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La invitația președintelui Nicolae Ceaușescu 
și a tovarășei Elena Ceaușescu, ieri a început,

într-o atmosferă de stimă și înțelegere reciprocă,

VIZITA DE PRIETENIE A PRESEDINTEDIREPDBUCII 
PDPDURE REVOUITIDNARE GUINEEA, AHMED SEKOU TORRE

TOVARĂȘUL NICOLAS CEAUSESCU
& & 

a făcut o vizită de lucru
Iu întreprinderea de avioane București

Ceremonia 
sosirii in Capitală

La invitația tovarășului Nicola.e 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, și a 
tovarășei Elena Ceaușescu, luni, 20 
septembrie, a sosit la București, 
intr-o vizită de prietenie, tovarășul 
Ahmed Sekou Toure, secretar gene
ral al Partidului Democrat din Gui
neea, președintele Republicii Popu- 

,.;e Revoluționare Guineea, împreu
na cu tovarășa Andrăe Toură.

Continuare a dialogului la nivel 
înalt româno-guineez, purtat frec
vent în ultimii ani la București și 
Conakry, actuala intîlnire Intre pre
ședinții Nicolae Ceaușescu și Ahmed 
Sekou Toure se înscrie ca un eveni
ment dobsebit de important în evo
luția continuă și tot mai rodnică a 
raporturilor dintre partidele, țările 
și popoarele noastre. Ea se înscrie, 
in același timp, ca o mărturie eloc
ventă a voinței celor două state de a 
contribui la crearea unui climat de 
pace, securitate, colaborare și înțele
gere intre toate țările lumii, la lichi
darea subdezvoltării și instaurarea 
unei noi ordini economice mondiale.

Solemnitatea sosirii înaltului oas
pete din țara africană prietenă a 
avut loc pe aeroportul Otopeni, îm
podobit sărbătorește. Pe frontispiciul 
aerogării se aflau portretele pre
ședinților Nicolae Ceaușescu și Ah
med Sekou Toure, încadrate de dra
pelele de stat ale celor două țări. Pe 
mari pancarte erau înscrise urările s
(Continuare în pag. a III-a)

Convorbirile dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășul Ahmed Sekou Toure

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, a avut, luni seara, 
convorbiri cu tovarășul Ahmed Sekou 
’’'ture, secretar general al Partidului 
Jemocrat din Guineea, președintele 
Republicii Populare Revoluționare 
Guineea.

Cei doi conducători de partid și de 
stat și-au exprimat satisfacția de a 
se reirif Ini și de a continua dialogul 
tradițional, prietenesc, Ia nivel înalt, 
care are un rol determinant în întă
rirea continuă a raporturilor româno- 
guineeze.

Procedînd la un schimb de păreri 
în probleme bilaterale, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Ahmed Sekou 
Toure au relevat că, prin transpune
rea in viață a înțelegerilor stabilite 
cu prilejul precedentelor întîlniri, re
lațiile de strinsă prietenie, solidari
tate și colaborare dintre partidele și 
țările noastre au cunoscut o fruc
tuoasă și neîntreruptă dezvoltare, pe 
planuri multiple. în același timp, s-a 
apreciat că rezultatele pozitive obți
nute pină acum în domeniul colabo
rării reciproce, precum și potențialul 
economic, în permanentă creștere, al

Pa aeroportul Otopeni

■ Aspect de la convorbirile oficiale

României și Guineei creează condiții 
favorabile pentru amplificarea și 
aprofundarea in continuare a acestor 
bune relații, și îndeosebi pentru ex
tinderea schimburilor comerciale și a 
cooperării în producție. A fost afir
mată dorința comună de a se valori
fica mai bine posibilitățile existente, 
asigurîndu-se astfel o evoluție mereu 
ascendentă conlucrării româno-gui- 
neeze, în interesul celor două țări și 
popoare, al progresului și prosperi
tății lor.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și Ah
med Sekou Toure au examinat, de 
asemenea, aspecte principale ale si
tuației internaționale. Subliniind că 
pe plan mondial s-a ajuns la o în
cordare gravă, cei doi conducători de 
partid și de stat au arătat că intere
sele majore ale popoarelor cer să se 
acționeze cu toată hotărîrea și • res
ponsabilitatea pentru a se pune capăt 
tensiunii. dintre state, pentru a se 
opri cursul vieții internaționale spre 
confruntare și război, pentru soluțio
narea pe cale pașnică a diferendelor 
dintre state, pentru reluarea! și con
tinuarea politicii de pace, destindere, 
colaborare și respect al independen
ței naționale.

De comun acord, s-a considerat că 
problema centrală a vieții interna
ționale o reprezintă încetarea cursei 
înarmărilor, trecerea la dezarmare, 
în primul rind la dezarmare nuclea
ră, pentru a se asigura dreptul su
prem al fiecărei națiuni la viață, li
bertate și pace. S-a subliniat că 
realizarea de progrese efective pe 
calea dezarmării ar crea condiții 
pentru eliberarea unor importante 
resurse ce ar putea fi folosite in 
scopul sprijinirii eforturilor popoare
lor din țările în curs de dezvoltare.

A fost evidențiată importanța 
pe care România și Guineea 
o acordă lichidării subdezvoltării și 
a marilor decalaje dintre țările bo
gate și țările sărace, instaurării unei 
noi ordini economice mondiale, în
temeiată pe egalitate și echitate, 
care să faciliteze progresul mai ra
pid al tuturor statelor, îndeosebi al 
celor rămase in urmă. S-a apreciat 
că fără lichidarea subdezvoltării și 

.fără edificarea noii ordini economice 
internaționale ;nu se pot asigura nici 
stabilitatea economică mondială, nici 
pacea lumii.

A fost reliefată însemnătatea con

vocării unei conferințe Ia cel mai 
înalt nivel a țărilor în curs de dez
voltare, la care să se discute proble
mele privind extinderea cooperării 
dintre ele, ale întăririi unității lor 
de acțiune, în vederea realizării unei 
strategii comune pentru viitoarele 
negocieri globale cu țările dezvoltate 
în vederea edificării noii ordini eco
nomice internaționale.

Dialogul la niyel înalt a relevat, 
încă o dată, cu pregnanță .faptul că 
România și Guineea se pronunță ferm 
pentru soluționarea prin mijloace 
pașnice, prin negocieri politice, a 
situațiilor de conflict din Orientul 
Mijlociu, Asia de Sud-Est și Asia de 
Sud-Vest, din Africa, din alte părți 
ale globului pe baza respectării drep
tului popoarelor de a-și hotărî in mod 
liber soarta, fără nici o ingerință din 
afară.

în acest cadru, a fost subliniată 
necesitatea soluționării problemelor 
din Orientul Mijlociu pe cale poli
tică, pentru o pace globală, trainică 
și justă în. această regiune. S-a con
siderat că ocuparea Beirutului de 
vest și masacrele contra populației
(Continuare in pag. a III-a)

Dineu
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, și tovarășa 
Elena Ceaușescu s-au reintîlnit, luni, 
în cadrul unui dineu, cu tovarășul 
Ahmed Sekou Toure, secretar gene
ral al Partidului Democrat din Gui
neea, președintele Republicii Popu
lare Revoluționare Guineea, și to
varășa Andree Toure.

Cu acest prilej a continuat 
schimbul de păreri pe probleme 
bilaterale și internaționale de interes 
comun.

Dineul s-a desfășurat intr-o at
mosferă caldă, prietenească.

Azi, în jurul orei 9,30, 
posturile de radio și tele
viziune vor transmite direct 
ceremonia plecării tovară
șului Ahmed Sekou Toure, 
care, Ia invitația tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu și a 
tovarășei Elena Ceaușescu, 
a efectuat, împreună cu 
tovarășa Andree Toure, o 
vizită de prietenie în țara 
noastră.

“ Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a 
efectuat, luni, 20 septembrie,-o vizită de lucru pe platforma in
dustrială aeronautică situată în cartierul Băneasa din Capitală. 

In această vizită, tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost însoțit 
de tovarășa Elena Ceaușescu, de tovarășii Constantin Dăscălescu, 
Emil Bobu, Ion Dincă, Gheorghe Oprea, Gheorghe Pană, 
Constantin Olteanu.

»
Vizita a prilejuit o analiză apro

fundată a modului în care se înfăp
tuiesc prevederile celui de-al XÎI-lea 
Congres al partidului în legătură cu 
dezvoltarea industriei aeronautice 
românești, a sarcinilor importante ce 
revin in acest cincinal constructorilor 
de avioane din țara noastră.

întreprinderea bucureșteană de a- 
vioane, unitate modernă concepută 
de specialiștii Institutului de proiec
tări pentru construcții de mașini și 
executată de colective ale Trustului 
de construcții industriale București, 
se remarcă prin caracteristicile sale 
funcționale, prin condițiile optime ce. 
le asigură desfășurării unui proces de* 
producție atît de complex și precis 
cum este construcția de avioane. Deși 
nouă, ea beneficiază de un nucleu 
de specialiști de înaltă calificare, a 
căror experiență a asigurat trecerea 
de la activitatea de reparații a aero
navelor la asimilarea unor repere, și 
ansamble pentru avioanele cu care a 
fost dotată aviația noastră, pentru ca 
într-un timp scurt să reușească fabri
carea unor aparate de zbor moderne, 
competitive. Exemplul cel mai eloc
vent îl constituie primul avion de 
linie ROMBAC 1-11, programat să 
efectueze în această zi primul său 
zbor demonstrativ.

Desfășurat in atmosfera de emula
ție generată de apropierea Confe
rinței Naționale a partidului, noul 
dialog al conducătorului partidului și 
statului nostru cu făuritorii aparate
lor de zbor purtind însemnele tri
colore a fost axat pe principalele 
aspecte ale programelor de sporire, 
diversificare și modernizare a struc
turii producției de avioane, de con
tinuă îmbunătățire a parametrilor 
tehhici și a performanțelor lor in 
exploatare.

Sosirea la -întreprinderea de avi
oane București a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a tovarășei Elena 
Ceaușescu, a celorlalți tovarăși din 
conducerea de partid și de stat a fost

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit pe tovarășul Yannis Bannias, 

secretarul C. C al P. C. din Grecia (Interior)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comunist 
Român, a primit, luni dimineața, pe 
tovarășul Yannis Bannias, secretarul 
C.C. al P.C. din Grecia (Interior), 
care, la invitația C.C. al P.C.R., face 
o vizită de prietenie in țara noastră.

La primire a luat parte tovarășul 
Miu Dobrescu, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R.

A fost de față Anghelos Diaman- 
dopoulos, membru al Biroului Exe
cutiv al C.C. al P.C. din Grecia (In
terior).

