivel 
mai modest, a impus 
prin calitatea pedago
giei, prin modul în 
care arta înțelege să-și 
asume mai direct 
misiunea educativă.

„Combinația11 (regia : 
N. Rudakov) ne-a ofe
rit o istorie palpitantă, 
bine scrisă, sugestiv 
pusă în pagină și în 
imagine (decupată și 
filmată). Suspansul său 
nu a fost dat însă nu
mai de tehnica tensio
nării acțiunilor, de 
abilitatea învăluirii și 
dezvăluirii făptașilor 
și identităților lor, ci 
și de altceva. Sînt de 
relevat mai ales rea
lismul, forța de suges
tie a detaliilor de am
bianță și comporta
ment, calitatea sondă

rii mai in profunzime 
a eroilor. în acest sens 
cea mai bună scenă, ab
solut memorabilă, din 
„Combinația11 ni s-a 
părut acel final, în 
care Vas, lucrător al 
miliției, care reușește 
să se infiltreze în „fi
liera11 afacerilor cu 
droguri, se trezește 
(prin surprindere, fără 
nici o pregătire sufle
tească prealabilă) pe 
un vas care-1 duce în 
străinătate și capătă 
de la superiorii săi, cu 
care reușește totuși să 
comunice, sarcina de 
a-și asuma mai depar
te rolul, „travestiul11.

Și iată-1, gîndindu-se 
la ai săi, cărora n-a 
avut timp să Ie spună 
nici măcar o vorbă. 
Iată-1 singur, suferind 
de singurătate și sim
țind nevoia de comu
nicare. Iată-1 vorbind 
în engleză barmanului 
de culoare (care spu
ne amabil „yes“ fără 
să aibă timpul și dis
ponibilitatea de a-1 ur
mări) despre satul din 
care a pornit și tatăl 
său și despre numele 
pe care-1 purta unica 
lor oaie ; despre fata 
pe care o cunoscuse și

de care se atașase în 
greaua-i misiune, 
„fata pierdută11 supra
numită „Sunny", pe 
care ar vrea s-o sal
veze... („Nu, nu e vor
ba de Sunny Beach !“ 
— îi strigă el barma
nului...).

Aceeași capacitate 
de a da adîncime prin 
scurte notații revela
toare unei narațiuni 
despre care ești tentat 
să presupui la început 
că va decurge conven
țional Ș> vesel se re
găsește și în „Orches
tra fără nume" (sce
nariul : cunoscutul
dramaturg Stanislav 
Stratiev ; regia : Lud- 
mil Kirov). Filmul 
conține epopeea co- 
mico-eroică a unei 
formații instrumentale 
dintr-un tîrg de pro
vincie, ai cărei pasio
nați și studioși mem
bri (un profesor de 
muzică, un mecanic 
auto, o vinzătoare etc) 
pleacă plini de speran
ța afirmării spre „Ni
sipurile de aur", unde 
cineva le-a promis un 
minunat contract. Ilu
ziile se vor risipi. 
Pentru a obține de la 
directorul casei de cul
tură stația de ampli
ficare, orga, eroii sînt 
obligați să renunțe la 
solista lor șl să accep
te alta. Angajamentul 
estival se dovedește a 
fi vorbă goală. Surpri
zele se țin lanț, jumă
tățile de compromis, 
făcute cu greu, nu duc 
la nimic, peripețiile și 
aventurile sentimen
tale sînt triste. în locul 
visului roz, fabulos, 
rămine totuși ceva ; 
sentimentul prieteniei, 
solidaritatea pe care o 
conferă credința in 
muzică și trăirea ei 
autentică.

Adevărul notației, 
realismul viziunii, me
sajul umanist al filme
lor confirmă calitatea 
cinematografiei bul
gare.

S. NATALIA

Serbările „Scînteii tineretului"
Comitetul Central al Uniunii Ti

neretului Comunist organizează 
„Serbările Scinteii tineretului" în 
colaborare cu Redacția emisiunilor 
pentru tineret a Radioteleviziunii 
române, după următorul program : 
19 septembrie Buzău, 20 septem
brie1 Botoșani, 21 septembrie Ipo- 
tești, 22 septembrie Rădăuți, 
23 septembrie Suceava, 24 sep

tembrie Cîmpulung Moldovenesc, 
25 septembrie Fălticeni, 27 septem
brie Pașcani, 28 septembrie Iași, 
29 septembrie Brăila, 30 septem
brie Insula Mare a Brăilei.

Biletele au fost puse in vînzare 
prin intermediul comitetelor U.T.C. 
din întreprinderi, instituții și școli, 
precum și la agențiile de bilete din 
localitățile respective.

Integrarea cu cercetarea 
și producția — criteriu fundamental 

al eficienței activității noastre
întotdeauna. începutul anului de 

Învățămint s-a înscris în viața în
tregii țări ca un eveniment cu emo
ționante tradiții, dar și cu profunde 
semnificații în plan uman, social, 
etic. Cu deosebire în anii socialis
mului, cînd școala a devenit prin
cipal factor de cultură și civiliza
ție. for de pregătire a cadrelor 
pentru toate ramurile economiei și 
culturii naționale, fiecare început 
de an a adus cu sine împliniri rod
nice și înnoiri reprezentative în 
planul perfecționării procesului in- 
structiv-educativ.

Acest an școlar- și universitar se 
deschide sub semnul luminoaselor 
și mobilizatoarelor orientări pentru 
viata și munca școlii de toate 
gradele formulate de Congresul al 
XII-Iea al partidului, sub sem
nul indicațiilor și îndemnurilor 
secretarului general al. partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, pe 
care, la Plenara C.C. al P.C.R. din 
iunie a.c., la recentul Congres al 
educației politice și culturii socia
liste, le-a adresat oamenilor șco
lii. înțelegem in toată profunzi
mea lor înaltele imperative pe 
care societatea noastră , socialistă 
le pune în fața învățămîntului : să 
formeze și să educe tineretul pen
tru muncă și viață, în spiritul 
concepției revoluționare, materia- 
list-dialectice, a partidului nostru, 
în spiritul patriotismului socialist ; 
să pregătească specialiști de inaltă 
calificare, dar, totodată, cetățeni 
ferm angajați in edificarea socia
lismului multilateral dezvoltat. 
Sînt imperative impuse de procesul 
amplu al devenirii noastre socia
liste, de avintul impetuos al dez
voltării științei și tehnicii în lumea 
contemporană, de cerințele ridică
rii calității muncii și vieții în so
cietatea noastră, care vizează dez
voltarea plenară a personalității 
umane, împlinirea sa rodnică in 
planul activității materiale și spi
rituale a cetății.

în contextul dezvoltării econo
mice multilaterale a țării noastre, 
al industrializării socialiste. învă
țămîntul tehnic superior are meni

rea de a pregăti acei specialiști de 
care au nevoie diferitele ramuri 
ale economiei pentru îndeplinirea 
planurilor de producție, de care 
are nevoie știința pentru moder
nizarea continuă^ a instrumentelor 
și metodelor de producție. învăță- 
mintul politehnic ieșean se înscrie 
în efortul general al întregului 
nostru învățămint superior de 
transpunere neabătută în viată a 
orientării strategice de integrare 
organică CU cercetarea și produc-

Prof. dr. ing.
Mihai GAFIȚANU 

rectorul Institutului politehnic din lași

ția. Dispunem de o largă bază ma
terială, formată cu sprijinul ge
neros al partidului Și statului nos
tru. Profesori și studenți colabo
răm în domeniul cercetării și al 
producției cu peste 110 întreprin
deri, valoarea contractelor econo
mice ridiaîndu-se, în prezent, la 
100 milioane lei. Unitățile de spe
cialitate ale institutului nostru sint 
antrenate în cercetarea unor teme 
prioritare în domeniile chimiei, e- 
nergeticii, construcției de mașini, 
in realizarea unor noi compuși de 
sinteză, mașini-unelte, scule etc, 
ca și in valorificarea lor in indus
trie. Cele 60 de brevete de invenție 
obținute anual probează rodnicia 
muncii de cercetare științifică. Este 
și acesta un mijloc important pen
tru formarea și educarea tinerelor 
generații de specialiști.

Dar, dincolo de rezultatele bune 
dobindite, activitatea instructiv- 
educativă, de integrare cu produc
ția și cercetarea este, susceptibilă 
de îmbunătățire. Vom fi preocu
pați, in acest an universitar, de 
aprofundarea conținutului teoretic 
și ideologic-educativ al întregii 
activități de învățămint, de asigu
rarea unui raport eficient intre 
pregătirea politică și cea profe
sională, astfel incit aspectul poli
tic-ideologic al educației să devină

o dimensiune permanentă a tutu
ror activităților noastre. îmbună
tățirea prelegerilor și seminariilor, 
diversificarea formelor și mijloace
lor de educație, sporirea atractivi- 
tății lor se constituie ca o îndatori
re permanentă a tuturor oamenilor 
școlii. Climatul de exigență, ordi
ne și disciplină, care, punîndu-șl 
amprenta asupra personalității in 
formare a tinărului, asigură te
meinica sa pregătire și devota
mentul pentru meseria aleasă și 
viitorul loc de muncă, se cere insti- h 
tuit, practic, în fiecare facultate, 
catedră și an de studii.

întrucît munca didactică nu a 
depășit în toate cazurile doar trans
miterea de informații, de principii 
și reguli, este necesar să realizăm 
un efort mai mare și de o calitate 
superioară pentru a le forma stu
denților un mod de gîndire creator, 
original, susținut de o atitudine 
morală, avînd la bază normele eti
cii și echității socialiste.

Sădind în conștiința tinerilor, re
ceptivi la marile idei și exemple, 
dorința de cunoaștere a valorilor 
științei și culturii românești, a ce
lor universale, le vom întări con
vingerea în forța științei in slujba 
progresului societății noastre. La 
această operă educativă, pe lingă 
științele sociale iși vor aduce 
o contribuție mai pregnantă — 
cu argumente specifice, dar re
zonante — și științele funda
mentale, ale naturii, care oferă, 
mai ales astăzi, noi și con
vingătoare răspunsuri la probleme
le cunoașterii universului, la afir
marea materialității lumii. $i în 
această privință exemplul personal 
de muncă și viață al educatorului, 
al tuturor cadrelor didactice, pa
siunea pentru studiu și cercetare, 
pentru activitatea neobosită pusă 
in slujba patriei, a poporului nos
tru se constituie intr-o conduită 
etică de înaltă valoare educativă. 
Conduită pe care slujitorii școlii 
politehnice ieșene. conștient! de 
marile lor îndatoriri politice, socia
le, profesionale, sint hotăriți să o 
promoveze cu consecvență.

c
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Excelenței Sale Domnului ELIAS SARKIS
Președintele Republicii Liban

BEIRUT

Convorbiri economice româno-elene

Vă adresez sincere condoleanțe în legătură cu încetarea din viață a 
președintelui ales al Republicii Liban, Bechir Gemayel.

Vă rog, totodată, să transmiteți familiei Îndurerate profunda noastră 
compasiune.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Vă adresez sincere mulțumiri pentru caldele sentimente transmise cu 
ocazia Zilei naționale a Republicii Singapore.