Oaspetele a adresat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un salut călduros 
din partea conducerii P.C. din Gre

marcată de vibrante manifestări de 
dragoste și prețuire. Miile de oameni 
ai muncii de pe platforma indus
trială de la Băneasa au dat glas 
recunoștinței profunde pe care, ase
menea întregului nostru popor, o 
poartă secretarului general al partidu
lui pentru neobosita sa activitate 
consacrată propășirii patriei noastre 
socialiste, sporirii nivelului de /trai 
material și spiritual al întregului 
popor. în această ambianță sărbăto
rească, s-a scandat cu însuflețire 
numele partidului și al secretarului 
său general. Cei prezenți și-au ex
primat și pe această cale bucuria de 
a-1 saluta din nou in mijlocul lor pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, hotă
rîrea de a munci cit mai bine, de a 
îndeplini în cele mai bune condiții 
obiectivele ce stau în fața industriei 
-aeronautice românești, de a-și spori 
contribuția la dezvoltarea în ritm 
rapid a economiei naționale.

O companie alcătuită din membri 
ai gărzilor patriotice și ăi formațiu
nilor de pregătire a tineretului pen
tru apărarea patriei a prezentat 
onorul.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. to
varășa Elena Ceaușescu, ceilalți to
varăși din conducerea de partid și 
de stat sînt salutați cu deosebită 
stimă de tovarășii loan Avram. Ale
xandru Necula, Dumitru Popa, mi
niștri, Teodor Zanfirescu, director 
general al Centrului național al. in
dustriei aeronautice române, general- 
maior Aurel Răican, șeful Departa
mentului Aviației Civile.

Tineri- și tinere au oferit flori 
tovarășului Nicolae Ceaușescu și to
varășei Elena Ceaușescu.

Dialogul secretarului general al 
partidului cu ^constructorii bucu- 
reșteni de avioane a avut la început 
drept cadru halele de montaj al avi
oanelor BN-2 (Islander) cu 10 locuri, 
aparate multifuncționale. Directorul 
întreprinderii, ,ing. Nicolae Gugui. 
prezintă principalele realizări ale co

cia (Interior), împreună cu urări de 
progres și prosperitate pentru po
porul român.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a adresat oaspeților un 
călduros bun venit în țara noastră și 
a transmis, la rindul său, un salut 
cordial și cele mai bune urări condu
cerii P.C. din Grecia (Interior), succe
se tot mai mari în activitatea pe care 
o desfășoară, împreună cu alte forțe 
progresiste din Grecia, pentru pros
peritatea oamenilor muncii, pentru 
triumful idealurilor de democrație și 
progres social ale poporului grec.

în timpul întrevederii s-a procedat 
la o informare reciprocă privind ac
tivitatea P.C.R. și P.C. din Grecia

lectivului, modul în care, prin trans
punerea în viață a indicațiilor și re
comandărilor formulate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la precedentele 
vizite de lucru, s-a ajuns la actuala 
configurație a întregii platforme in
dustriale. Reține atenția faptul că 
noile capacități construite permit 
realizarea unor produse de înaltă 
complexitate tehnică pe baza aplică
rii celor mai moderne tehnologii de 
lucru. |

Apreciind rezultatele foarte bune 
înregistrate în domeniul aparatelor 
de zbor de capacitate mică, secreta
rul general al partidului a cerut să 
se dezvolte în continuare. în ritm in
tens, fabricația avioanelor mici pen
tru legături rapide, a celor sanitare, 
agricole, de școală și antrenament.

în cadrul secțiilor vizitate este 
pusă în evidență preocuparea specia
liștilor unității de a asimila un nu
măr cit mai mare de echipamente, 
ansamble și repere pentru aeronave, 
de a asigura tuturor produselor uri 
nivel calitativ ridicat- Secretarul ge
neral al partidului examinează cu 
interes aceste rezultate practice ale 
eforturilor creatoare depuse de ta
lentatul colectiv bucureștean, dintre 
care se remarcă diferite piese din dur- 
aluminiu și alte aliaje speciale, din 
fibre de sticlă sau din cauciuc și 
mase plastice eu compoziție și carac
teristici la nivelul rigorilor fabrica
ției avioanelor moderne. Gazdele 
evidențiază că pentru realizarea in 
țară a pieselor necesare se desfășoa
ră o activitate de strinșă colaborare 
cu unități de cercetare științifică și 
de producție din metalurgie, chimie 
și alte ramuri industriale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a in
sistat asupra necesității intensificării 
acțiunilor de asimilare a materiale
lor și pieselor destinate construcției 
de aeronave românești, îndeplinirii 
într-un timp cit mai scurt a prograJ 
melor speciale elaborate in acest 
scop.

O atenție deosebită s-a acordat, în 
timpul vizitei, problemelor privind 
fabricarea avionului ROMBAC 1-11. 
creație de prestigiu industriei 
noastre aeronautice, care ilustrează 
preocuparea constantă a conducerii 
partidului, a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu personal, pentru dezvol
tarea acestei subramuri de vtrf a in-
(Continuare in pag. a III-a)

(Interior), precum și in legătură cu 
unele probleme ale situației interna
ționale. în acest cadru, a fost expri
mată deplina satisfacție față de bu
nele relații de prietenie și solidaritate 
statornicite între cele două partide și 
a fost manifestată dorința reciprocă 
de a acționa pentru aprofundarea a- 
cestor relații, spre binele ambelor 
partide, țări și popoare, în folosul 
păcii, destinderii și colaborării în Bal
cani, în Europa și in întreaga lume. 
S-a exprimat convingerea că dezvol
tarea raporturilor de solidaritate Iji 
prietenie dintre cele două partide 
contribuie la lărgirea și diversiiica-
(Confinuaie iu pag. a T-a)
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l ȚĂRII, CIT MAI MULT CĂRBUNE!

■- OLTAREA - mai grabnică! 
TRANSPORTUL - mai operativ!
teleorman : Porumbul este strîns

. atît cu combinele, cît și manual

LA ÎNTREPRINDEREA MINIERĂ CÎMPULUNG

Rezultatele de pînă acum—un îndemn 
pentru folosirea mai bună 
a potențialului productiv

După încheierea recoltării florii- 
soarelui, forțele mecanice și umane 
din agricultura județului Teleor- 
man au fost mobilizate la strinsul 
celorlalte culturi de toamnă. Pe 
primul plan se află culesul porum
bului, dar concomitent se recol
tează legumele, sfecla de zahăr, 
strugurii, soia și furajele. Pentru 
ca întreaga producție, să fie strinsă 
și pusă cît mai repede la adăpost, 
în magazii și pătule, pretutindeni se 
urmărește să se asigure în perma
nență o bună oganizare a muncii. De 
fapt, așa cum ne spunea tovarășul 
Marin Nisipașu, secretar al comi
tetului județean de partid, în ca
drul fiecărei unități agricole, în fie
care fermă au fost stabilite progra
me privind recoltarea culturilor de 
toamnă, în care se prevăd măsuri 
precise pentru folosirea din plin a 
mijloacelor mecanice și a forței de 
muncă.

Io' C.A.P. Cernetu din comuna Mîr- 
zânesti, județul Teleorman, a început 
recoltarea sfeclei de zahăr, iar 
producția este bună, ne asigură pri

marul Dumitru Grase

giurgiu : Măsuri mai ferme 
pentru urgentarea transportului

In aceste zile, oamenii muncii 
din agricultura județului Giurgiu 
lucrează de zor la stringerea roa
delor cimpului și grădinilor. Unul 
din obiectivele acestei campanii, 
foarte aglomerate dealtfel, este ca 
tot ce se: recoltează' intr-b..zi R.ină 
seara să ajungă la locul de depozi
tare. Iar cei ■ harnioi- și- care ÎSi Or
ganizează bine munca reușesc. Iată 
un exemplu. La C.A.P. Braniștea, 
fiecare cooperator știe ce are de 
făcut, nu numai intr-o zi ci chiar 
pe timp de o săptămînă. Cit pri
vește transportul, președintele coo
perativei, tovarășul Ilie Ancules- 
cu, ne-a spus că s-a organizat o 
coloană de aproape 100 de căruțe 
care scot zilnic din cimp recolta 
de porumb de pe 20—30 hectare. 
Căruțele transportă recolta la baza 
de recepție ori la complexul de 
creștere ă animalelor de la Oinacu. 
De asemenea, aici se mai folosesc 
șase tractoare rutiere care tractea
ză fiecare cite trei remorci. Pină in 
prezent, la Braniștea s-a strins po
rumbul de pe 150 hectare, lucrare 
ce se va executa manual pe toate 
cele 404 hectare, pentru a se eco
nomisi motorina.

In multe alte unități din județul 
Giurgiu problema, , transportării 
produselor din cimp nu a fost re
zolvată corespunzător. Este adevă
rat, comandamentul județean pen
tru agricultură a făcut o planifi
care a mijloacelor de transport, dar 
in unele cazuri calculele hîrtiei nu 
sint in concordanță cu realitatea. 
S-au luat in evidență și’ mijloacele 
de transport ale unităților coope
ratiste. dar acestea. în marea lor 
majoritate, stau din lipsă de com

Pînă luni dimineața, porumbul a 
fost strîns de pe mai bine de 23 000 
de hectare din cele 110 000 hectare 
cultivate. Am urmărit la fața locu
lui, in citeva unități, cum se des
fășoară recoltarea. La cooperativa 
agricolă Fîntînele, în urma celor 
patru combine care recoltau știule- 
ții, echipe alcătuite din cooperatori 
făceau eventualele „rectificări" pen
tru a nu se pierde nimic din pro
ducție. „Ne-am organizat in așa fel 
munca incît, odată cu recoltarea, să 
eliberăm și terenul de coceni — ne 
spune președinta cooperativei agri
cole, Floarea Sia. La strinsul coce
nilor folosim două mașini de adunat 
și căpițat". întrucît nu există sufi
ciente mijloace de transport, obser
văm că s-a luat măsura depozi
tării temporare a porumbului pe un 
pat de coceni la capătul tarlalelor. 
Ni se spune că, in cursul aceleiași 
zile, urmează să fie repartizate aici 
citeva din mijloacele de transport 
folosite pînă atunci la livrarea 
florii-soarelui în bazele de recepție.

Ne deplasăm, și la cooperativa 
agricolă Dobrotești, unde cei 450 de 
cooperatori au început culesul ma
nual al porumbului. „Din cele 918 
hectare, vom recolta mecanizat nu
mai 200 hectare — aflăm de Ia Aris
tide Dolocan, președintele coopera
tivei. Am chibzuit gospodărește și 
am ajuns la concluzia că putem rea
liza economii de carburanți atît prin 
mobilizarea forței de muncă la cu
lesul manual, cit și prin folosirea 
atelajelor la transportul producției 
din cimp". Pentru ca și celelalte 
mijloace de transport să fie utili
zate din plin, aici la Dobrotești s-au 
alcătuit echipe de cooperatori care 
lucrează la încărcarea porumbului 
din lanuri și Ia descărcarea lui în 
punctele de depozitare.

SI in alte cooperative agricole 
prin care am trecut — Viișoara, 
Smîrdioasa, Contești — se muncea 
de zor la recoltarea porumbu
lui, mecanic și manual, in for
mații mari, conduse de spe
cialiști; în timpul nopții, oamenii 
din aceste unități taie cocenii, 
pentru ca terenurile să fie eliberate 
cît mai repede de resturile vege- 

bustibil. In acest timp stă și re
colta pe cimp, fiind supusa degra
dării. în consiliul agroindustrial 
Ghimpați exista o coloană auto de 
6ine stătătoare, cu șoferi din loca
litate, care din nu știm . cg,rațiuni 
a. fost mutată.' intr-o .' altă' zonă a 
județului, iar. la Ghimpați a fost 
repartizată o coloană' de' lă B'olin- 
tin Vale. Numai că, din cele 34 de 
mașini care insumau o capacitate 
de 200 tone, au ajuns de la Bolin- 
tln Vale la Ghimpați numai două. 
Restul de 32 de mașini nu au ajuns 
din motiv că nu au șoferi sau că 
nu au cauciucuri. Din aceste mo
tive, la care se adaugă neajunsu
rile in folosirea atelajelor, pe cimp 
există în grămezi o cantitate de 
aproape 2 000 tone de porumb. De
ficiente se inregistrează și la trans
portul sfeclei de zahăr și chiar al 
florii-soarelui, din care mai sint de 
transportat la baze aprape 6 000 de 
tone. De asemenea. în comunele O- 
grezeni și Grădinari sint supuse 
deprecierii zeci de tone de legume 
deoarece trustul horticulturii tra
tează cu superficialitate problema 
transporturilor. Tot din aceeași 
cauză, In bazinul viticol Greaca sînt 
în pericol de degradare mari canti
tăți de struguri de masă. Trustul 
horticol, răspunzător de valorifica
rea produselor, a cerut să i se pună 
la dispoziție zilnic capacități de 
transport insumind 1 400 tone, a 
primit asigurări că i se vor trimite 
1 000 de tone, dar in unele zile au 
ajuns la unități capacități de 800 
de tone, iar in alte zile nici măcar 
o mașină.

Comandamentul județean a ana
lizat această situație și a Întreprins

Recoltarea porumbului la cooperativa

tale. Ne-a reținut atenția și modul 
în care se lucra la C.A.P. Zim- 
nicea. Constituiți in echipe mari, 
cooperaforii recoltează manual po
rumbul, pe care ulterior îl pun in 
saci, așezați la marginea tarlalelor. 
Aceștia sint scoși apoi la căile de 
acces cu atelajele, de aici fiind În
cărcat) în autocamioane și trans
portați direct la baza de recepție sau 

noi măsuri pentru organizarea mai 
bună a transportului, mai ales că 
greul campaniei începe odată cu in
tensificarea recoltării porumbului de 
pe o suprafață de aproape 70 000 
hectare. S-a intervenit prompt in 
această direcție, dirijîndu-se ma
șini acolo unde situațiile urgente le 
solicită. Dar cum. rămine cu mași
nile care stau nefolosite în curțile

brașov: De-ar avea cartofii... roti
11 î

în județul Brașov, ritmul recol
tării cartofilor s-a intensificat mult 
în ultimele zile. Aceasta a făcut 
ca pină duminică seara, in unită
țile agricole ale județului ^recolta 
de cartofi să fie adunată de pe 
mai bine de două treimi din su
prafața cultivată.

La C.A.P. Ghimbav se lucra cu 
toate cele 6 utilaje de care dispune 
secția S.M.A. pe ultimele hectare. 
Ca și in zilele precedente, meca
nizatorii Vasile Hegbeli, Mihai 
Vonu și Francisc Kirr de pe com
binele E-684 au continuat munca 
pină seara tîrziu, la lumina fa
rurilor, reușind fiecare să stringă 
recolta de pe cite 5,6 hectare zil
nic, față de numai 3 hectare cît 
prevede norma. Și cooperatorii din 
Săcele, ajutați de oamenii muncii 
din unitățile industriale din Bra
șov și Săcele, au reușit să stringă 
întreaga recoltă de pe cele 800 
hectare cu cartofi în numai 15 
zile.

Recoltarea cartofilor se desfă
șoară și în alte unități din Cimpia 
Birsei, cum sint Rișnov, Stupini. 
Codlea, Cristian etc. în ultimele 
două unități este necesar să fie asi
gurată insă o mobilizare mai largă 
a localnicilor, dat fiind faptul că aici 
mai sint de adunat cartofii de pe 
185 și, respectiv, 90 hectare. 

agricolă Fîntînele, județul Teleorman
Foto : I. Herțeg

în pătulele proprii. Cu aceeași gri
jă sint strinși și cocenii.

Sint numai citeva din exemplele 
bune de urmat de oamenii muncii 
din agricultură județului Teleor
man pentru a strînge și pune Ia 
adăpost cit mai repede recolta de 
porumb.

Stan ȘTEFAN
corespondentul „Scinteii"

cooperativelor agricole, cărora nu 
li s-a asigurat combustibilul nece
sar ? în timp ce se apelează la ca
mioanele statului, care, așa cum s-a 
văzut, o dată sosesc, dar de cele 
mai multe ori nu, iar produsele se 
adună in grămezi pe cimp.

Petre CRISTEA 
corespondentul „Scinteii"

Din ultima situație operativă lua
tă de direcția agricolă județeană 
reiese că pe cimp se mai găseau, 
duminică seara circa 21 700 tone 
cartofi. Desigur, chiar dacă in ur
mătoarele zile nu se întrevede o 
modificare în evoluția timpului, 
transportul cartofilor de p’e cimp 
la, bazele de sortare și preînsiloza- 
re sau la AGROSEM și I.L.F. tre
buie urgentată pentru a se preveni 
pierderile de recoltă. După cum am 
aflat, greutăți de netrecut in 
privința asigurării mijloacelor de 
transport nu există. Ceea ce se 
Impune este ca toate aceste mij
loace să fie mult mai eficient fo
losite prin organizarea mai- bună a 
Încărcării și descărcării lor. ceea ce 
presupune asigurarea forței de 
muncă necesare. în paralel cu 
transportul recoltei de pe cimp este 
absolut necesar să fie intensificată 
șl operația de sortare. Prin partici
parea elevilor\și studenților la re
coltarea cartofilor se creează con- 

‘diții ca în următoarele zile și sor
tarea să înregistreze ritmuri mai 
ridicate. Totul depinde de modul in 
care conducerile șl specialiștii uni
tăților agricole vor ști să organi
zeze această activitate.

Nicolae MOCANU 
corespondentul „Scinteii"

Miner de 25 de ani, șef de brigadă 
la mina Godeni, Nicolae Constanti- 
nescu este optimist cînd discută des
pre posibilitățile ortacilor de la în
treprinderea minieră Cimpulung de 
a îndeplini sarcina de onoare pe care 
le-a trasat-o de curînd secretarul 
genera! al partidului : de a dubla 
producția actuală în 3—4 ani și de a 
obține, prin urmare, o cantitate anu
ală de 3 milioane tone de cărbune. 
Ca să exemplifice, ne prezintă mă
surile pe care tocmai le-au discutat 
intr-o ședință operativă a brigăzii 
sale la ieșirea din șut, în vederea 
creșterii productivității pe post de la 
5,66 t la 6,20 t.

încrederea minerilor în posibilita
tea dublării producției are, desigur, 
un suport solid în actualele realizări. 
Despre rezultatele bune obținute pe 
3 luni ale anului ne vorbește directo
rul întreprinderii, ing. Florea Stoe- 
ncscu.

— Sîptem siguri că vom extrage în 
acest an 1,7 milioane tone cărbune, 
îndeplinind in felul acesta și angaja
mentul de suplimentare a producției 
cu 140 000 tone. Avem suficiente mij
loace de mecanizare pe care va tre
bui să le folosim mai bine. Pe 8 luni 
ale anului depășirea este de 72 421 
tone cărbune.

O realizare meritorie. Totuși nu 
putem să nu observăm un aspect 
mai puțin satisfăcător. Creșterea 
aceasta este obținută, in primul rind, 
pe seama producției din cariera 
Anlnoasa. unitate care și-a depășit 
planul pe 8 luni cu 117 328 tone. Dar 
cu o parte din această însemnată 
depășire s-au acoperit minusurile 
din sectoarele subterane înregistrate, 
In special la minele Poienari, Jugur 
și Pescăreasa. în prezent, producția 
carierei Aninoasa reprezintă 50 la 
sută din totalul realizărilor între
prinderii miniere Cimpulung. Or. 
dacă se vor supralicita în continua
re, rezervele carierei vor fi secătuite 
în cițiva ani. Soluția o oferă înlă
turarea dificultăților din sectoarele 
subterane, generate de utilizarea sub 
posibilități a forței de muncă și a 
dotării tehnice, in vederea creșterii 
producției de cărbune.

Dacă toate utilajele ar lu
cra la capacitate,., In mod pa* 
radoxal cele mai multe neajunsuri 
legate de dotarea tehnică se întâl
nesc chiar la unitatea fruntașă, adică 
la cariera Aninoasa. Cum spune 
șeful sectorului, ing. Mihai Enaclic, 
dacă această situație nefirească va 
persista, planul la descopertare și 
implicit la cărbune poate fi compro
mis. Din cele 30 de excavatoare ale 
carierei funcționează doar 13, cele
lalte fiind imobilizate din lipsa cîtor- 
va repere, în principal cilindrii de 
torță și pompe duble, care ar trebui 
să fie livrate de întreprinderea me- 

. ' vcanică^PIopeni; Alte asemeiiăă;.-uti
laje sînt paralizate prin absenta 
distribuitoarelor netrimise de „Pro
gresul" Brăila. Foarte multe excava
toare „parchează" din cauza garni
turilor de etanșare, niște cerculețe 
de cauciuc minuscule față de masto
donții pe care-i imobilizează. La rin- 
dul lor, 56 de basculante din cele 
106 existente nu pot fi utilizate din 
lipsa anvelopelor. Și de data asta 
tot furnizorii — mai exact „non-fur- 
nizorii" — respectiv întreprinderile 
producătoare de anvelope, se fac răs

Au îndeplinit planul pe nouă luni

25 unități economice din județul Galati
Colectivele de oameni ai muncii 

din 25 unități economice din ju
dețul Galați raportează îndepli
nirea prevederilor de plan la pro
ducția industrială pe 9 luni ele

10 întreprinderi din județul Botoșani
Urmărirea zilnică a evoluției In

dicatorilor economico-financiari, ex
tinderea mecanizării și automatiză
rii in scopul creșterii productivită
ții muncii reprezintă pirghiile in 
baza cărora planul pe 9 luni ale 
anului a fost îndeplinit de 10 între

punzători pentru o asemenea masivă 
staționarei

— Noi, spune cu năduf excavatti- 
ristul fruntaș Zafiu Anania, încercăm 
prin propriile mijloace să scurtăm 
durata reparațiilor, dur. din păcate, 
nu toate piesele de schimb se pot 
executa sau recondiționa în atelie
rele noastre.