C. V. DEVAN HAIR.
Președintele Republicii Singapore

Tovarășul Gheorghe Petrescu, vi- 
ceprim-ministru al guvernului, pre
ședintele părții române în Comisia 
mixtă guvernamentală de cooperare 
economică, industrială și tehnică ro- 
mâno-elenă, a primit, miercuri di
mineața, pe Ioannis Pottakis, minis
tru supleant al economiei naționale 
a Republicii Elene, aflat într-o vi
zită în țara noastră.

în cadrul întrevederii au fost evi
dențiate bunele relații de prietenie și 
colaborare economică statornicite în
tre Republica Socialistă România și 
Republica Elenă, relații' ce cunosc o 
evoluție continuu ascendentă în spi
ritul înțelegerilor și hotărîrilor con
venite cu ocazia întîlnirilor și convor
birilor dintre președinții Nicolae 
Ceaușescu și Constantin Karamanlis. 
Totodată, au fost abordate probleme 
privind posibilitățile lărgirii și diver
sificării cooperării economice și teh
nice, în interesul ambelor țări și po
poare, al înțelegerii și progresului în 
lume. în acest context, s-au stabilit o

serie de acțiuni menite să conducă la 
dezvoltarea cooperării bilaterale în 
domeniile construirii, electrificării și 
automatizării de căi ferate, realizării 
in Republica Elenă a unor instalații 
chimice, pregătirii cadrelor și livră
rii de utilaje pentru industria petro
lieră, de îngrășăminte chimice și ma
teriale de transport.

La întrevedere a participat Michel 
L. Cottakis, ambasadorul Republicii 
Elene la București.

★
în aceași zi, oaspetele elen a fost 

primit de tovarășul Nicolae Constan
tin. ministrul comerțului exterior și 
cooperării economice internaționale.

Cu acest prilej au fost relevate po
sibilitățile pe care le oferă economiile 
celor două țări pentru dezvoltarea, în 
continuare, a relațiilor comerciale bi
laterale, analizîndu-se căile și măsu
rile menite să ducă la sporirea și 
diversificarea schimburilor de măr
furi româno-elene pe baze reciproc 
avantajoase.

Festivități prilejuite de deschiderea 
noului an de învățămînt 

La Academia „Ștefan Gheorghiu"
La Academia „Ștefan Gheorghiu" 

a avut loc, miercuri, festivitatea de 
deschidere a noului an de invățămint.

Cursanții și cadrele didactice care 
au luat cuvîntul au exprimat. în nu
mele colegilor lor, sentimentele de 
adincă recunoștință pentru grija și 
atenția deosebită pe care conducerea 
partidului, personal tovarășul Nicolae 
Ceaușescu le acordă pregătirii cadre
lor de conducere a activității de 
partid, de stat și economice, așigu- 
rindu-le cele mai bune condiții pen
tru însușirea și aprofundarea cunoș
tințelor teoretice și practice necesare 
activității lor viitoare.

într-o asemenea atmosferă de pu
ternic entuziasm, participanții au a- 
doptat textul unei telegrame adresa
te tovarășului Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, în care se spune, 
printre altele : „Pășind în noul ân 
de invățămint în atmosfera de pu
ternică angajare a comuniștilor, a

tuturor oamenilor muncii, căre prin 
rezultate remarcabile întîmpină Con
ferința Națională a Partidului Comu
nist Român, vă asigurăm, iubite to
varășe secretar general, că vom face 
totul pentru ridicarea muncii noastre 
la nivelul exigențelor pe care le-ați 
formulat, că ne vom îndeplini cu 
înaltă răspundere comunistă îndato
ririle sporite ce ne revin în transpu
nerea în practică a ideilor pe care 
le cuprind hotărîrile celui de-al 
XII-lea Congres al P.C.R., magistrala 
dumneavoastră expunere la plenara 
din 1—2 iunie 1982.

Vă încredințăm, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că nu avem țel 
mai înalt decît acela de a urma in- 
suflețitorul dumneavoastră exemplu, 
de a ne dărui întreaga energie și ca
pacitate îndeplinirii sarcinilor de 
înaltă răspundere ce ne stau în față, 
de a acționa neobosit, neprecupețind 
nimic, ca adevărați revoluționari, 
pentru înfăptuirea exemplară a po
liticii partidului".

La Academia militară
' u prilejul festivității privind des

chiderea noului an de invățămint de 
Ia Academia militară, participanții 
au adresat o telegramă tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, comandantul suprem al forțelor 
armate, în care se arată : într-o 
atmosferă de puternică efervescență 
politică și angajare patriotică, ne ex
primăm profunda noastră admirație 
pentru rolul hotărîtor pe care îl 
aveți în fundamentarea și înfăp
tuirea politicii partidului și statului 
de înălțare a patriei pe noi culmi de 
progres și civilizație, in întărirea in
dependenței și suveranității țării, a 
capacității ei de apărare. Vă sîntem 
adine recunoscători pentru contribu
ția hotărîtoare pe care ați adus-o la 
afirmarea școlii românești ca princi
pal factor de civilizație și cultură.

Acum, la Începutul unui nou an de 
Invățămint, noi, cadrele didactice și 
cursanții din cea mai înaltă institu
ție militară de învățămînt' a arma
tei, ne angajăm solemn că vom con
sacra în continuare toate forțele în

făptuirii neabătute a hotărîrilor 
Congresului al XII-lea, a tezelor, 
orientărilor și indicațiilor cuprinse 
în magistrala dumneavoastră expu
nere la plenara lărgită a Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân din 1—2 iunie a.c. Vom ac
ționa cu toată hotărîrea, energia șl 
priceperea pentru îndeplinirea inte
grală și Ia un înalt nivel calitativ a 
tuturor sarcinilor ce ne revin din 
Directiva privind pregătirea militară 
și politică a armatei — sinteză a 
doctrinei militare naționale, al cărei 
strălucit fondator sînteți. Vom munci 
fără preget pentru a forma coman
danți, ofițeri de stat major, activiști 
de partid, ingineri și subingineri mi
litari cu o temeinică pregătire mili
tară și de specialitate, cu o înaltă 
conștiință socialistă, patriotică și re
voluționară, profund devotați patriei, 
poporului și partidului, hotărîți să 
facă totul pentru ridicarea capaci
tății combative a unităților și marilor 
unități, să apere cu abnegație și băr
băție, împreună cu întreaga națiune, 
cuceririle revoluționare ale poporului 
român.

La Școala militară de ofițeri activi 
a Ministerului de Interne

în Capitală a avut loc festivitatea 
prilejuită de începerea noului an de 
învățămînt la Școala militară de o- 
fițeri activi a Ministerului de In
terne.

în telegrama adresată, cu acest 
prilej, C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. comandant suprem al forțelor 
armate, se spune: începem o nouă 
etapț de muncă, mobilizați de orien- 
.tă-’le și exigențele pe care dumnea- 
' voastră, cu o excepțională înțelegere 
a realităților și cerințelor prezentu
lui și perspectivei, le-ați formulat la 
plenara lărgită a C.C. al P.C.R. din 
1—2 iunie a.c. și Ia cel de-al II-lea 
Congres al educației politice și cul
turii socialiste. Mobilizați de e- 
xemplul dumneavoastră luminos, de 
strălucit erou al neamului, de

patriot șl revoluționar înflăcărat, 
de slujitor fără seamăn al idea
lurilor scumpe ale poporului nos
tru, vom cultiva la elevi dragostea 
fierbinte pentru patrie, devotamen
tul nemărginit față de socialism, față 
de partid, trăsăturile moral-politice 
proprii omului nou al societății 
noastre socialiste.

Vă asigurăm că ne vom amplifica 
eforturile pentru a răspunde în mo
dul cel mai deplin și eficace sarci
nilor puse în fata noastră de a înar
ma elevii cu concepția științifică 
despre lume și viață a partidului 
nostru, pentru a-i forma ca ostași 
destoinici, devotați partidului și po
porului român, gata să-și îndepli
nească cu răspundere și fermitate 
sarcinile și misiunile încredințate de 
conducerea de partid și de stat, de 
dumneavoastră, mult stimate și iu
bite tovarășe comandant suprem.

Inscripție pe o tablă școlară
(Urmare din pag. I)
lung așteptat și sor
tit să nu fie de nimeni 
uitat. E ziua în care 
cu toții sintem ai șco
lii. Chiar și cei ce nu 
mai sintem copii. Ori 
nu sintem profesori, 
învățători, educatori. 
Sintem, cu tot ce e mai 
bun in noi, ai acestei 
lumi fermecate.

Lume a speranței în 
viitor și a încrederii in 
energiile prezentului.

Lume a candorii.
Lume a celor ce — 

curind — trăindu-și 
prea-plinul virstei in
tre sfirșitul unui mile
niu și începutul unui 
ălt mileniu, vor con
strui și domina sacra 
lucrare a umanității: 
pacea.

Cinp sint copiii aces
tui septembrie 1982 2

Nu știm. Doar în ca
taloage numele lor le 
sint caligrafiate spre a 
aminti, viitorului — 
fiecare — o prezență, 
o șansă, o virtualitate. 
Nume care acum nu 
vorbesc, singure, dar 
dintre ele, miine, une
le vor exploda ilumi- 
nind, fosforescent, via
ța. Sint sigur că intre 
copiii care au trecut 
sub arcul de lemn în
florit al toamnei 1982 
sint personagii care 
vor popula lexicoane
le : inventatori, me
dici, poeți ilustrissimi, 
oameni capabili să în
trețină flacăra geniu
lui românesc. Dar te
meiul a tot ce vom fi 
sint — înmănuncheate 
— numele ce vor ră- 
mine neștiute ale tu
turor celor ce compun 
Marea obște a țării,

constructorii de valori, 
apărătorii de granițe, 
făuritorii de vise.

Cu creta intre dege
te, pe tabla acestor 
puține cuvinte de în
ceput, poetul salută cu 
literele sale un eveni
ment de caldă, cople
șitoare emoție. El se 
copilărește și boltește, 
peste înjghebările de 
silabe ce alcătuiesc a- 
cest salut, lumini și 
culori cu pilpiire as
trală.

In România socialis
tă a anului 1982 ziua 
începutului de școală 
e socotită a fi zi de 
bucurie.

Clopoțelul de argint 
e auzit de o țară în
treagă.

Vibrația glasurilor, și 
ele argintii, răsună 
sub un cer scris cu pă
sări și frunze de pace.

COTIDIAN
Relatări ale reporterilor 

și corespondenților „Scînteii“
■ La întreprinderea metalurgică 

din Bacău a intrat in funcțiune o 
stație-pilot semiindustrială în cadrul 
căreia formarea părților componente 
ale vanelor industriale clasice se 
realizează prin vidare. Este un pro
cedeu nou, pus la punct de Spe
cialiștii unității In colaborare cu 
cadre didactice de la Institutul de 
învățămînt superior din localitate.