Remarcă in. parte valabilă și pen
tru agregatele din subteran, unde 
numai cinei din cele zece complexe 
de mecanizare exploatează zăcămin- 
tul, celelalte aflîndu-se în diverse 
stadii de montare sau demontare, 
ori de reparații. Iar complexele in 
funcțiune se „comportă" cu totul 
deosebit la mina Cotești, unde reu
șesc o medie zilnică de 450—500 t, 
față de cele de Ia Pescăreasa și Po
ienari. a căror producție oscilează 
între 150—200 t cărbune zilnic. Ex
plicația principală o oferă condițiile 
de zăcămînt diferite, dar o alta este 
dată de frecvențele defecțiuni ale 
jgheabului de transport la comple
xele mecanizate, altminteri utilaje co
respunzătoare. Și in cazul combine
lor de înaintare gradul de utilizare 
și viteza zilnică de lucru — a celor 
10 combine aflate in funcțiune din 
totalul de 18 — prezintă mari discre
panțe. Pentru eliminarea acestor 
neajunsuri nu se poate spune că nu 
se iau unele măsuri, dar ele conti
nuă să fie insuficiente.

Prin autoutilare, prin asimilarea 
unor piese de schimb se încearcă 
îmbunătățirea acestei stări destul 
de precare in care se află o parte 
din utilajele miniere. în urmă 
cu trei săptămîni a fost pusă in 
funcțiune banda de transport și 
sortare din carieră, cu o lun
gime de 400 m, care asigură o 
producție în .flux continuu de 4 000 
tone cărbune zilnic. Banda realizată 
de un colectiv condus de ing. Vasile 
Badea trece și printr-un dispozitiv 
de sortare, care, țlupă Îndepărtarea 
sterilului, separă cărbunii de termo
centrală de cei destinați populației. 
Tot prin autoutilare a prins viață 
și complexul de tăiere și consoli
dare, aflat in probe tehnologice. însă 
aceste eforturi pentru a folosi mai 
bine și dezvolta dotarea tehnică tre
buie legate în mai marc măsură de 
pregătirea celor care hotărăsc de
cisiv destinul utilajelor: lucrătorii 
care le deservesc.

înainte de toate, oame- 
qÎÎ În programul de măsuri pentru 
dublarea producției se stipulează 
ferm : tn următorii ani va fi nevoie 
de încă 1 200 de mineri. Aproape 
toți urmînd să lucreze in subteran. 
Dacă fluctuația pe 1982 n-ar fi înre
gistrat „scor egal" pînă în momentul 
de față, adică 600 la angajări, 600 la 
plecări, jumătate din problematica

> cifră ar fi fost acoperită. Ortcit de 
înțelegători am analiza un asemenea 
bilanț, oricît de bine am ști ce mul
te calități trebuie să îndeplinească 
un miner, nu putem să nu observăm 
că se face încă prea puțin pentru 
permanentizarea noilor veniți. Este 
lacunară munca de convingere și de 
apropiere dusă de organizațiile de 
partid și de masă față de noii an
gajați, unii nu tocmai „de pus in 
ramă“, dar care — așa cum se și in- 
tîmplă deseori — pot deveni mineri 
de nădejde.

anului. Se estimează că pină la 
sfirșitul lunii aceste ■ unități vor 
realiza suplimentar o producție in
dustrială în valoare de circa 350 mi
lioane lei. (Dan Plăcșu).

prinderi Industriale botoșănene. în 
perioada rămasă din luna curentă, 
cele 10 colective muncitorești și-au 
creat posibilitatea producerii și li
vrării unui volum de mărfuri în va
loare de peste 150 milioane lei. 
(Silvestri Ailenei).

Afirmația aceasta se susține și prin 
faptul că de condițiile de viață asi
gurate aici, nici ultimul sosit nu are 
de ce să se plingă. Iar ele vor fi me
reu imbunătățite; masa caldă și gra
tuită devine tot mai consistentă prin- 
tr-o bună autogospodărire, locuințele 
ajung tot mai confortabile, chiar și 
cele pentru burlaci. Dintre aceștia, 
190 se pot muta peste citeva săptă- 
mini în noul cămin de nefamiliști 
de la Pescăreasa. In același centru 
mineresc urmează să se construiască 
5i modernul local al grupului șco
lar. unde vor fi pregătiți mineri, 
mecanici, electricieni, cu toții poli- 
calificați prin cursurile școlii profe
sionale sau ale liceului. Demararea 
lucrărilor a fost insă tergiversată 
prin dispute nejustificate ce trebuie 
tranșate cît mai repede in favoarea 
elevilor și a mineritului.

Dar pină vor intra minerii din 
bănci in primul șut, unii dintre cei 
aflați deja in galerie, urmează să se 
pregătească pentru a le oferi un 
exemplu mai bun. Ponderea de nu
mai 92,01 la sută înregistrată la in
dicatorul „timp de lucru utilizat" in 
primul semestru al anului nu are 
cum să-i mulțumească pe numeroșii 
mineri conștiincioși ai Cimpulungu- 
lui. Și totuși, cei certați cu discipli
na, care măresc cifra absențelor ne
motivate sau întirzie sint destul de 
mulți pină și la mina Cotești, uni
tate fruntașă pe întreprindere, unde 
se află una din cele mai bune orga
nizații de partid.

— într-o singură lună, intr-un sin
gur schimb., 115 absențe nemotivate 
înseamnă totuși cajn mult, recunoaș
te cu amărăciune secretarul organi
zației de partid, Vasile Ungurcanu.

O recunoaștere care, sperăm, va fi 
Însoțită și de acțiuni practice, efi
ciente pentru întărirea disciplinei.

Minerii se țin întotdeauna 
de CUVÎnt lingă rezultatele bune 
indiscutabile, iată că și într-o uni
tate fruntașă pot exista destule ca
rențe ce nu trebuie minimalizate. 
Dimpotrivă, ele se cer grabnic lichi
date de către toți factorii implicați, 
printr-o acțiune convergentă. Nu 
e deloc vorba de a „plasa" răs
punderea, ci, așa cum spune direc
torul Florea Stoenescu. de a pune 
cu toții umărul pentru a dubla 
producția de cărbune in următo
rii 3—4 ani. In acest bazin există, 
după estimările geologilor, suficient 
cărbune pentru susținerea acestui 
ambițios program în fața, căruia se 
află acum ortacii din minele Cimpu- 
lungului.

Pentru anul viitor. întreprinderea 
minieră Cimpulung are un plan de 
1 881 000 tone, producție la care sec
toarele subterane urmează să parti
cipe cu 1 200 000 tone. La sfirșitul 
anului 1984, odată cu atingerea ca
pacității . de 500 000 tone a minei 
Aninoasa, ce se va deschide I anul 
acesta in apropierea carierei, șe va 
crea posibilitatea obținerii a 2 200 000 
tone cărbune.

Paralel, vor fi urgentate forajele 
de indesire in zonele Bughea—Bin- 
dea—Cimpulung și Boteni—-Băleni 
și se va trece la intensificarea cer
cetării și exploatării piiierilor. Pen
tru aceasta se cere și crearea; unui 
sector propriu de cercetare operațio
nală.

Sînt rezerve de cărbune șl, după 
cum spunea unul din tinerii mineri. 
Nicolae Bulacu, sint și oameni care 
să, le aducă Ia suprafață.

— Acești oameni, adăuga el, cu 
mindrie justificată, sînt mai altfel, 
mai tari. Și fizic, dar parcă șl sufle
tește.

— Se pierd mai greu cu firea și 
se țin întotdeauna de cuvint, adin- 
cește discuția secretarul organizației 
de partid din întreprindere, tovară
șul Ion Ghizdavăț. Și tot dinsul ține 
să mai precizeze încă o datff-î/

— Vom face tot ce ține de noi, tot 
ce e posibil pentru a îndeplini obiec
tivul de onoare pe care ni l-a trasat 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. Vom 
dubla producția actuală in 3—4 ani, 
ajungind in bazinul Cimpulung la o 
producție de 3 milioane tone anual, 
spre a contribui mai substanțial la 
asigurarea independenței energetice 
a țării.

Ion MARIN

--------------Planul și angajamentele —îndeplinite exemplar!
Prezentăm, tn continuare, rezultatele obținute In întrecerea socialistă 

de alte colective de oameni ai muncii din industrie, transporturi, agri
cultură șl circulația mărfurilor.

■ Ca urmare a rezultatelor obținute și a punctajului stabilit pe baza 
realizării indicatorilor prevăzuți in criteriile de organizare a întrecerii 
socialiste, la. sfirșitul lunii august *), pe primele locuri se situează :

1N DOMENIUL EXTRACȚIEI 
ȘI PREPARĂRII MINEREURILOR

Locul I : Exploatarea minieră 
Ilba, județul Maramureș cu 930,8 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu 9,4 la sută la pro
ducția netă, 2,2 la sută la produc
ția, l'izică, 3,2 la sută la' producția- 
marfă vindută și încasată, 9,6 la 
sută la productivitatea muncii ; 
depășiri de plan au fost obținute 
la volumul de pregătiri miniere și 
beneficii ; consumurile normate de 
materiale au fost reduse cu 8,4 la 
țsută, iar cele de combustibili și 
.energie electrică cu 3,3 la sută.

Locul II : Exploatarea minieră 
Cavnic, județul Maramureș.

Locul III : Exploatarea minieră 
Baia Sprie, județul Maramureș.