■ In acest an, constructorii din 
Rimnicu Vîlcea au predat, peste 
plan, pînă acum, 354 apartamente. 
La mal multei

■ Preocuparea stăruitoare a co
lectivului întreprinderii de rulmenți 
din Birlad pentru înnoirea și mo
dernizarea producției s-a concretizat 
in omologarea și introducerea în fa
bricație, de la începutul anului pînă 
in prezent, a peste 100 de noi tipuri 
și variante constructive de rulmenți. 
Este vorba de rulmenți de mare 
finețe și precizie, în cea mai mare 
parte destinați exportului.

■ După experiențe îndelungate, 
un colectiv de cercetători de la 
I.M.F. Tg. Mureș a reușit să pună 
la punct tehnologia fabricării de 
sprayurl dezodorizante pe baza unui 
extract din frunze de alun. Noul 
produs fitocosmetic, brevetat ca in
venție, are caracteristici similare 
produselor fabricate din materii pri
me aduse din import.

■ Colectivul întreprinderii de pro
duse refractare „Răsăritul" din Bra
șov o realizat, in premieră pe țară, 
cărămizi destinate înzidirii cazonelor 
la marile centrale termoelectrice. 
Primele cantități de astfel de că
rămizi - care vor reduce importul 
- au fost expediate termocentralei 
de la Rovinari.

H Pentru minerii din județul Su
ceava s-au construit pînă acum 
2 700 apartamente, 500 gatsoniere 
și cămine cu 2 500 locuri.

B Desfășurînd o activitate sus
ținută pentru folosirea cu chibzuință 
o materialelor, energiei și combus
tibililor, colectivul de la întreprin
derea județeană de construcții-mon- 
taj Brăila a economisit, în acest an, 
importante cantități de energie e- 
lectrică și combustibil convențional.

B Unitatea forestieră din Curtea 
de Argeș construiește cu forțe pro
prii două microhidrocentrale cu o 
capacitate de 10 și, respectiv, 5 kW. 
Ele vor alimenta cu energie elec
trică taberele de lucru și cazare ale 
muncitorilor forestieri din Cheile 
Argeșului.

B La întreprinderea de utilaje din 
Aîba lulia a fost realizat un nou 
utilaj pentru agricultură - un în- 
cărcător-transportor de știuleți de 
porumb. Utilajul se remarcă prin 
manevrabilitate ușoară și producti
vitate ridicată.
_ _________ j_________________-X

Cronica zilei
Sub auspiciile Institutului român 

pentru relațiile culturale cu străină
tatea, miercuri după-amiază a avut 
loc în Capitală o manifestare cultu
rală consacrată aniversării Zilei na
ționale a Statelor Unite Mexicane.

Cu acest prilej, ziaristul Marius 
Popescu a prezentat impresii de că
lătorie din Mexic.

Au luat parte membri ai conducerii 
Institutului român pentru relațiile 
culturale cu străinătatea, reprezen
tanți ai Ministerului Afacerilor Ex
terne, oameni de artă și cultură, un 
numeros public.

Au fost prezenți Luis Wybo 
Alfaro, ambasadorul Mexicului la 
București, membri ai ambasadei.

în încheiere a fost prezentat un 
program de filme documentare me
xicane.

★
Miercuri după-amiază, Ia Ambasada 

Canadei din București a avut loc o 
festivitate, în cadrul căreia ambasa
dorul Peter McLaren Roberts a înmî- 
nat caricaturistului român Nell 
Cobar Marele premiu al Salonului in
ternațional de caricatură de la 
Montreal — ediția a XlX-a — pres
tigioasă manifestare artistică ce a 
reunit 800 de participant! din peste 
60 de țări. Din cele 16 premii acor
date, trei au revenit participanților 
români, premiile IV și V fiind atri
buite caricaturiștilor Mihail Stănescu 
și, respectiv, Marian-Raul Țiganu.

La festivitate a fost prezent cunos
cutul caricaturist canadian Robert La 
Palme, directorul și inițiatorul Salo
nului internațional de caricatură de la 
Montreal.

Au participat reprezentanți ai Con
siliului Culturii și Educației Socia
liste. Ministerului Afacerilor Exter
ne, Uniunii artiștilor plastici, oameni 
de cultură și artă.

(Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru intervalul ÎS 

septembrie, ora 21— 19 septembrie, ora 
21. In tară : Vreme in general frumoa
să, cu cerul variabil, mal mult senin. 
Vor cădea ploi izolate în sud-vestul ță
rii și în zona de munte. Vîntul va su
fla slab pînă la moderat. Temperaturi
le minime vor fi cuprinse între 8 și 18 
grade, mai coborîte în estul Transilva
niei, iar cele maxime între 21 și 31 de 
grade, Local, se va produce ceată; mai 
ales In cursul dimineții, tn București : 
Vremea va fi frumoasă, cu cerul varia
bil, mai mult senin. Vîntul va sufla 
in general slab. Temperaturile minime 
vor oscila între 12 și 14 grade, iar cele 
maxime între 26 și 28 de grade. Dimi
neața se,va produce ceată slabă. (Liana 
Cazacioc, meteorolog de serviciu).

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA 
DIN 15 SEPTEMBRIE

Extragerea I : 43 25 36 23 38 22.
Extragerea a II-a : 7 37 34 29 15 39.
FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI :

967 062 lei din care 110 514 Iei RE
PORT LA CATEGORIA 1.
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Rezultate promițătoare ale echipelor noastre 

In primul tur al competițiilor europene
Dinamo învinge pe Dukla în „Cupa campionilor"

După victoria de la Craiova, urmă
rită din tribune de aproape 50 000 de 
spectatori, iată că seara, la București, 
pe stadionul „23 August", în ala. cărui 
tribune se aflau îngrămădiți* 70 000 
de susținători, am avut prilejul să 
aplaudăm un nou succes al unor 
fotbaliști români, de data aceasta 
chiar în competiția europeană inter- 
cluburi cea mai importantă — „Cupa 
campionilor" : Dinamo București, 
campioana României, a învins cu 2—0 
(1—0) pe Dukla Praga, campioana 
Cehoslovaciei. Cu numai 2—0, deși 
desfășurarea jocului, dominarea 
bucureștenilor, adesea cit se poate de 
autoritară, cu ocazii de a înscrie nu
meroase, ar fi cerut un scor mai ca
tegoric. Și poate că și așa un al treilea

i»ol ar fi devenit realitate dacă o 
coincidență nefericită, accidentarea 
concomitentă a vîrfurilor de atac 
Georgescu și Văetuș, n-ar fi micșorat 
simțitor incisivitatea înaintării bucu- 
reștene.

Punctele au fost marcate de Mul- 
țescu (min. 30) — ieri printre cei mai 
buni jucători bucureșteni, alături de 
Dinu, Custov, Iordache, Stredie — și 
de Georgescu (penalti, min. 52).

Meciul-retur se va juca la Praga — 
29 decembrie, și va fi un meci dificil 
pentru campionii noștri, pentru că 
Dukla s-a arătat a fi o formație so
lidă, cu Joc dur (uneori chiar prea 
dur) și capabilă de combinații tactice 
periculoase în atac.

O frumoasă victorie a Universității Craiova: 
3—1 cu Fiorentina

Ieri, la Craiova, In „Cupa U.E.F.A.", 
echipa Universitatea a intîlnit din nou 
echipa italiană Fiorentina, pe care, 
după cum vă amintiți, craiovenii o 
eliminaseră, cu nouă ani în urmă, 
din aceeași competiție. De astă dată, 
formația florentină, cu Antognoni și 
Graziani — din echipa Italiei, proas
pătă campioană a lumii — și cu alți 
doi foști campioni mondiali, argenti
nienii Passarella și Daniele Bertoni, 
se arăta mult mai puternică decît în 
1973. A fost un merit în plus al echi
pei craiovene că a reușit să cîștige 
această partidă, cu atît mai mult cu 
cît Bertoni înscrisese în minutul 37, 
iar Fiorentina se menținuse în avan
taj pînă în minutul 55, cînd Ungu- 
reanu marcase golul egalizator. Uni
versitatea dominase „teritorial" șl 
pînă atunci meciul, mingea fusese 
trimisă de două ori în bară, de 
Țicleanu și Bălăci, craiovenii impu
seseră adversarilor și alte cîteva si-

tuații de gol. Totuși, această domi
nare fusese realizată, ca să spunem 
așa, prin avînt și talent personal, jo
cului lipsindu-i ordinea tactică pre
meditată. Insă, odată dobîndită ega- 
larea, jocul craiovean s-a schimbat 
mult în bine, Bălăci a devenit mai 
altruist, iar calitatea acțiunilor sale 
s-a apropiat de aceea demonstrată 
recent in echipa națională. Astfel, cu 
satisfacție am observat că Universi
tatea Craiova a trecut de la faza unei 
dominări precipitate și destul de ste
rile la o perioadă de joc mai rațional 
și mai eficient, pe parcursul căreia 
Fiorentina a primit încă două goluri 
fără drept de apel, prin Cîrțu (min. 
73) și Bălăci (min. 87).

O victorie a unei echipe românești 
merituoase, care va pleca să joace, la 
29 septembrie, la Florența, cu șanse 
de „Cupa U.E.F.A.".

Valeriu MIRONESCU

F. C. Baia Mare la egalitate cu Real Madrid
BAIA MARE (prin telefon). Trei 

ani de zile (între 1978—1981) a avut 
Baia Mare echipă de fotbal în divi
zia A, dar n-a avut atunci parte să 
fie reprezentată într-o cupă euro
peană. Tocmai acum, cînd echipa

activează în divizia B, și-a cîștigat 
un asemenea drept la care aspira 
mai de mult. Meciul de ieri cu Real 
Madrid, din primul tur al „Cupei cu
pelor", .a fost o reușită din toate

punctele de vedere : organizare, am
bianță, spectacol fotbalistic.

Jocul a avut evidente valențe teh- 
nico-tactice și faze îndelung aplau
date de cei peste 25 000 de specta
tori, datorate deopotrivă stelelor 
Realului (Santillana, Galiego, Juani- 
to, Camacho, olandezul Metgod sau 
vest-germanul Stielike), cît și coe
chipierilor bravului Borz, care s-au 
numit Moldovan, Sepi, Tătăran, Ko
ller, Pamfil, Sabău, Bălan, Dragomi- 
rescu, Rozsnai, Ene. Divizionarii „B“ 
au început curajos (aveau doar mo
ralul unui 3—1 cu Fiorentina, la Flo
rența) și în prima repriză ocaziile 
clare de gol au fost împărțite : 7—7. 
In cea de-a doua, fotbaliștii băimă- 
reni deveneau din ce in ce mai măr
eați de efort, astfel incit valoroșii 
lor parteneri aveau să fie de mai 
multe ori in situația de a marca. Dar 
au ratat din nou și ei, ca și băimă- 
renii. In minutul 78 însă. Ia o lovi
tură liberă de la circa 20 de metri, 
mingea a pornit din piciorul lui Kol
ler ca din tun și a ajuns sub bara 
porții adverse, de unde a ricoșat în 
pămint ; un centimetru de lovea mai 
jos, se ducea direct în plasă. N-a 
fost să fie. Și a rămas 0—0. Un re
zultat onorant pentru divizionarii noș
tri ,.B", un rezultat care probabil a 
mulțumit și pe Real Madrid, judecind 
după declarația făcută de Stielike in 
preziua meciului : „Dacă facem un 
meci egal vom fi fericiți".