ÎN DOMENIUL PRODUCERII 
ENERGIEI ELECTRICE PE BAZA 

DE HIDROCARBURI
Locul I : întreprinderea electro- 

centralc București cu 459,0 puncte.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu : 6,9 la sută la pro
ducția de energie electrică la bor
nele generatoarelor și la graficul 
de putere la dispoziția Sistemului 
energetic național, 3,5 la sută la 
productivitatea muncii ; consumul

») Indicatorii privind producția 
netă, productivitatea muncii, 
costurile de producție și bene
ficiile sînt calculați pe șapte 
luni. 

de combustibil convențional pen
tru producerea energiei electrice și 
termice a fost redus cu 0,8 la sută, 
iar cel de energie electrică pentru 
consumul tehnologic propriu cu 2,1 
la sută ; cheltuielile prevăzute in 
buget au fost reduse cu 1,7 la sută.

Locul II : întreprinderea elec-
trocentrale Constanța.
■ Locul III : întreprinderea elec-
trocentrale Galați.
ÎN INDUSTRIA PRELUCRĂRILOR 

METALURGICE
Locul I : Uzina „Cablul romă- 

nesc“-PIoiești cu 737,2 puncte.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu : 9,5 la sută la pro
ducția netă, 12,6 Ia sută la export,
3,9 la sută la producția fizică, 12,9 
la sută la producția-marfă vindută 
și încasată, '7,5 la sută la producti
vitatea muncii ; cheltuielile totale 
planificate la 1 000 lei producție- 
marfă au fost reduse cu 2,9 la sută, 
iar cele materiale cu 2,6 la sută.

Locul II : întreprinderea meta
lurgică Iași.

Locul III : întreprinderea de sir- 
mă, cuie și lanțuri Galați.

IN INDUSTRIA 
CONSTRUCȚIILOR DE MAȘINI — 

SUBRAMURA UTILAJ 
ENERGETIC. PETROLIER, 

PENTRU METALURGIE, CHIMIE, 
MATERIALE DE CONSTRUCȚII 

ȘI ALTE RAMURI
Locul I: întreprinderea de piese 

turnate Cimpina, județul Prahova, 
cu 731 puncte.

Principalii indicatori de plan ay 
fost depășiți cu : 4,9 la sută Ia pro
ducția netă, 13,9 la sută la produc
ția fizică, 2,4 la sută la productivi
tatea muncii ; depășiri însemnate 
de plan au fost obținute la produc
ția-marfă vindută și încasată, pre
cum și la beneficii ; consumurile 
normate de materii prime și ma
teriale au fost reduse cu 2,7 la 
sută, iar cele de energie electrică 
și combustibili cu 1 Ia sută.

Locul II : întreprinderea de uti

FRUNTAȘI ÎN ÎNTRECERE PE 8 LUNI ALE ANULUI

laj chimic „Grivlța roșie“-Bucu- 
rești.

Locul III : întreprinderea pentru 
construcția de mașini și utilaje 
grele Giurgiu.

IN INDUSTRIA ELECTRONICA 
ȘI TEHNICA DE CALCUL, 

ECHIPAMENTE
PENTRU TELECOMUNICAȚII 

ȘI AUTOMATIZĂRI
Locul I : întreprinderea de echi

pamente periferice București cu 
802 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 2,8 Ia sută la pro
ducția netă, 4 la sută la producția 
fizică, 7,6 la sută Ia producția- 
marfă vindută și încasată, 8,8 la 
sută la productivitatea muncii ; de
pășiri de plan au mai fost obținu
te la export, precum și Ia benefi
cii ; consumurile normate de ma
terii prime și materiale au fost re
duse cu 2 la sută, iar cele de ener
gie electrică și combustibili cu 19 
lă sută.

Locul II : întreprinderea „Elec- 
troaparataj“-București.

Locul III : întreprinderea de pie
se radio și semiconductor! Băneasa.

ÎN INDUSTRIA
DE MEDICAMENTE, COSMETICE, 

COLORANȚI ȘI LACURI
Locul I : întreprinderea de pro

duse cosmetice „Nivea“-Bra.șov eu
648,9 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 15,8 la sută la 
producția netă, 6,6 la sută la pro

ducția fizică, 6,6 la sută la livrări 
de mărfuri la fondul pieței ; de
pășiri însemnate de pian au fost 
obținute și la beneficii ; cheltuie
lile totale planificate la 1 000 Iei 
producție-marfă au fost reduse cu
6.6 la sută, iar cele materiale cu 
9,1 la sută.

Locul II : întreprinderea de cos
metice „Farmec“-Cluj-Napoca.

Locui III : întreprinderea chimi
că Craiova.

ÎN INDUSTRIA PRELUCRĂRII 
LEMNULUI

Locul I : întreprinderea de mo
bilier și decorațiunl „Heliade"- 
București cu 888.5 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 10,1 la sută la 
producția netă. 10.6 la sută la ex
port, 13.2 la sută la producția fizică,
10.6 la sută al productivitatea mun
cii, 9.9 la sută la beneficii, 12 la 
sută la livrări de mărfuri la fondul 
pieței ; consumurile normate de 
materii prime și materiale au fost 
reduse cu 6,1 Ia sută, iar cele da 

energie electrică șl combustibili cu
13.7 la sută.

Locul II : întreprinderea ILEFOR 
— Tg. Mureș.

Locul III : întreprinderea de pro- *• 
duse de lemn-mobilă București.

ÎN INDUSTRIA TEXTILA 
(MĂTASE, IN, CÎNEPA, LINA)
Locul I : întreprinderea „Liber- 

tatea“-Sibiu cu 955,5 puncte.
Principalii Indicatori de plan aui 

fost depășiți cu : 2,7 la sută la pro
ducția netă, 14,6 Ia sută la produc
ția pentru export, 1,1 la sută la 
producția fizică, 0,4 ta sută la pro- 
ducția-marfă vindută și Încasată,
2.9 la sută la productivitatea mun
cii. 20 la sută la beneficii ; consu
murile normate de materii prime 
și materiale au fost reduse cu 0,1 
la sută, iar cele de energie electrică 
și combustibili cu 1,8 Ia sută.

Locul II : întreprinderea textilă 
„Unirea"-București.

Locul III : întreprinderea de in și 
cînepă Oaș, județul Satu-Mare.
îxN INDUSTRIA POLIGRAFICA

Locul I : întreprinderea poligra
fică „Banat“-Timișoara cu 675.2 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 3,7 la sută la pro
ducția netă. 1,5 la sută la produc
ția fizică, 3.8 la sută la productivi
tatea muncii, 10,7 la sută la benefi
cii ; depășiri de plan au mai fost 
obținute la export și livrări la fon
dul pieței ; cheltuielile totale pla
nificate la 1 000 lei producție-marfă 

au fost reduse cu 1,2 la sută și cele 
materiale cu 0,9 la sută.

Locul II : întreprinderea poligra
fică „Arta grafică"-București.

Locul III : întreprinderea poli
grafică „Bucureștii noi".

ÎN INDUSTRIA ULEIULUI, 
ZAHĂRULUI ȘI PRODUSELOR 

ZAHAROASE
Locul I : întreprinderea de pro

duse zaharoase București cu 832,1 
puncte. .

Princaplii indicatori de plan au 
fost depășițț cu: 22,7 la sută la pro
ducția fizica, 6.1 la sută la bene
ficii, 16,4 la sută la livrări la fondul 
pieței ; au mai fost obținute depă
șiri de plan la producția netă și 
productivitatea muncii-; consumu
rile normate de materii prime și 
materiale au fost reduse cu 7,3 la 
sută și cele de energie electrică și 
combustibili cu 8,7 Ia sută.

.Locul II : întreprinderea de ulei 
,.Unirea“-Iași.

Locul III : întreprinderea de pro
duse zaharoase Brașov.

ÎN AGRICULTURA DE STAT — 
UNITĂȚI CU PROFIL AVICOL
Locul I s întreprinderea avicolă 

de stat Bacău cu 1 148 puncte.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu 25.8 la sută la pro
ducția fizică și Ia livrările de carne, 
15,4 la sută la efectivele de păsări 
la sfirșitul perioadei ; depășiri de 
plan au mai fost obținute Ia pro
ducția fizică și la livrările de ouă. 
precum și la beneficii ; cheltuielile 
planificate la 1 000 lei producție- 
marfă au fost reduse cu 7,4 la sută.

Locul II : întreprinderea avicolă 
de stat Galați.

Locul III : întreprinderea avicolă 
de stat Arad.

IN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR 

FEROVIARE — STATII 
DE CALE FERATA

Locul I : Stația de calo ferată 
Bîrlad cu 377 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 6,4 la sută la vo
lumul de transport, 12,6 la sută la 
productivitatea muncii, 1,3 la șută 
la greutatea medie brută a trenului 
de marfă. 1 la sută la utilizarea 
mijloacelor de transport ; timpul de 
staționare a vagoanelor, de marfă la 
Incărcare-descărcare a fost redus 
cu 2,2 la sută, tar consumul de 
combustibili și energie electrică cu 
9,5 la sută.

Locul II : Stația de cale ferată 
Roșiori' Nord.

Locul III ; Stația de cale ferată 
Bacău.

1 X

ÎN DOMENIUL CIRCULAȚIEI 
MĂRFURILOR — 

ÎNTREPRINDERI COMERCIALE 
CU RIDICATA

I

Locul I : întreprinderea comercia
lă de stat cu ridicata mărfuri tex- 
tile-incălțăminte Timișoara cu 388 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 7,6 la sută la li
vrări de mărfuri cu ridicata. 8.3 la 
sută la volumul livrărilor de măr
furi ^pe un lucrător ; depășiri de 
plan au mai fost obținute și la be
neficii ; cheltuielile de circulație 
planificate la 1 000 lei livrări au 
fost reduse cu 10.9 la sută, iar ni
velul planificat al fondului de retri
buire cu' 5,1 la sută.

Locul II : întreprinderea comer
cială de stat cu ridicata mărfuri 
alimentare Alba Iulia.

Locul III : întreprinderea comer
cială de stat cu ridicata mărfuri 
metalo-chimice Galați.
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„Bun venit în Republica Socialistă' 
România tovarășului Ahmed Sekou 
Toure, secretar general al Partidului 
Democrat din Guineea, președintele 
Republicii Populare Revoluționare 
Guineea!", „Să se dezvolte continuu 
relațiile de prietenie,' solidaritate și 
colaborare dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Democrat din 
Guineea, dintre Republica Socialistă 
România și Republica Populară Re
voluționară Guineea, în interesul 
ambelor popoare, al cauzei păcii, 
destinderii și securității internațio
nale !“.

La'ora 17, avionul cu care a că
lătorit conducătorul partidului si sta
tului guineez a aterizat.

în întimpinarea înalților oaspeți au 
venit tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu.

Erau, de asemenea, prezenți tova
rășii Constantin Dăscălescu, Emil 
Bobu, Ion Coman, Ludovic Fazekas, 
Gheorghe Oprea, Gheorghe Pană, 
Ștefan Voitec, Ștefan 
Dobrescu, Constantin 
chard Winter.