Gheorghe MITROI

F. C. Corvinul — 
scor egal la Graz

Echipa hunedoreană F.C. Corvinul 
a debutat ieri seară în competițiile 
europene interclubufi, jucînd in ora
șul austriac Graz cu echipa locală 
cu același nume. Meciul a avut loc 
în cadrul „Cupei U.E.F.A." și s-a în
cheiat cu un rezultat promițător pen
tru echipa românească, 1—1, după 
ce hunedorenii conduseseră cu 1—0, 
din. minutul 15, printr-un gol înscris 
de tînărul internațional Gabor. E- 
chipa A. K. Graz a egalat în minu
tul 52, prin Schwicher.

Partida retur : la Hunedoara, în 
ziua de 29 septembrie, cînd F.C. 
Corvinul poate obține calificarea în 
turul al doilea al „Cupei U.E.F.A.".

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A MEXICULUI

Excelenței Sale
Domnului JOSE LOPEZ PORTILLO

Președintele Statelor Unite Mexicane

CIUDAD DE MEXICO

La aniversarea Zilei naționale a Statelor Unite Mexicane, îmi este 
deosebit- de plăcut să vă adresez, în numele poporului și guvernului român, 
precum și în numele meu personal, calde felicitări, împreună cu cele mal 
bune urări pentru fericirea dumneavoastră personală, pentru progresul și 
prosperitatea poporului mexican prieten. x”

NICOLAE CEAUȘESCU
Reședințele

Republicii Socialiste România

Proiectul Chicontepec este unul 
dintre cele mai importante din in
dustria petrolieră mexicană, iar 
„Petroleos Mexicanos" constituie 
cea mai importantă industrie a tă
rii, pivotul întregii economii națio
nale și al tuturor programelor sale 
de dezvoltare.

La începutul acestei luni, șeful 
statului mexican arăta că rezervele 
probabile de țiței ale tării sint eva
luate la 90 de miliarde de barili, 
iar cele potențiale pot fi apreciate 
la 250 de miliarde de barili, situînd 
Mexicul pe locul al patrulea, pe 
plan mondial, în ce privește rezer
vele de țiței. Practic, susțin spe
cialiștii, 80 la sută din teritoriul 
țării conține petrol.

Proiectul Chicontepec s-a născut 
ca urmare a investigațiilor făcute 
în bazinul cu același nume, situat 
în partea de centru-est a tării (re
giunea Tampico-Misantla), cu o 
suprafață de 11 300 kmp, unde au 
fost identificate enorme cantități 
de hidrocarburi : una dintre cele 
mai mari acumulări din emisfera 
occidentală, al cărei volum total 
este estimat la 106 miliarde de ba
rili, din care pot fi extrași 17.6 mi
liarde barili. Valoarea impresio
nantă a acestei bogății, importanța 
sa pentru viitorul zonei respective 
și al țării întregi au stat la baza 
elaborării proiectului Chicontepec, 
ale cărui linii de forță nu au în 
vedere numai explorarea și exploa
tarea zonei respective, crearea in
dustriilor aferente, ci și implicațiile 
socio-economice Ia nivelul regiunii 
și al tării. Potrivit estimărilor, 
producția va atinge — în plină ac
tivitate — circa 740 000 de barili 
zilnic, ocupind în diverse activități

peste 26 000 de muncitori și cadre 
tehnice. Luind in considerare toa
te programele privind zona Chi
contepec, se poate aprecia că acest 
proiect va schimba spre bine viața 
a peste 350 000 de locuitori. în a- 
cest fel, aplicarea proiectului res
pectiv 'se încadrează într-o strate
gie pe termen lung, la nivel națio
nal, care urmărește dezvoltarea de 
centre urbane în zona de coastă a 
Golfului Mexic.

Rezumînd, se poate spune că 
„Proiectul Chicontepec" este unul 
dintre marile obiective de dezvol
tare ale întinsei țări de la sud de 
Rio Grande, integrîndu-se armo
nios în amplul proces de dezvoltare 
națională în care se află angajat 
poporul mexican.

Poporul român urmărește cu in
teres și simpatie eforturile de dez
voltare ale poporului mexican. în
tre România și Mexic se dezvoltă 
relații de prietenie și colaborare 
pe multiple planuri, stimulate de 
afinitățile de limbă și cultură, de 
preocupările comune pentru acce
lerarea progresului economic și so
cial. Poziții identice sau apropiate 
în marile probleme ce confruntă 
lumea contemporană au favorizat 
o strinsă conlucrare româno-meXi- 
cană și în domeniul vieții interna
ționale. în evoluția ascendentă a 
acestor relații, un moment de re
ferință istorică l-a constituit vizita 
oficială efectuată în Mexic. în 1975, 
de președintele Nicolae Ceaușescu. 
Documentele semnate cu acel pri
lej, acordurile încheiate au impul
sionat puternic raporturile recipro
ce, in interesul ambelor- țări și po
poare. al cauzei păcii și colaboră
rii internaționale.

t V
PROGRAMELE 1 șl t

10.45 Film serial. „Lumini șl umbre". 
Episodul 20

11.45 Muzică populară instrumentală
In jurul orei 12,00
Transmisiune directă : adunarea popu

lară din Capitală prilejuită de 
deschiderea anului de învățămînt 
1982—1983

16.00 Telex
16,05 Călătorie prin Chiapas. Nota de 

drum
16,30 stadion — emisiune de actualitate 

sportivă
17,00 Studioul tineretului

20,00 Telejurnal
20,25 Actualitatea economică
20,45 Anii tinereții noastre
21,00 Memoria documentelor
21,20 Serial științific. Corpul uman. 

Episodul 2 : „Un pacient obișnuit"
21,50 Invitați tn studiourile noastre. Va

lentin și ștefan Gheorghiu, Aure
lian Octav Popa

22,15 Telejurnal

PROGRAMUL n
20,00 Telejurnal
20,25 Concertul Orchestre! simfonice a 

Radloteleviziunil. Festival Beetho
ven. Dirijor : Ioslf Conta. Solistă : 
Yuuko Shiokawa. In program : . 
Uvertura Leonora m ; Concertul 
pentru vioară și orchestră ; Sim
fonia a Vl-a

22,15 Telejurnal
22,30 închiderea programului

Maramureș. ”Corltributia pro
pagandei vizuale la popularizarea 
sarcinilor reieșite din documentele 
de partid și de stat și la mobili
zarea oamenilor muncii la înfăp
tuirea obiectivelor economico-so- 
ciale ale anului 1982“ — este tema 
unui schimb de experiență orga
nizat la Baia Mare de către secția 
de propagandă a Comitetului jude
țean de partid Maramureș. Partici
panții — secretari și secretari ad- 
juncți ai comitetelor de partid din 
unitățile economice, din municipii, 
orașe și comune — au dezbătut pe 
viu, cu prilejul vizitării unor între
prinderi băimărene cu rezultate 
bune in acest domeniu, eficiența 
celor mai izbutite forme ale propa
gandei vizuale, precum și căile de 
modernizare a acestora. (Gheorghe 
Susa).

Galați Ga'at^ s-a desfășu
rat a doua ediție a festivalului-con- 
curs interjudețean de muzică ușoară 
și populară românească intitulat 
„Steaua Dunării", manifestare orga
nizată de consiliul județean al sin
dicatelor. Au participat 45 de con
curent! din 21 de județe. Locurile I 
au fost ciștigate de Aurora Moga, 
strungar la întreprinderea „Armătu- 
ra“-Zalău (muzică populară) și 
Nicoleta Stancu, de la Centrul de 
calcul al Șantierului naval Galați 
(muzică ușoară). (Dan Plăeșu).

Bacău. Sub genericul „Țării 
— conștiința și fapta", comitetul ju
dețean de cultură și educație socia
listă Bacău a organizat un amplu 
festival-concurs la care au luat 
parte peste 40 000 de artiști amatori 
de la orașe și sate, reuniți în circa 
1 000 de formații corale, orchestrale, 
de dansuri și brigăzi artistice. Cele 
mai bune formații din cadrul ca
selor, de cultură și cluburilor mun
citorești au prezentat un mare spec
tacol pentru oamenii muncii veniți 
la odihnă și tratament în stațiu
nea balneo-climaterică Slănic-Mol- 
dova. (Gheorghe Baltă).

Mureș. în orașul Reghin, În
ceputul noului an forestier a fost
marcat de organizarea, pe stadionul 
„Avîntul" din localitate, a unor ma
nifestări cultural-artistice și spor
tive dedicate forestierilor mureșeni, 
la care și-au dat concursul formații 
artistice și sportive din zona Mure
șului, Tîrnavelor și a orașului So- 
vata. (Gheorghe Giurgiu).

Suceava. La Suceava a apă
rut Anuarul muzeului județean — 
volumul 8, care cuprinde studii de 
istorie și arheologie, istoria cultu
rii, documente, medalioane, note 
și comentarii ce privesc în spe
cial zona de nord a Moldovei, pe 
perioada dintre neolitic și pînă în 
contemporaneitate. Unui dintre ca
pitolele lucrării este dedicat isto
riei orașului Suceava. (Sava Beji- 
nariu).

Botoșani. în organizarea ca
sei municipale de cultură și a re
vistei „Flacăra-rebus" la Botoșani 
s-a desfășurat consfătuirea națio
nală a cenaclurilor și cercurilor 
rebusiste. Comuna Vorona. locali
tate recunoscută prin pitorescul 
așezării și valoarea tradițiilor etno- 
folclorice, a găzduit cea de-a 8-a 
ediție a „serbărilor pădurii", la care 
au participat formații artistice pro
fesioniste și de amatori din județ. 
(Silvestri Ailenei).

Satu Mare. Sub egida Cen‘ 
trului de îndrumare a creației popu
lare și a mișcării artistice de masă 
a apărut culegerea literară „Te 
cînt, partid iubit", în care semnează 
membri ai cenaclurilor literare din 
județ. Creațiile în versuri, proză și 
reportaj , inserate în antologie se 
constituie într-un vibrant omagiu al 
scriitorilor sătmăreni adus gloriosu
lui nostru partid, eroismului po
porului nostru în lupta pentru li
bertate socială și națională, mărețe
lor înfăptuiri din anii socialismului 
pe meleagurile sătmărene. (Octav 
Grumeza).

• ASTRONAUTICA 
ÎN SERVICIUL ARHEO
LOGIEI. Pe baza fotografiilor 
luate din Cosmos, în regiunea 
cuprinsă intre fluviile Don și 
Volga au fost descoperite cîteva 
sute de așezări datînd de apro
ximativ 15 000 de ani înaintea 
erei noastre. Este vorba de 
aglomerări primitive și de gor
gane situate în depresiunea 
Sapta, din apropierea lacului cu 
același nume. Arheologii au dat 
la iveală in diferite puncte ale 
acestei zone, locuite astăzi de 
calmuci, elemente noi privind 
viața oamenilor care au trăit 
aici în urmă cu multe secole. 
Datorită bogăției vestigiilor ar
heologice de la Sapta. unde au 
fost înregistrate aproximativ 
750 de gorgane, s-a hotărît ca 

întreaga depresiune să fie decla
rată „rezervație arheologică 
protejată".

• LOCOMOTIVĂ DI
RIJATĂ PRIN RADIO. ° 
locomotivă fără mecanic circulă 
pe liniile ferate interne ale 
combinatului siderurgic din 
Henningsdorf (R.D. Germană). 
Dacă pînă acum pe fiecare lo
comotivă de manevră lucrau doi 
mecanici, în prezent atribuțiile 
acestora au fost preluate de un 
punct central de dispecerat care 
dirijează circulația prin ra
dio. Pe baza experienței acu
mulate, conducerea combinatu
lui a luat măsuri pentru trece
rea la dirijarea prin radio a 
tuturor locomotivelor întreprin
derii.

• PETROLUL SI DEZ
VOLTAREA VIEȚÎI MA
RINE. Specialiști ai Universită
ții din California (S.U.A.) au 
ajuns la concluzia că petrolul ce 
pătrunde din adîncul pâmîntului, 
pe cale naturală, in apele ocea
nelor contribuie la dezvoltarea 
florei și faunei marine. Conclu
zia este rezultatul observațiilor 
făcute asupra a două zone ase
mănătoare ale oceanului, aflate 
în apropierea țărmului, dintre 
care una este relativ curată, în 
timp ce pe fundul celei de a 
doua se înregistrează scurgeri 
naturale de țiței. în aceasta din 
urmă a fost descoperită o va
rietate mult mai mare de plante 
și animale marine decît în pri
ma. Se presupune că petrolul 
este absorbit de bacterii, care

descompun hidrocarburile pro- 
ducînd diferiți compuși orga
nici, necesari celorlalte micro
organisme care constituie hrana 
viermilor și moluștelor. consu
mate, ia rtndul lor, de către 
pești. Deci, petrolul ce se ivește 
pe fundul mării este asimilat. 
Concentrația lui este insă doar 
de citeva părți Ia un miliard, in 
timp ce. in cazul avarierii unor 
tancuri petroliere, poate ajunge 
la citeva părți la un milion, 
ceea Ce reprezintă un pericol 
pentru organismele marine.

® USCĂTOR SOLAR. 
Soarele, datorită căruia se coc 

cerealele, va fi folosit pe scară 
largă la uscarea acestora. Este 
vorba de un procedeu tehnic ex
perimentat cu succes in Franța. 
In acest scop a fost construit din 
panouri solare un turn care per
mite uscarea lentă, la temperatu
ră joasă, a cerealelor. Cheltuieli
le legate de consumul de energie 
sint de două ori mai reduse de- 
cit in cazul instalațiilor de usca
re prin metode obișnuite.

© VIDEOMÂGNETO- 
FON SUBACVATIC. Firma 
japoneză „Sony" va începe la ? 
sfirșitul acestui an producția de1

serie a unui nou tip de video- 
magnetofon cu casete care va 
putea funcționa sub apă la 
adîncimi pînă la 61 de metri. 
Aparatul va fi teleghidat și 
prevăzut cu un microfon spe
cial.

© VACCIN ÎMPO
TRIVA LEPREI. După cerce

tări îndelungate, savantul in
dian N. Veeraragnavan a obți
nut un vaccin împotriva leprei. 
Una din principalele dificultăți 
pe care savantul a trebuit să le 
învingă a fost găsirea unui me
diu adecvat pentru cultivarea 
bacteriei leprei. Primele rezul
tate ale vaccinărilor făcute sînt 
încurajatoare.

© POLIGLOT. Inginerul 
sovietic Evghani Cerniavski cu
noaște 38 de limbi străine. 
Limbile străine nu constituie 
pentru mine un scop în sine, a 
declarat el, ci un mijloc de a mă 
iniția in valorile spirituale ale 
altor popoare. După părerea lui 
Cerniavski, în ceea ce privește 

studierea limbilor străine oame
nii se împart în patru grupe. 
Prima, din care face parte și el, 
o constituie cei care iubesc limbi
le și pentru care studierea aces
tora nu este un martiriu, ci o 
plăcere. In grupa a doua intră 
cei ce nu încearcă o plăcere in a 
le studia, dar care înțeleg că, 
fără a cunoaște o limbă străină, 
nu-și vor putea atinge obiecti
vul fixat și de aceea sînt gata 
să facă efortul necesar pentru a 
o învăța. Din grupa a treia fac 
parte cei ce sint de acord să 
învețe o limbă, cu condiția ca 
aceasta să nu-i constrîngă prea 
mult și să dea, în același timp, 
rezultate. Ultima grupă, din 
nefericire cea mai numeroasă, o 
formează cei indiferenți față de 
alte limbi.



NICOSIA: VIZITA DELEGAȚIEI MILITARE ROMANEVizita primului ministru al guvernului român Este necesară angajarea tot mai activă a parlamentelor 1

pe general 
prim-adjunct

statului cipriot a rugat să se 
președintelui Nicolae

ds prosperitate poporului

LUCRĂRILE CONFERINȚEI UNIUNII INTERPARLAMENTARE

tovarășul Constantin Dăscâlescu, în R. S. Cehoslovacă in vederea trecerii la dezarmare"
PRAGA 15 (Agerpres). — Corespon

dență de la loan Erhăn : Tovară
șul Constantin Dăscâlescu, . prim- 
ministru al Guvernului Republicii 
Socialiste România., a sosit, miercuri 
dimineața, la Praga. într-o vizită .ofi
cială de prietenie in Republica So
cialistă Cehoslovacă, la invitația to
varășului Lubomir Strougal, pre
ședintele Guvernului Republicii So
cialiste Cehoslovace.

Primul ministru român este însoțit' 
de tovarășii Ion Pățan, ministrul 
aprovizionării tehnico-materiale și 
controlului gospodăririi fondurilor 
fixe, președintele părții române in 
Comisia mixtă româno-cehoslovacă 
de colaborare economică și tehnico- 
științifică. Ioan Avram, ministrul in
dustriei construcțiilor de mașini. 
Constantin Oancea, adjunct al minis
trului afacerilor externe. Marin Ni
colae, vicepreședinte al Comitetului 
de Stat al Planificării, vicepreședinte 
al părții române in Comisia mixtă 
româno-cehoslovacă de colaborare 
economică și tehnico-științifică, Ion 
Stoian. adjunct al ministrului comer
țului exterior și cooperării economice 
internaționale.

Pe aeroportul Ruzyne din Praga. 
îmoodobit 
celor două 
Dăscâlescu

tovarășul

cu drapelele de stat ale 
țări, tovarășul Constantin 
a fost întimpinat și salu-

tat cu multă cordialitate de
Lu'bomir Strougal, de Ladislav Gerle, 
vicepreședinte al guvernului, pre
ședintele părții cehoslovace in Comi
sia mixtă româno-cehoslovacă de co
laborare economică și tehnico-știin
țifică, Pavoi Bahyl, ministrul indus
triei construcțiilor de mașini gene
rale, Eduard Saul, ministru] indus
triei metalurgice și construcțiilor de 
mașini grele, Dușan Spacil, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, Jan 
Strba, vicepreședinte al Comisiei de 
Stat a Planificării,. Jan Stracar, ad
junct al ministrului comerțului exte
rior, de alte persoane oficiale.

Au fost de față Cornel Pînzaru, 
ambasadorul României la Praga, și 
Josef Simon, ambasadorul R.S. Ce
hoslovace la București, precum și 
membri ai ambasadei române.

în timpul ceremoniei sosirii 
fost intonate imnurile de stat 
Republicii Socialiste România și 
publicii Socialiste Cehoslovace.

Tovarășii Constantin Dăscâlescu și 
Lubomir Strougal au trecut în re
vistă garda de onoare.

★
Miercuri după-amiază, tovarășul 

Constantin Dăscâlescu a depus o co
roană de flori la Mormîntul erou
lui necunoscut de la Panteonul eli
berării naționale din Praga.

în fața riionumentului, unde era 
aliniată o gardă de onoare, au fost 
intonate imnurile de stat ale Repu
blicii Socialiste România și Republi
cii Socialiste Cehoslovace.

Asistenta a păstrat un moment de 
reculegere.

Primul ministru al guvernului ro
mân vizitează apoi Panteonul, unde 
depune o jerbă de flori la mormîn- 
tul lui Element Gottwald și sem
nează în Cartea de onoare.

Erau prezenți tovarășii Ladislav 
Gerle, vicepreședinte al guvernului, 
președintele părții cehoslovace în 
Comisia mixtă, Jaromir Obzina, mi
nistrul de interne, Frantisek Stafa, 
primarul orașului Praga, ofițeri su
periori, persoane oficiale române și 
cehoslovace./

au 
ale 
Re-

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
se aflau tovarășii Ion Dincă, prim 
viceprim-ministru al guvernului, 
Gheorghe Caranfil, ministrul indus
triei chimice, Alexandru Necula, mi
nistrul industriei de mașini-unelte, 
electrotehnică și electronică. Lucian 
Drăguț, secretar al Consiliului de 
Miniștri, alte persoane oficiale.

Au fost de față Vladimir Vaclavik, 
însărcinatul cu afaceri ad-interim al 
R. S. Cehoslovace la București, și 
membri ai ambasadei.

Primire la
Tovarășul Gustav Husak, secretar 

general al C.C. al P.C. din Ceho
slovacia, președintele Republicii So
cialiste Cehoslovace, l-a primit 
miercuri după-amiază pe tovarășul 
Constantin Dăscâlescu, membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 

. al P.C.R., prim-ministru al_ Guver
nului Republicii Socialiste 
aflat in vizită oficială de 
in R. S. Cehoslovacă.

Din partea tovarășului 
Ceaușescu, secretar general __ ___
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, tova
rășul ■ Constantin Dăscâlescu a trans
mis tovarășului Gustav Husak un 
salut călduros și cele mai bune urări 
de sănătate, iar poporului cehoslovac 
urări de noi și tot mai mari succese 
in construirea societății socialiste dez
voltate, în îndeplinirea hotărîrilor 
Congresului al XVI-lea al P.C. din 
Cehoslovacia.

Mulțumind pentru mesajul ce i-a 
fost adresat, tovarășul Gustav Husak 
a transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un salut frățesc și cele 
mai cordiale urări de sănătate, pre
cum și urări de noi succese poporu
lui român in edificarea societății so
cialiste 
înfăptuirea 
Xll-lea al

România, 
prietenie

Nicolae 
al Parti-

multilateral . dezvoltate, în 
hotărîrilor Congresului al 
partidului.

tovarășul Gustav Husak■
în cadrul întrevederii a fost ex

primată satisfacția pentru dezvolta
rea relațiilor de strînsă prietenie, so
lidaritate și colaborare pe multiple 
planuri dintre România și Cehoslova
cia, dintre Partidul Comunist Român 
și Partidul Comunist din Ceho
slovacia. dintre popoarele noastre, 
subliniindu-se însemnătatea hotări- 
toare pe care au avut-o întâlnirile 
și convorbirile dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul Gustav 
Husak, cu deosebire întilnirea la cel 
mai inalt nivel din luna mai, anul 
trecut, la Praga, pentru evoluția fruc
tuoasă a acestei conlucrări.