Pe aeroport se aflau _____
R.P.R. Guineea la București, 
mourou Toure, și membri 
sadei. Erau de față șefi ai 
siuni diplomatice.

La coborîrea din avion, 
Ahmed Sekou Toure și 
Andree Tout'd au fost salutați cu 
multă căldură, cu prietenie de tova
rășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu. Cei doi conducători 
de partid și de stat și-au strins 
îndelung mîinile, s-au îmbrățișat. To
varășa Elena Ceaușescu a urat, la 
rindul său, un călduros bun sosit in 
țara noastră conducătorului partidului 
și statului guineez.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu au adresat, 
de asemenea, urări de bun venit 
tovarășei Andrde Toure.

Conducătorul partidului și statului 
Guineea este însoțit in vizita in țara 
noastră de tovarășii Abdoulaye Toure, 
ministrul afacerilor externe, membru- 
al Biroului Politic Național al Parti
dului Democrat din Guineea, Mamadi 
Keit'a, ministrul învățămîntului supe
rior și al cercetării științifice, mem
bru al Biroului Politic Național al 
Partidului Democrat din Guineea, 
Mouctar Diallo, ministrul învățămîn- 
tului tehnic mediu și al formării pro
fesionale. membru al Biroului Poli
tic Național al Partidului . Democrat 
din Guineea, Jeanne Martin Cisse, 
ministrul afacerilor sociale, mem
bru al Biroului Politic Național 
al Partidului Democrat din Gui
neea, Silthe Camara, ministrul justi
ției, membru al C.C. al Partidului 
Democrat din Guineea.

O gardă militară aliniată pe ae
roport a prezentat onorul. Au fost 
intonate imnurile de stat ale celor 
două țări. în semn de salut au fost.

. trase 21 de salve de artilerie.
Tovarășii Nicolae Ceaușescu și Ah- 

; med Sekou Toură au trecut apoi în 
■revistă garda de onoare.

■ - Pionieri români și tinere guirieese 
au oferit celor doi conducători de 
partid și de stat, tovarășei Elena 
Ceaușescu și tovarășei Andree Toure 
buchete de flori.

Un mare număr de bucureștem 
aflați pe aeroport, tineri guineezi 
care studiază in țara noastră i-au 
aplaudat cu căldură pe cei doi pre
ședinți, ovaționînd îndelung pentru 
prietenia dintre partidele, țările și 
popoarele noastre, manifestîndu-și 
astfel deplina satisfacție pentru noul 
dialog româno-guineez la cel mai 
înalt nivel, convingerea că acesta 
va da noi dimensiuni relațiilor de 
prietenie și solidaritate militantă 
dintre Republica Socialistă România

Andrei, Miu 
Olteanu, Ri-

ambasadorul
Ma- 

ai amba- 
unor mi-

tovarășul 
tovarășa

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU

0 făeut o vizita sie lutru
la întreprinderea de avioane București

(Urmare din pag. I)
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și Republica Populara Revoluționară 
Guineea, va contribui la amplifica
rea conlucrării atît pe plan bilate
ral, cit și pe arena internațională.

Ceremonia primirii înaltului oas-

pete s-a încheiat cu defilarea gărzii 
de onoare.

in aplauzele mulțimii, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Ahmed Sekou 
Toure, tovarășa Elena Ceaușescu și

tovarășa Andree Tourt părăsit
aeroportul, îndreptîndu-se spre reșe
dința rezervată oaspeților guineezi.

(Agerpres)

taorMe tovarășul Nicolae Ceausescu si tovarășul Ahmed Sekou loure
(Urmare din pag. I)
civile palestiniene — acțiuni dezapro
bate și condamnate de opinia publi
că internațională — impun încetarea 
oricăror acțiuni militare din partea 
Israelului și retragerea urgentă a 
tuturor trupelor israeliene din Liban, 
asigurarea liniștii, independenței și 
integrității Libanului, trecerea la so
luționarea problemei poporului pa
lestinian pe baza dreptului său la 
autodeterminare, la constituirea unui 
stat palestinian independent. Relie- 
fînd că problema palestiniană este 
esențială pentru pacea în Orientul 
Mijlociu, cei doi președinți au apre
ciat că în această regiune este loc 
atit pentru un stat palestinian, cit și 
pentru un stat israelian independent 
și că’ este necesar ca pacea ce se va 
realiza să garanteze integritatea și 
suveranitatea tuturor țărilor din 
această zonă.

Pentru a se ajunge la soluționarea 
șjlobală, justă și durabilă a proble
melor Orientului Mijlociu, cei doi 
președinți s-au pronunțat pentru 
convocarea unei conferințe interna
ționale; sub egida și cu participarea 
activă a O.N,U„ la care să participe 
toate forțele interesate, inclusiv Or
ganizația pentru Eliberarea Pales
tinei.

De asemenea, s-a considerat că 
este necesar să înceteze confruntare®

militară dintre Irak și Iran și 
treacă la retragerea trupelor în 
lele frontierelor naționale existente 
înainte de începerea ostilităților ar
mate, la soluționarea politică, pe calea 
tratativelor, a problemelor dintre 
cele două state, pomindu-se de la 
interesele ambelor popoare de a trăi 
în pace .și bună vecinătate, de la in
teresele păcii și securității tuturor 
statelor din această regiune.

Analizînd situația din Africa, cei 
doi conducători de partid și de stat 
au Yeafirmat solidaritatea României 
și Guineei eu lupta popoarelor africa
ne, au reliefat importanța restabilirii 
și întăririi unității și solidarității țări
lor africane pentru consolidarea inde
pendenței naționale, pentru accele
rarea progresului lor economic și so
cial, pentru eliberarea continentului 
de vestigiile colonialismului, rasis
mului și apartheidului. A fost evi
dențiată necesitatea imperioasă a asi
gurării accesului neîntîrziat Ia inde
pendență al Namibiei, precum și a 
dreptului poporului namibian de a-și 
alege singur calea dezvoltării viitoa
re, potrivit aspirațiilor 
sale legitime.

De ambele părți s-a 
lidaritatea deplină cu 
a poporului sud-african împotriva 
apartheidului, pentru libertate, ega
litate și progres social.

să se 
limi-

și intereselor

exprimat so- 
lupta’ dreaptă

Cei doi președinți au apreciat că 
Organizația Unității Africane are un 
rol important în promovarea colabo
rării țărilor membre pentru propăși
rea lor economică și socială, în solu
ționarea politică a diferendelor și 
stărilor de tensiune de' pe continent, 
în întărirea solidarității și unității de 
acțiune a țărilor africane.

în cursul convorbirilor a fost 
abordată situația din Europa, relie- 
fîndu-se necesitatea sporirii efortu
rilor pentru încheierea cu rezultate 
cit mâi bune a reuniunii de la Ma
drid, astfel incit aceasta să dea un 
nou impuls înfăptuirii prevederilor 
Actului final, să ducă la convocarea 
unei conferințe consacrate încrederii 
și, dezarmării pe continent, să asigu
re continuitatea procesului de edifi
care a securității și cooperării euro
pene. S-a arătat că realizarea unei 
Europe unite, fără arme nucleare, 
ar constitui un puternic factor de 
pace, securitate și progres în întrea
ga lume.

S-a subliniat că soluționarea justă 
și durabilă a problemelor complexe 
ce confruntă omenirea reclamă par
ticiparea activă și egală a tuturor 
statelor la viața internațională, indi
ferent de mărimea sau orînduirea 
lor socială, un rol crescind revenind 
țărilor mici și mijlocii, țărilor în

curs de dezvoltare, nealiniate, care 
constituie mărea majoritate a lumii 
și sint vital interesate intr-o politică 
de independență, pace și colaborare.

Pornind de la interesele și pozițiile 
lor identice sau foarte apropiate asu
pra problemelor internaționale, pre
ședintele României și președintele 
Guineei au convenit să dezvolte con
sultările, conlucrarea și întrajutora
rea dintre țările lor în cadrul Na
țiunilor Unite, al altor foruri inter
naționale, al „Grupului celor 77“ și al 
mișcării țărilor nealiniate, în scopul 
reglementării democratice, juste, in 
interesul popoarelor, a problemelor 
majore ale lumii contemporane, pro- 
movînd astfel pacea, securitatea și 
colaborarea internațională.

Președinții Nicolae 
Ahmed Sekou Toure 
satisfacție caracterul 
rodnic al convorbirilor . 
mindu-și convingerea că ele vor 
contribui la dezvoltarea mai intensă 
a colaborării dintre România și Gui
neea, atît pe tărîm bilateral, cit și 
pe arena mondială, în folosul și spre 
binele ambelor țări și popoare, al 
păcii, destinderii și 
naționale.

Convorbirile s-au 
atmosferă de caldă 
țelegere și stimă reciprocă.

Ceaușescu și 
au relevat cu 

prietenesc și 
purtate, expri- 

că

colaborării inter-

desfășurat într-o 
prietenie, de în-

ÎNTREVEDERI
Tovarășii Ștefan Andrei, .membru 

supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., ministrul 
afacerilor externe, și Richard Winter, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C..C. al P.C.R., mi
nistru secretar de stat la Ministerul 
Aprovizionării Tehnico-Materiale și 
Controlului Gospodăririi Fondurilor 
Fixe, au avut, luni după-amiază, la 
Palatul Victoriei, o întrevedere cu 
tovarășul Abdoulaye Toure, membru 
al Biroului Politic Național al Parti
dului Democrat din Guineea, mi
nistrul afacerilor externe al Repu
blicii Populare Revoluționare Gui
neea.

Cu acest prilej s-a procedat la 
un schimb de păreri privind dezvol
tarea raporturilor dintre Republica 
Socialistă România și Republica 
Populară Revoluționară Guineea, pre
cum și in legătură cu unele aspecte 
ale situației internaționale actuale.

Au fost analizate căi și modalități 
concrete de înfăptuire a înțelegerilor 
convenite la nivel înalt, cu privire 
la extinderea colaborării în multiple 
domenii de interes comun, lărgirea 
și diversificarea schimburilor co
merciale. intensificarea cooperării 
economice, tehnico-științifice și in 
alte sfere de activitate, precum și la 
întărirea conlucrării dintre România 
și Guineea pe plan internațional.