în cadrul schimbului de vederi a . . ■ .
fost exprimată dorința reciprocă de vorbirilor dintre cei doi șefi de gu-

■ ■ • ............... . " vern, subliniind că vizita oficială de
prietenie pe care primul ministru al 
guvernului român o efectuează in 
Cehoslovacia constituie o contribuție 
Ia dezvoltarea prieteniei si colaboră
rii dintre , România și Cehoslovacia, 
îrr spiritul convorbirilor și înțelege
rilor convenite la, nivel înalt.

La convorbiri au fost prezenți to
varășul Lubomir Strougal, președin
tele Guvernului Republicii Socialiste 
Cehoslovace, precum și ambasadorii 
celor două țări,

Primirea S-a desfășurat într-o at
mosferă . caldă, prietenească.

A avut Ioc, de ' asemenea, un 
schimb de vederi referitor Ia proble
me actuale ale vieții internaționale. 
S-a subliniat de ambele părți nece
sitatea de a acționa neobosit pentru 
reducerea încordării existente azi în 
lume, pentru soluționarea exclusiv 
pe cale pașnică, prin tratative, a stă
rilor conflictuale și a celorlalte pro
bleme cu care se confruntă omeni
rea, pentru înfăptuirea dezarmării 
generale,, și în primul rînd a dezar
mării nucleare, pentru o Eiiropă a 
păcii și colaborării, eliberată de 
spectrul războiului atomic.

Tovarășul Gusțav HUsak a apre
ciat desfășurarea fructuoasă a con-

ROMA 15 (Agerpres). — Dezbate
rile in plen ale celei de-a 69-a con
ferințe a Uniunii Interparlamentare 
au fost axate, încă din prima zi, pe 
problemele dezarmării, o atenție 
deosebită acordîndu-se căilor și mo
dalităților prin care parlamentele 
pot să participe activ la adoptarea 
de măsuri reale de dezarmare.

Punînd în lumină concepția pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu privind 
caracterul deosebit de complex și 
contradictoriu al situației internațio
nale actuale, primejdiile care ame
nință libertatea și independența po
poarelor. confruntarea dintre cele 
două tendințe diametral opuse în 
viața internațională! președintele 
Grupului român al Uniunii interpar
lamentare, Stan Soare, șeful delega
ției române,, a subliniat imperativul 
opririi cursei înarmărilor și trecerii 
la dezarmare, al respectării stricte, în 
toate împrejurările, a dreptului su
veran al popoarelor de a-și hotărî 
singure soarta, necesitatea, soluțio
nării tuturor conflictelor exclusiv pe 
calea. tratativelor, a asigurării parti
cipării active, în condiții de deplină 
egalitate, a tuturor statelor la rezol
varea justă și durabilă a probleme
lor lumii contemporane.

Șeful delegației române a arătat 
că neadoptarea, de către cea de-a 
II-a sesiune specială a O.N.U.. con
sacrată dezarmării, a programului 
global de dezarmare sau a altui do
cument privind celelalte probleme 
aflate pe ordinea de zi constituie un 
motiv de serioasă preocupare pen
tru opinia publică mondială, pentru 
numeroase state — printre care și 
România — care au acționat și cerut 
stăruitor realizarea unei cotituri ra
dicale în direcția opririi cursei înar
mărilor și trecerii la măsuri concre
te de dezarmare. în primul rînd de 
dezarmare nucleară.

în acest context, a fost evidenția
tă amploarea mișcării pentru pace și

dezarmare din România, semnifica
ția Apelului poporului român, difu
zat ca document oficial al O.N.U.

înfățișînd propunerile cuprinse în 
mandatul conferit de Marea Adunare 
Națională delegației țării noastre la 
sesiunea specială a O.N.U. consacra
tă dezarmării, privind trecerea la 
măsuri- reale de dezarmare în Euro
pa .și în întreaga lume, președintele 
Grupului român al Uniunii inter
parlamentare s-a pronunțat pentru 
sporirea eforturilor pe plan parla
mentar, pentru angajarea tot mal 
activă a parlamentelor în vederea 
realizării unei lumi a păcii și coope
rării, lipsită de arme nucleare, de 
orice fel de mijloace de distrugere.

★
Luînd cuvîntul in cadrul sesiunii 

anuale a Uniunii Interparlamentare, 
Yasser Arafat, președintele Comi
tetului Executiv al Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei, a declarat 
că O.E.P. se pronunță pentru solu
ționarea pe. cale politică . a proble
mei palestiniene pe baza planului 
adoptat de cea de-a XH-a Conferin
ță arabă la nivel înalt de la Fes — 
transmit agențiile internaționale de 
presă. Arătînd că se prezintă în 
fața parlamentarilor din lume ca un 
„mesager al păcii", el a cerut Con
siliului de Securitate al O.N.U. și 
statelor comunității internaționale să 
acționeze ..pentru a determina Israe
lul să respecte rezoluțiile organiza
ției mondiale.

Papa loan Paul al II-lea s-a în- 
tîlnit miercuri, la Vatican, cu pre
ședintele Comitetului Executiv al 
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei, Yasser Arafat. Un purtător 
de cuvînt al O.E.P. — citat de agen
ția France Presse — a declarat că 
în cadrul întrevederii au fost abor
date problema Ierusalimului, rezul
tatele recentei reuniuni arabe la ni
vel înalt de la Fes, șî alte aspecte 
ale situației din Orientul Mijlociu.

NICOSIA 15 (Agerpres). — Pre
ședintele Republicii Cipru, Spyros 
Kyprianou, ■ l-a primit 
colonel Vasile Milea, 
al ministrului apărării naționale și 
șef al Marelui Stat Major, care, la 
invitația- ministrului cipriot al apă
rării, efectuează o vizită oficială în 
această țară in fruntea unei delegații 
militare române.

Cu acest prilej, din partea tovară
șului Nicolae Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste România, co
mandant suprem al forțelor armate, 
a fost transmis președintelui Repu
blicii Cipru un salut călduros și

urări 
cipriot.

Șeful 
transmită 
Ceaușescu un cald salut și cele mai 
bune urări, împreună cu mulțumirile 
sale profunde pentru sprijinul con
stant pe care țara noastră, personal 
șeful statului român, il acordă cauzei 
poporului cipriot.

în cursul convorbirii au fost evo
cate bunele relații de prietenie și 
colaborare româno-cipriote, expri- 
mîndu-se dorința reciprocă de s 
dezvolta și intensifica aceste relații 
in toate domeniile.

PE MERIDIANELE GLOBULUI

EVENIMENTELE DIN LIBAN

Ample acțiuni pentru pace,

împotriva înarmărilor
PARIS Un nou apel al celor 100 de personalități 

franceze în favoarea destinderii
PARIS. - „TREBUIE CONTINUATA LUPTA PENTRU PACE SI 

DERE, PENTRU NEGOCIERI, Șl, IN ACEST SCOP, TREBUIE 
EFORTURI ATIT DIN PARTEA ESTULUI CIT SI A VESTULUI 
CA DEZARMAREA SĂ DEVINĂ ÎN ’SFIRȘIT O REÂLITATE" - se ...

■ apelul adoptat la întîlnirea celor „100 de personalități" franceze din ini
țiativa cărora in luna iunie a acestui an, la Paris, a avut loc un marș al pă
cii cu participarea a 250 000 de persoane. „Trebuie să facem ca uriașele 
mijloace irosite pentru crearea de instrumente ale distrugerii să servească 
cauzei apărării vieții, luptei împotriva foametei și sărăciei" - se arată în 
apel. Autorii apelului adresează tuturor francezilor chemarea de a lua 
parte la acțiunile săptăminii mondiale de dezarmare, care se va desfășura 
din inițiativa O.N.U., în perioada 24-31 octombrie.

DESTIN- 
DEPUSE 
PENTRU 

spune in

WASHINGTON în cadrul unui larg referendum, 
opinia publică se pronunță pentru reducerea 

înarmărilor

a adinei in continuare. în spiritul în
țelegerilor convenite la nivel înalt, 
dialogul politic dintre P.C.R. și P.C. 
din Cehoslovacia, dintre România și 
Cehoslovacia, de a. folosi din plin 
marile posibilități pe chre le oferă 
potențialul economic, tehnic și știin- 
.țific ridicat al celor două țări pentru 
sporirea mai puternică, in cursul a- 
cesțui cincinal, â schimburilor eco
nomice pe baza avantajului reciproc. 
De asemenea, s-a exprimat, hotărirea 
de a lărgi și mai mult conlucrarea 
in domeniile invățămintului. științei, 
culturii, artei, ocrotirii sănătății,. tu
rismului etc.

Președintele ales, Becliir Gemayel, victima unui atentat
BEIRUT 15 (Agerpres); — Pre

ședintele ales al Libanului. Bechir 
Gemayel, a încetat, marți, din viață, 
în urma unui atentat cu exploziv, 
produs la unul din sediile din Beirut 
ale partidului Falangele Libaneze, a 
anunțat o declarație oficială difuzată 

.de postul de radio Beirut, reluată de 
agențiile Reuter și Associated Press, 

distrus parțial clă- 
de asemenea, un 

victime — morti: și

text pentru a invada, din nou secto
rul vestic al capitalei libaneze.

începerea convorbirilor oficiale
au ’ început, la Palatul 

Praga. convorbirile- Ofici- 
! tovarășul Constantin

‘ Miercuri' 
Hrzan. din i 
ale dintre ... .
Dăscâlescu, prim-ministru al Guver
nului Republicii Socialiste România, 
și Lubomir Strougâl, președintele. 
Guvernului Republicii Socialiste 
Cehoslovace.

Deschizind convorbirile oficiale, 
premierul cehoslovac a adresat oaspe
telui român, celorlalte persoane ofi
ciale care il Însoțesc un călduros sa
lut de bun venit pe pămintul Ceho
slovaciei prietene, exprimindu-și 
convingerea câ actuala intilnire, in- 
cadrindu-se în dialogul la nivel înalt 
promovat de conducătorii de partid 
și de stat ai celor două țări, se în
scrie ca o nouă contribuție la dez
voltarea și adincirea colaborării ro- 
mâno-cehoslovace.

în acest context, a fost evidenți
ată importanța deosebită a înțelege
rilor convenite, in cadrul întîlnirilor 
la nivel inalt din ultimii ani, a ra
porturilor strînse de prietenie și sti
mă reciprocă dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Gustav Husak, sUbli- 
niindu-se că acestea au un rol de
terminant în extinderea conlucrării 
pe multiple planuri intre P.C.R. și 
P.C.C., intre România și Ceho
slovacia, in interesul construcției so
cialismului în cele două țări, al cau
zei generale a socialismului, colabo
rării și păcii în lume. S-a exprimat 
voința unanimă de a acționa în con
tinuare pentru transpunerea în via
ță a hotăririlor adoptate cu prilejul 
intilnirii la nivel inalt de la Praga, 
din luna mai 1981.