în aceeași zi au mai avut între
vederi tovarășii : Maxim Berghianu, 
membru al C.C. al P.C.R., ministrul 
muncii, cu tovarășii Jeanne Martin 

. Cisse, membru al Biroului Politic 
Național al Partidului Democrat din 

’ Guineea, ministrul afacerilor socia
le ; Gheorghe Chivulescu, membru 
al C.C. al P.C.R., ministrul justiției, 
cu tovarășul Sikhe Camara, membru 
al C.C. al Partidului Democrat din 
Guineea, ministrul justiției ; Ion 
Teoreanu, membru supleant al 
C.C. al P.C.R., ministrul educației și 
invățămîntului, cu tovarășii Mamadi 
Keita, membru al Biroului Politic 
Național al Partidului Democrat din 
Guineea, fninistrul învățămîntului 
superior și al cercetării științifice, și 
Mouctar Diallo, membru al Biroului 
Politic Național al Partidului Demo
crat din Guineea, ministrul învăță
mîntului tehnic mediu și al formării 
profesionale.

in cadrul acestor întilniri de lucru 
a fost analizat stadiul actual al co
laborării romăno-guineeze în dome
niile respective, evidențiindu-se, tot
odată, posibilitățile existente pentru 
aprofundarea și amplificarea în con
tinuare a acestei conlucrări, în spiri
tul orientărilor și înțelegerilor stabi
lite de conducătorii de partid și de 
stat ai celor două țări, în folosul și 
spre binele ambelor popoare, al pro
gresului și prosperității lor.

dustrici noastre constructoare 
mașini, pentru continua îmbunătă
țire a caracteristicilor tehnice, cali
tăților de zbor și competitivității a- 
vioanelor românești. El încununează 
o activitate entuziastă și bogață 
tradiții, 
suită de 
mondial.
destinat 
geri, cit . 
din clasa aeronavelor de capacitate 
medie 119 Tocuri și o autonomie 
de zbor de 2 500—3 000 km, reprezen- 
tind continuarea altor succese însem
nate ale industriei românești din 
ultimii ani — printre care avionul 
BN-2, diferite tipuri de aparate 
IAR, de elicoptere, planoare și mo- 
toplanoare.

Directorul întreprinderii prezintă 
programele de integrare progresivă 
a fabricației
1-11, 
riante 
475 și 
repere 
dusele 
treprinderea bucureșteană se remar
că diferite componente ale fuselaju
lui, uși, stabilizatoare, profundoare, 
componente ale direcției, precum și 
o serie de bancuri de probe.

Secretarul general al partidului se 
interesează îndeaproape de diversele 
utilizări ale avionului, de capacita
tea de realizare în țară, într-un timp 
cit mai scurt, a unor elemente nece
sare montajului acestei aeronave.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu, to
varășei Elena Ceaușescu, celorlalți 
tovarăși din conducerea partidului și 
statului le sint prezentate apoi, pe 
un platou din incinta întreprinderii, 
cele mai noi creații 
noastre aeronautice.

Cu acest prilej se 
moment emoționant, 
semnificație în istoria 
românești de avioane : în aplauzele 
celor prezenți, secretarul general al 
partidului, președintele Republicii, to
varășul Nicolae Ceaușescu, taie pan
glica inaugurală ce simbolizează ple
carea primului avion ROMBAC 1-11 
în cel dinții zbor al său. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu sini invitați să viziteze 
aeronava.

Conducătorul 
nostru a avut 
pentru modul 
montajul, pentru calitatea materiale
lor utilizate, pentru gradul înalt de 
confort asigurat pasagerilor și i-a 
felicitat călduros pe toți cei ce au 
contribuit la construirea avionului 
ROMBAC cu numărul 1.

în continuare sint prezentate avio
nul de școală și antrenament IAR 825 
turbopropulsor, avionul destinat lu
crărilor agricole, avioneta IAR 28 MA 
și motoplanorul IȘ-28, aparate de zbor 
moderne, dotate cu motoare puterni-

în 
ce încorporează o amplă 
realizări tehnice de nivel 
Avionul ROMBAC 1-11 este 
atțt transportului de pasa
și de mărfuri, făcînd parte

avionului ROMBAC 
caracteristicile diferitelor va- 
constructive — clasele 500, 
cargo — stadiul asimilării de 
și subansamble. Dintre pro- 
realizate pinâ acum de în-

ale industriei

desfășoară un 
de deosebită 

i construcției

partidului și statului 
cuvinte de apreciere 
in care este realizat

ce și eficiente, ceea ce Ie conferă ca
lități deosebite în exploatare. Carac
teristicile și performanțele lor au în
trunit aprecieri elogioase din partea 
numeroșilor specialiști prezenți la 
Salonul aeronautic organizat zilele 
trecute la Farnborough — Marea 
Britanie.

Secretarul general al partidului s-a 
interesat de caracteristicile aparate
lor, de nivelul consumului de carbu
ranți, de competitivitatea lor, a apre
ciat nivelul calitativ al avioanelor 
prezentate și a recomandat dezvol
tarea șl diversificarea fabricației a- 
cestor tipuri și lărgirea ofertei pentru 
export.

în continuare s-au vizitat halele 
unde se află in diferite stadii de 
montaj avioanele ROMBAC cu nu
merele 2, 3, 4 și 5. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a urmărit principalele faze 
ale acestor dificile și foarte precise 
operații de asamblare a structurii 
fuselajului, aripilor, sistemelor de 

■ direcție, a celorlalte ansamble ce reu
nesc mii de repere. Secretarul general 
al partidului a cerut să se depună 
eforturi pentru realizarea într-un in
terval cit mai scurt a unor utilaje 
și mașini-unelte specifice construc
ției de avioane, factor esențial în 
înfăptuirea și devansarea programe
lor de asimilare a produselor nece
sare asamblării aeronavelor de linie.

Un alt moment important al dia
logului secretarului general al 
partidului cu constructorii de avioa
ne din București l-a constituit vizi
tarea întreprinderii de cercetare și 
producție a pieselor turnate și for
jate pentru aviație, situată pe 
aceeași platformă industrială.

Noua unitate cu profil complex, 
construită din indicația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, va asigura, în 
momentul intrării în funcțiune la 
întreaga capacitate, necesarul de 
piese turnate și forjate pentru fabri
cația de avioane. Prioritățile mo
mentului — intre care se disting adop
tarea unor metode moderne de pre
lucrări 
le noi 
turile, 
le pe 
titan - 
vizitării secției de sculărie, 
capacitate pusă în funcțiune aici.

In cadrul unei expoziții organiza
te cu acest prilej, directorul între
prinderii, ing. Mihai Nica, prezintă 
stadiul dezvoltării întreprinderii, 
gradul de încărcare cu utilaje a ha
lelor de producție, cele mai impor
tante realizări pe plan tehnologic.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
apreciat precizia și calitatea pieselor 
executate aici și a cerut să se asi
gure din timp tehnologiile, sculele 
și dispozitivele necesare în 
tul punerii în funcțiune a 
productive.

în continuare, secretarul 
al partidului a examinat

la cald, crearea de materia- 
menite să înlocuiască impor- 
obținerea unor aliaje specia- 
bază de magneziu, aluminiu, 
- sint evidențiate în timpul 

prima

momen- 
secțiilor

generai 
stadiul

construcției celorlalte secții ce 
mează să completeze profilul 
întreprinderi.

Finalul vizitei pe platforma 
dustrială de la Băneasa l-a consti
tuit o interesantă demonstrație de 
zbor a celor mai recente - creații 
aeronautice românești.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. to
varășa Elena Ceaușescu, ceilalți to
varăși din conducerea partidului și 
statului au urmărit evoluțiile acro
batice ale motoplanorului IȘ-28, 
avionetei IAR 28 MA, avionului: uti
litar IAR 827, ale turbopropulsorului 
IAR 825 pentru școală și antrena
ment.

Ultima parte a demonstrației a re
venit avionului ROMBAC 1-11, rea
lizat de constructorii români de avi
oane după o licență British Aircraft 
și Rolls Royce.

Asistența așteaptă cu interes zborul 
avionului ROMBAC cu nr. 1, al cărui 
echipaj este comandat de experi
mentatul pilot de încercare Mîrcea 
Țapu. în capătul pistei, aeronava 
așteaptă permisiunea de decolare. 
Primul ROMBAC pornește, viteza sa 
crește simțitor și în cîteva secunde 
decolează. Evoluția rapidă și sigură 
în zbor razant cu solul sau la înăl
țimi diferite constituie o demonstra
ție a bunei manevrabilități a apa
ratului, a calităților sale, ce-1 ijeco- 
mandă ca excelent avion de transport.

După aterizare, toți piloții de În
cercare pairticipanți la demonstrația 
aeronautică se îndreaptă spre tribu
na oficială. Comandantul echipajului 
de pe ROMBAC 1 raportează to
varășului Nicolae Ceaușescu, coman
dantul suprem al forțelor noă'Stre 
armate, îndeplinirea în bune 
cliții a misiunii de zbor.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
felicitat călduros pe toți piloții 
tru- interesanta demonstrație < 
luată.

Reprezentanții firmei British 
craft, prezenți cu acest prilej 
tribună, au avut, de asemenea, cu
vinte de apreciere asupra industriei 
aeronautice românești, pentru reuși
ta demonstrației aviatice.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a 
întreținut apoi cîteva momente cu 
specialiștii englezi.

în finalul vizitei, secretarul gene
ral al partidului i-a felicitat pe 
constructorii bucureșteni de avioane 
pentru rezultatele obținute și le-a 
urat să obțină succese tot mai în
semnate, să contribuie din toate pu
terile la dezvoltarea industriei aero
nautice românești.

Conducerea ministerului de resort, 
reprezentanții întreprinderii, toți cei 
prezenți au mulțumit secretarului 
general al partidului pentru această 
nouă vizită de lucru -și s-au angajat 
să transpună in viață în mod exem
plar sarcinile șl indicațiile primite, 
să facă totul pentru dezvoltarea in
dustriei aviatice românești.
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Circa 10 000 de cadre didactice de științe sociale și istorie din în

treaga țară au dezbătut, timp de două zile, conținutul programelor și 
manualelor școlare, căile și modalitățile de acțiune pentru perfecționarea 
conținutului acestor discipline cu un aport hotăritor la formarea con
științei patriotice, revoluționare a tinerilor, pentru integrarea organică in 
lecții a ideilor și tezelor cuprinse in documentele partidului nostru. Con
sfătuirile au avut un pronunțat caracter de lucru ; in cadrul lor a fost 
analizată cu exigență experiența de pină acum, s-au făcut propuneri de 
perfecționare a muncii, de creștere a capacității formative a acestor dis
cipline, a procesului de învățămînt în ansamblu. Participind la consfă
tuirea cadrelor de științe sociale din municipiul București, redăm in 
cele ce'urmează citeva idei de bază in jurul cărora s-au concentrat cu 
deosebire discuțiile.