Cei doi prim-miniștri s-au infor
mat reciproc asupra evoluției con
strucției socialiste din cele două țări, 
cit și asupra preocupărilor celor 
două partide in soluționarea obiecti
velor dezvoltării economico-sociale 
în actualul cincinal. Au fost aborda
te, de asemenea, probleme ale adîn- 
cirii. in continuare, pe multiple pla
nuri a relațiilor de prietenie, solida
ritate și colaborare dintre cele două 
partide, țâri și popoare.

S-au relevat cu acest prilej inten
sitatea dialogului politic dintre fac
torii de conducere din România și . 
Cehoslovacia, contactele frecvente 
dintre organizațiile politice, de masă 
și obștești din cele două țâri.

Evocind experiența pozitivă dobîn- 
dită in desfășurarea colaborării eco
nomice reciproc avantajoase, cei doi 
șefi de guvern au analizat posibili
tățile concrete privind adincirea

diversificarea cooperării ' șl speciali
zării in producție — cu deosebire, .in 
construcția de mașini, metalurgie, 
electronică, electrotehnică și chimie, 
asigurarea bazei energetice, și de 
materii prime — intensificarea cola
borării in domenii economice de in
teres reciproc, lărgirea conlucrării 
tehnico-științifice și amplificarea 
schimburilor comerciale dintre cele 
două țări. Ambele părți au apreciat 
că nivelul atins în dezvoltarea eco
nomică a celor două țări, potențialul 
tehnic in continuu progres, atit in 
România, cit și în Cehoslovacia, pre-, 
cum și apropierea geografică oferă 
posibilități largi pentru o sporire 
mai puternică a schimburilor econo
mice pe baza avantajului reciproc, 
pentru ridicarea nivelului calitativ 
al colaborării economice bilaterale.

în cursul convorbirilor au fost e- 
vidențiate. de asemenea, progresele 
înregistrate in extinderea colaboră
rii in domeniile științei, invățămin- 
tului, culturii, artelor, ocrotirii sănă
tății, turismului, presei, rădiotelevi- 
ziunii și ■ in alte domenii, sublinim- 
du-se că aceste relații cu vechi tra
diții aduc o contribuție însemnată la 
mai buna cunoaștere reciprocă, la 
apropierea dintre cele două popoare.

în cursul convorbirilor, desfășura
te intr-o atmosferă de prietenie și 
înțelegere reciprocă, cei doi prim- 
miniștri au efectuat un schimb de 
vederi asupra unor probleme actua
le ale vieții internaționale. .

•*r
Tovarășul Lubomir Strougal a ofe

rit, miercuri, un dineu oficial in 
onoarea tovarășului Constantin 
Dăscâlescu.

La dineu, desfășurat într-o at
mosferă caldă, prietenească, au parti
cipat membrii delegației române, iar 
din partea cehoslovacă au fost pre
zenți Ladislav Gerle, vicepreședinte 
al guvernului, președintele părții 
cehoslovace in Comisia mixtă. Josef 
Kbfkak, Peter Kolotka, Vaclav. 
Hula, Karol Laco, Matej Lucan, 
Svatopluk Potac, Rudolf Rohlicek — 
vicepreședinți ai guvernului, Bohu- 
slav Chnoupek, ministrul afacerilor 
externe, Pavoi Bahyl, ministrul in
dustriei construcțiilor de mașini ge
nerale, Eduard Saul, ministrul in
dustriei metalurgice și construcțiilor 
de mașini grele; Dușan Spacil,' ad
junct al ministrului afacerilor exter
ne. Jan Strba, vicepreședinte al Co-, 
misiei de Stat a Planificării, Jan 
Stracar, adjunct al ministrului co-

La convorbiri ali Ț participat: Ion 
Pățan,. ..ministrul aprewidonărîi tete 
nico-materiale și controlului gospo
dăririi fondurilor fixe, președintele 
părții române in Comisia mixtă 
româno-cehoslovacă de colaborare 
economică și tehnico-științifică, 
loan Avram, ministrul industriei 
construcțiilor de mașini, Constantin 
Oancea, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, Marin Nicolae, vice
președinte al Comitetului de Stat al 
Planificării, vicepreședintele părții 
române în Comisia mixtă, Ion Sto
ian,' adjunct al 
lui exterior și 
internaționale.

Din partea' 
parte Ladislav 
al guvernului, pai
cehoslovace in Comisia mixtă româ
no-cehoslovacă de colaborare econo
mică și tehnico-științifică, Pavoi Bahyl, 
ministrul industriei construcțiilor de 
mașini generale, Eduard Saul, minis
trul industriei metalurgice și con
strucțiilor de mașini grele, Dușan 
Spacil. adjunct al ministrului aface
rilor externe, Jan Strba, vicepreședin
te al Comisiei de Stat a Planificării, 
Jan Stracar, adjunct al ministrului co
merțului exterior.

Au participat, de asemenea, amba
sadorul României , la Praga și amba
sadorul Cehoslovaciei la București.

Convorbirile continuă.
★

merțului exterior, Tomas Travnicek, 
vicepreședinte al Frontului Național, 
alte persoane oficiale.

. Au participat, de asemenea, amba
sadorul României , la Praga, și amba
sadorul Cehoslovaciei la București.

• în . toasturile rostite în timpul 
dineului, tovarășii Constantin 
Dăscâlescu șl Lubomir Strougal au 
evidențiat cursul mereu ascendent pe 

. care il cunosc relațiile tradiționale de 
prietenie și colaborare multilaterală 
dintre România și Cehoslovacia, pre
cum și voința celor două țări de a 
amplifica pe mai departe aceste rela
ții fructuoase, in folosul popoarelor 
noastre, al cauzei socialismului și 
păcii in lume.'

Cei doi șefi de guvern au toastat în 
sănătatea tovarășilor Nicolae 
Ceaușescu și Gustav Husak, pentru 
continua dezvoltare și întărire a prie
teniei și colaborării dintre P.C.R. și 
T.C.C.; dintre popoarele celor două 
țări.

Explozia, care a 
direa. a produs, 
mare număr de 
răniți.

Președintele Elias Sarkis a decre
tat doliu național de șapte zile, în- 
cepind de miercuri.

Ales președinte al Libanului la 23 
august, Becliir Gemayel urma să de
pună. junămîntul in calitate de șef 
ăl: statului la 23 septembrie, dată la 
care expiră mandatul președintelui 
in exercițiu al țării, Elias Sarkis.

ministrului comerțu- 
cooperării economice
cehoslovacă au luat 

Gerle, vicepreședinte 
președintele părții

Miercuri după-amiază au avut loc 
funeraliile președintelui ales în satul 
natal al defunctului, Bikfaya. Au 
participat președintele Elias Sarkis, 
primul ministru Shafik Al-Wazzan, 
alte oficialități libaneze.

★
Președintele Comitetului Executiv 

al Organizației pentru Eliberarea 
Palestinei, Yasser Arafat, și-a expri
mat miercuri, într-o conferință de 
presă la Roma, regretul in legătură 
cu asasinarea președintelui ales al 
Libanului, Bechir Gemayel. El a 
condamnat, pe de altă parte, faptul 
că Israelul s-a folosit de acest pre-

O declarație guvernamentală li
baneză, reluată de agenția Associated 
Press, informează că trupe și blin
date israeliene au pătruns pe trei 
direcții, in Beirutul de vest. în noap
tea de marți spre miercuri.
.Primul ministru al Libanului, Sha- 

fic Al-Wazzan; a calificat înaintarea 
israeliană drept o violare a încetării 
focului la Beirut, precum 
dului negociat de trimisul 
Philip Habib, și a respins 
invocate de Israel pentru 
trupelor sale in direcția 
de vest. Potrivit acestor
— transmise premierului libanez prin 
intermediul, adjunctului secretarului 
dfe șțșiț american, Morțiș Draper, 
aflat ,ui, prezent în Israel l— opera
țiunea ar avea că obiectiv „să îm
piedice evoluții grave și menținerea 
ordinii".

Forțele israeliene au decretat 
miercuri dimineața restricții de cir
culație în toate orașele și localită
țile din sudul Libanului, informează 
corespondenții de presă din regiune. 
Măsura se aplică în primul rind in 
orașele Saida, Es Sour (Tyr) și Na- 
batiyeh.

WASHINGTON. — 
Trei din patru alegă
tori din statul ameri
can Wisconsin au vo
tat, marți, pentru în
ghețarea și reducerea 
înarmărilor nucleare, 
ca un prim pas in di
recția dezarmării, în 
cadrul referendumului 
pe această temă, orga
nizat concomitent cu 
alegerile preliminare 
in vederea scrutinului 
legislativ din noiem- 

infor'mează

dezarmare și, în pri
mul rînd, pentru dez
armarea nucleară, con
stituie rezultatele pri
melor referendum.'- • 
programate să se dt

l!IU~„ ^CllC .. 
state și mari orașe d'-'. 
S.U.A. Peste 25 la sută 
din populația S.U.A. 
va fi chemată la urne 
pentru a se pronunța, 
într-un adevărat refe
rendum național, asu
pra problemei vitale a 
dezarmării nucleare.

agenția Associated 
Press. De asemenea, 
majoritatea covîrșitoa- 
re a populației orașu
lui Brattelboro, din 
statul Vermont, s-a 
pronunțat, in aceeași fășoare intr-o serie1, 
zi, intr-un referendum 
similar, pentru înghe
țarea inarmărilor nu
cleare.

Aceste manifestări 
impresionante ale vo
inței opiniei' publice 
americane de a se ac
ționa energic pentru

și a acor- 
american, 
pretextele 
înaintarea 
Beirutului 
justificări

★
Miercuri dimineața, portul Beirut 

a fosț%din nou închis in urma înce
tării din viață a președintelui ales 
al Libanului, Bechir Gemayel, și a 
concentrărilor de trupe israeliene in 
vestul Beirutului, transmite agenția 
France Presse.

In orașul vest-german Dusseldorf s-a desfășurat demonstrație
împotriva cursei înarmărilor, la care au luat parte aproape 50 000 de per
soane. Militanții pentru pace purtau pancarte pe care era înscris apelul 
de a se renunța la cursul primejdios al sporirii arsenalelor nucleare și de 

o se trece la măsuri efective de dezarmare

Deschiderea Tîrgului 
internațional de la Brno 

Standurile românești — vizitate 
de președintele Guvernului 

R. Ș. Cehoslovace
PRAGA 15 (Agerpres). — La 

Brno s-a deschis cea de-a 24-a edi
ție a Tîrgului internațional de ma
șini și utilaje. In. cele șapte stan
duri ale României sint. prezentate 
mașini-unelte de așchiat și de pre
lucrare a lemnuKii, mașini textile, 
utilaj minier și părți de utilaj pe
trolier, mijloace de transport ruti
er, mașini agricole, tractoare, ex
cavatoare, autoturisme, produse 
ale industriei electrotehnice și 
electronice, tehnică de calcul 
etc.

In ziua deschiderii, standurile ro
mânești au fost vizitate de pre
ședintele Guvernului R. S. Ceho
slovace, Lubomir Strougal, împre
ună cu Ladislav Gerle, vicepre
ședinte al guvernului, Bohuslav 
Chnoupek, ministrul afacerilor ex
terne, Bohumil Urban, ministrul 
comerțului exterior, Eduard ' Saul, 
ministrul industriei metalurgice Și 
construcțiilor de mașini grele, Pavoi 
Bahyl, ministrul industriei construc
țiilor de mașini generale.

(din a ctualita tea POLITICJC)

Febra pregătirilor pentru alegerile
anticipate în Spania

După o vară politică fierbinte ur
mează o toamnă furtunoasă 
ceasta este opinia majorității 
servațorilor din capitala 
aducind ca argumente nu doar 
așteptata... surpriză a 
„superanticipate", anunțate de pre
mierul Leopoldo Calvo Sotelo, ci 
și febrilele redefiniri de poziție ale 

- unor grupări politice mai vechi sau 
mai noi.

După cum se știe, in prima reu
niune de după vacanță, cabinetul 
centrist condus de Calvo Sotelo a 
decis dizolvarea Cortes-urilor (Ca
mera Deputaților și Senatul). 
Decizia a fost aprobată, potri- 

constituționale, 
Carlos, Anun-

— a- 
ob- 

Spaniei,
alegerilor

respectiv 28 octombrie, cu o cam
panie electorală de numai trei săp- 
tămini. „Acestea nu sint alegeri an
ticipate, ci superanticipate" — a 
comentat purtătorul de cuvînt al 
P. C., din Spania. Reacții similare 
au avut marea majoritate a celor
lalte partide, cu atit mai mult cu 
cit încă din primăvară se conve
nise, in mod tacit, că un eventual 
scrutin legislativ anticipat ar trebui 
convocat spre sfîrșitul lunii noiem
brie sau chiar in decembrie. De 
fapt, in aceasta și constă esența ac
tualului moment politic spaniol : 
precipitarea scrutinului și perioada 
extrem de scurtă oferită partidelor 
pentru a-și pregăti și desfășura 
bataiia, intr-un spațiu electoral do
minat de P.S.M.S. 
de apariția noilor 
partide, care duc 
corpului electoral.

Hotărînd anticiparea alegerilor, 
șeful guvernului avea in vedere, in 
primul rind, salvarea intereselor 
partidului său, U.C.D., in condițiile 
ascensiunii Centrului Democratic și 
Social, ca o alternativă reală a op
țiunilor electorale centriste. Rezul
tatele imediate par insă altele. Cea 
mai simplă privire asupra actualei 
hărți politice spaniole, așa cum 
apare conturată de sondajele de 
opinie publică, arată că alegerile 
din octombrie ar putea constitui, 
un moment de cotitură in viața 
națională spaniolă, favorizînd o 
victorie a Partidului Socialist Mun
citoresc Spaniol.

în cei cinci ani de cind se află 
la putere. Uniunea Centrului De
mocratic, învingătoare in 1977 și 
1979, cele două precedente scruti- 
nuri legislative după înlăturarea 
regimului franchist, nu a reușit să 
rezolve o serie de probleme grave 
cu care este confruntată societatea 
spaniolă, și. în special, șomajul și 
terorismul. Statisticile 
șapte ani arată o creștere 
nuă a numărului celor fără 
ajungindu-se, in prezent, la 
două milioane de șomeri — 
sută din populația activă — 
dintre cele mai ridicate în 
vest-europene. Aceasta in condiții

de semistagnare a economiei (pro
dusul național brut a crescut doar 
cu 1,2 la sută în 1980 și cu 11a sută 
în 1981), de creștere a inflației, care 
a depășit 14 la sută, de sporire a 
datoriei externe a țării, ajunsă la 
peste 27 miliarde de dolari.

în preajma deschiderii campa
niei electorale, ultimele sondaje 
ale opiniei publice apreciază că 
cele mai mari șanse revin P.S.M.S., 
urmat de Alianța Populară in coali
ție cu P.D.P., abia pe locul al trei
lea situindu-se U.C.D. Comentind 
rezultatele sondajelor, presa spa
niolă relevă faptul că această orien
tare a corpului electoral are, in 
primul rind, semnificația dorinței 
celor mai largi pături ale populației 
de a alege un parlament și, implicit, 
un guvern, diferite de cele anteri
oare, capabile să întreprindă acele 
reforme ale structurilor statului și 
administrației publice cerute de 
transformările sociale operate in 
Spania in ultimii ani. Pentru mulț.i 
observatori de la Madrid, frecvența 
sondajelor de opinie publică nu are 
doar obișnuitul caracter electoral, ci, 
în actualul context politic spaniol, 
ele reprezintă și o sondare sui- 
generis a „puterilor de fapt“ din 
țară — cercurile militare și finan
ciare conservatoare, in scopul de a 
descifra atitudinea acestora in fața 
eventualității unui guvern socia
list, sprijinit de alte forțe politice 
de centru-stinga (C.D.S., care și-a 
și declarat intențiile în acest sens).

Vorbind despre atitudinea pe 
care o vor adopta comuniștii față 
de un posibil guvern socialist, se
cretarul general al P. C. din Spa
nia, Santiago Carrillo, arăta, re
cent, că P.C.S. va avea o „poziție 
constructivă".

Accelerat Ia maximum, pulsul 
vieții politice spaniole inregistrea- 
ză, zi de zi, evenimente ce pun in 
evidență preocuparea fiecărei gru
pări politice de a se plasa cit mai 
bine 
cursă 
final 
luția

vit
de _ ___  _____ ____
țînd dizolvarea Cortes-urilor, pri
mul ' ' ' 
cesitatea alegerilor anticipate prin 
dorința cabinetului său de a evita 
„pacte dificile și artificiale", ară- 
tind că „nici prestigiul instituțiilor 
politice, nici eficacitatea activității 
guvernamentale nu ar fi fost în
tărite dacă s-ar fi menținut, in a- 
ceste condiții, aparențele unei vieți 
parlamentare normale". Vidul po
litic creat ca urmare a diminuării 
reprezentării partidului de gu- 
ve.rnămînt in parlament iși are 
cauzele in „defecțiunile" înregistrate 
in ultimul an in rindurile Uniunii' 
Centrului Democratic (U.C.D.), din 
care s-au desprins patru noi gru
pări politice': Partidul' Acțiunii De
mocratice, Partidul Democrat Libe
ral, Partidul Democrat Popular și 
Centrul Democratic și Social, con
dus de fostul premier Adolfo Sua
rez. Urmarea ? Reducerea număru
lui de deputați ai U.C.D., de la 168 
in martie 1979 (din toțalul de 350 
ai Camerei Deputațiloij, la 122, 
doar cu unul mai mult decît cei 
care reprezintă principalul partid 
de opoziție. Partidul Socialist Mun
citoresc Spaniol, condus de Felipe 
Gonzales, situație care ar ti con- 
strins guvernul să apeleze la amin
titele „pacte dificile".

Dacă alegerile anticipate erau, 
așadar, de așteptat, surpriza o con
stituie data lor foarte apropiată —

prevederilor 
regele Juan

ministru a argumentat ne-
și convulsionat 
grupări, mini- 

la dispersarea

CONSI-
78-a se-

intema-
LA MOSCOVA s-au încheiat con

vorbirile dintre delegațiile sovie
tică și yemenită, conduse de Leonid 
Brejnev, secretar general al C.C. al 
P.C.U.S.. președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., și 
Aii Nasser Mohammed, secretar ge
neral al C.C. al P.S. Yemenit, pre
ședintele Prezidiului Consiliului 
Suprem al Poporului, prim-ministru 
al R.D.P. Yemen.

ÎN CADRUL TÎRGULUI INTER
NAȚIONAL DE LA LAUSANNE a 
avut loc „Ziua României". Țara 
noastră este oaspete de onoare la 
această manifestare, participind cu 
un pavilion.

e scurt

O EXPOZIȚIE DE CARTE RO
MANEASCA s-a deschis la Berlin, 
în cadrul colaborării dintre editurile 
academiilor de științe din România 
și R.D. Germană. Sint prezentate 
lucrări din domeniile filozofiei, eco
nomiei, literaturii beletristice, ma
tematicii, istoriei, chimiei, muzicii 
și artei-.

PROTOCOL ALBANEZO-BUL- 
GAR. La Tirana a fost semnat, in
tre guvernele R. P. S. Albania și 
R. P. Bulgaria, protocolul 
schimburile- de mărfuri și 
pe anul 1983 — informează 
ATA.

privind 
plățile 

agenția

CONVORBIRI SOVIETO-POLO- 
NEZE. In comunicatul comun dat 
publicității la încheierea convorbi
rilor dintre Andrei Gromiko. mi
nistrul de externe al U.R.S.S., și 
Stefan Olszowski, ministrul de ex
terne al R.P. Polone, care a efec
tuat o vizită la Moscova, se relie
fează dorința celor două țări de a 
extinde și adinei relațiile bilatera
le pe multiple planuri. In timpul 
convorbirilor au fost abordate, de 
asemenea, unele probleme 
ționale.

AMÎNAREA SESIUNII 
EIULUI LIGII ARABE. A 
siune a Consiliului Ligii Arabe, 
programată pentru 14 septembrie, 
a fost aminată pentru 21 septem
brie, anunță agenția de presă 
WAM din Emiratele Arabe Unite. 
Pe agenda reuniunii se vor afla 
situația din . lumea arabă după 
conferința arabă la nivel înalt și 
ajutorul necesar poporului palesti
nian care trăiește în teritoriile 
ocupate.

RELAȚIILE ANGLO-ARGENTI- 
NIENE. Restricțiile financiare im
puse de Marea Britanie împotriva 
Argentinei in cursul conflictului cu 
această țară asupra Insulelor Mal- 
vine (Falkland) au fost ridicate 
marți, cu începere de la ora 23,00 
GMT — a anunțat un purtător de 
cuvint al trezoreriei britanice. De
cizia a fost luată diipă anunțarea 
cu cîteva ore mai devreme, la 
Buenos Aires, a ridicării sancțiuni
lor financiare argen’tiniene adoptate 
împotriva Marii Britanii.

A ÎNCETAT DIN VIAȚA, în 
urma unui accident de circulație, 
prințesa Grace, soția prințului Rai
nier al III-lea, șeful statului Mona
co, anunță un comunicat oficial, re
luat de agenția France Presse.

CA URMARE A Sil 
CREATE DE FURTUNILE 
CALE, in 21 de provincii și opt o- 
rașe din Filipine a fost declarată 
starea de necesitate, transmite un 
comunicat guvernamental dat publi
cității la Manila.

ultimilor 
conți- 
lucru, 
peste 
15 la 
nivel 
țările

în această foarte rapidă 
electorală, al cărei rezultat 
ar putea marca decisiv evo- 
viitoare a Spaniei.

Valentin PAUNESCU
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