Integrarea în expuneri 
și cursuri a ideilor cuprinse 
în documentele de partid

Discipline prin excelență formati
ve, chemate să modeleze convingeri
le tinerilor, concepția lor despre 
lume și viață, științele sociale tre
buie să se raporteze permanent la 
tezele, aprecierile și orientările din 
documentele de partid. In cazul ști
ințelor sociale, integrarea în lecții a 
documentelor nu este o cerință fa
cultativă, suplimentară, ci o condiție 
de bază a îndeplinirii funcției edu
cative cu care au fost învestite. Este 
greu, dacă nu imposibil de predat în 
mod corespunzător o lecție, să spu
nem despre democrația socialistă sau 
despre dezvoltarea forțelor de pro
ducție, dacă ea nu are la bază ulti-, 
mele aprecieri ale partidului. în mod 
firesc deci, integrarea in lecții a do
cumentelor de partid a ' reținut cu 
deosebire atenția participanților.

Intervențiile au subliniat că prac
tica de a limita integrarea documen
telor la reproducerea unui simplu 
citat — și acela puțin explicat — ar 
fi cu totul deficitară. îmbucurător 
este faptul că o asemenea practică 
nu se mai întîlnește decît sporadic 
*n unele școli.

Integrarea documentelor de partid 
în lecție înseamnă în fond predarea 
lecției in spiritul documentelor de 
partid, sublinia tovarășa Ștefania 
Lemeny-Machedon, de la Liceul in
dustrial nr. 3. De pildă, predarea 
lecției «Creșterea rolului conducător 
al partidului» nu poate fi realizată 
în mod temeinic dacă nu se explică 
elevilor, in spiritul ultimelor apre
cieri din documente, ideea că parti
dul este în primul rînd partidul cla
sei muncitoare și că deci creșțerea 
rolului său nu contravine în nici un 
fel creșterii rolului și răspunderii 
clasei muncitoare, ci, dimpotrivă, este 
presupusă de către aceasta. Tot așa, 
lecția respectivă nu poate fi socotită 
reușită dacă nu adîncește în mod 
temeinic relațiile complexe între 
partid și stat,, așa cum sînt ele tra
tate in expunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la plenara C.C. al P.C.R. 
din iunie a.c.“.

„Integrarea documentelor de partid 
tn lecție trebuie să urmărească și un 
alt obiectiv — formarea la elevi a 
deprinderii de a lucra, de a folosi 
documentele, releva pe bună drepta
te profesorul. Alexandru Țăran, de Ia 
Liceul „Tudor Vladimirescu". De 
multe ori se uită acest lucru foarte 
important. Or. elevul absolvă mîine- 
poimiitie și el trebuie să rămînă eu 
această deprindere de a'ștî s'ă extra
gă dintr-un document ceea ce-1 in
teresează, de a "urmări d Idee: dd'râ’ 
o demonstra și prezenta în mod con
vingător. Folosind dotarea de la ca
binetul de științe sociale, eu afectez 
un timp considerabil atit în cadrul 
orei, cit și în celelalte activități for
mării acestei deprinderi foarte im
portante".

Intensificarea activității 
de educație patriotică

„Teza subliniată la plenara din iu
nie a partidului potrivit căreia învă
țămintele istoriei trebuie să stea la 
baza întregii activități teoretico-edu- 
cative are implicații majore pentru 
predarea acestui obiect, pentru des

mari întreprinderi am simțit nevoia 
sa duc și elev ii-acolo. Atit ca profe
sor, cit și ca cetățean. Simțeam că 
'dacă nu o văd și ei îi frustrez de 
ceva. Și astăzi toate întreprinderile 
au realizări deosebite pe care elevii 
trebuie să le cunoască. Eu însumi 
mi-am reconsiderat multe lecții după 
ce am vizitat o serie de unități mo
derne".

Declarație edificatoare, mai ales 
prin adevărul că vizitarea de către 
elevi a unei uzine nu trebuie să îm
brace forma unei excursii, a unui 
simplu divertisment, ci să se încheie 
cu «iezbateri, să determine modificări 
in cadrul lecțiilor, tocmai pentru a 
prilejui înțelegerea efortului pe care 
l-a presupus edificarea unei baze 
tehnico-materiale așa de moderne, a 
datoriei de a o folosi cit mai judi
cios. Numai astfel semnificația ma
joră a realizărilor din anii socialis
mului va fi pe deplin înțeleasă, iar

însemnări pe marginea consfătuirii anuale cu cadrele 
de stiinte sociale din municipiul București
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fășurarea muncii educative din școa
lă în .general — sublinia tovarășa 
Georgeta Șmeu, profesoară la Liceul 
de filologie-istorie „Zoe Kosmode
mianskaia". Vechile practici de a în
șirui fapte și evenimente istorice se 
dovedesc cu totul nepotrivite. Hotă- 
ritohre este acum desprinderea sem
nificației lor, a ‘permanențelor isto
riei noastre naționale. însăși cerința 
educării patriotice trebuie înțeleasă 
într-un spirit mai profund — anume 
ca modelare a sensibilității elevului 
în spiritul idealurilor perene ale po
porului nostru, ale istoriei naționale. 
Nu vom face o bună educație patrio
tică fără a depăși pragul reprezen
tat doar de repetarea și însușirea 
unor învățăminte relevate de istorie; 
aceste învățăminte trebuie să repre
zinte substanța constitutivă a- con
vingerilor și sensibilității elevului, 
un gen de matrice a personalității 
lui, care să încadreze toate cunoștin
țele primite, indiferent Ia ce obiect, 
să dea sens activității, opțiunilor, 
într-un cuvînt vieții sale".

în legătură cu cerința modelării 
unor ferme convingeri patriotice au 
vorbit mai multe cadre didactice, re- 
levînd disponibilitățile largi în acest 
sens ale procesului de învățămînt, 
ale celoțlalte activități școlare. Ast
fel, tovarășa Viorica Văiieanu, de la 
Școala generală nr. 19, argumenta 
rolul foarte important pe care 11 
joacă în modelarea convingerilor pa
triotice cunoașterea locurilor istorice 
ale Capitalei. „Organizînd asemenea 
acțiuni conduse de specialiști de la 
muzeu, auzim adesea exclamații 
de genul «am trecut de atîtea ori pe 
lîngă această clădire dar nu am știut 
ce reprezintă», și curios că ele vin 
nu numai din partea elevilor, ci, 
urțeori, chiar și a profesorilor. Acum 
elevii înșiși devin la rîndul lor ghizi 
ai familiilor, ai prietenilor și cunoș
tințelor lor". -.

Mai' multe intervenții au subliniat 
posibilitățile mari pe-care le ■ pre- 
zintă in această direcție cunoaște
rea realizărilor «lin anii construc
ției socialiste. Este semnificativă 
în acest sens opinia profesorului» 
Constantin Nasta de la Liceul 
„Gheorghe Șincai" : „După ce am 
văzut secția de gravură a unei

elevilor li se va cultiva hotărirea de 
a contribui la amplificarea și îmbo
gățirea lor.

Dezvoltarea 
gîndirii economice

Predarea științelor sociale, sau cel 
puțin o serie de teme importante' 
din cadrul acestor discipline, benefi
ciază acum de un element nou — 
anume experiența de viață a elevi
lor dobindită in cadrul integrării, al 
practicii de producție. Cum se re
flectă acest lucru în predarea pro- 
priu-zisă ? „Multe din lecții, cum ar 
fi cele despre productivitatea mun
cii, despre costurile de producție etc., 
le desfășor pe baza datelor culese de 
elevi din întreprindere sau din ate- 
lierul-școală — arăta tovarășa Ioana 
Pițulescu, profesoară la Liceul .,Mi
hai Viteazu". Lecția capătă astfel un 
caracter mult mai activ. Totul se 
desfășoară pe bază de dialog. Elevii 
sint puși în situația de a observa, 
compara și analiza, de a releva ei 
înșiși factorii de creștere a eficien
ței. Cîștigul de bază este acela că 
respectivele categorii economice nu 
mai reprezintă simple noțiuni, ci in
strumente de lucru, de analiză. în 
plus, acum elevul se raportează alt
fel la activitatea concretă pe care o 
desfășoară, o privește cu alți «ochi», 
analizînd-o prin prisma cerințelor 
dezbătute la lecție".

Așa cum avea să reiasă și din dez
bateri. cadrul generos pe care îl 
oferă practica în producție pentru 
îmbogățirea conținutului lecțiilor 
încă nu este valorificat așa cum se 
cuvine. în cadrul consfătuirilor s-au 
auzit și asemenea aprecieri : „nu mai 
putem evita legătura cu întreprinde
rile", ceea ce denotă rrti numai o 
mențalitșțe depășită, ci arată că pină 
acum nu s-a acționat cum-se cuvine 
țn direcția valorificării cadrului ofe
rit de integrarea cu producția. Res
ponsabilități majore revin în această 
direcție catedrelor de științe sociale, 
organizațiilor de partid din școli, in 
sensul antrenării cadrelor de științe 
sociale la efectuarea unor studii și 
analize in întreprinderi, ca o moda
litate esențială dc perfecționare a

pregătirii profesorilor și implicit de 
îmbogățire a lecției.

Sădirea unor ferme 
convingeri 

materialist-șiiințifice
A vorbi despre rolul major al ști

ințelor sociale in formarea unor fer
me convingeri materialist-științifice 
înseamnă a repeta lucruri în general 
știute. Mai important este să insis
tăm asupra a ceea ce se întreprinde 
concret în această direcție, pentru a 
dinamiza activitatea educativă și a-i 
imprima un caracter riguros. Semni-- 
ficativă în această direcție ni s-a 
părut experiența de la Liceul indus
trial „Metaloglobus", unde profesoara 
Mioara Stanchievici a întreprins o 
cercetare cu scopul de a detașa mai 
ales factorii de personalitate care 
contribuie la persistența unor cre
dințe religioase.

„Elevii proveniți din medii intens 
religioase — sublinia autoarea cerce
tării — au un mod de viață și valori 
aparte, au tendința de însingurare, 
motivată dintr-o perspectivă morală. 
Ei spun că prin participarea la ac
țiunile de cult se autoperfecționează 
moral și cred despre ei înșiși că sînt 
superiori din acest punct de vedere. 
Ce modalități de intervenție a con
turat cercetarea 7 în general elevii 
proveniți din aceste medii au o per
sonalitate puternică, învață bine. 
Esențial este să-i antrenăm la o via
ță colectivă, să le dăm posibilitatea 
să-și afirme calitățile, personalitatea, 
să le demonstrăm — implicit — că 
le putem oferi mai mult pentru pro
pria lor dezvoltare.

Cu acești elevi trebuie să vorbești 
și din interiorul credinței, a ceea ce 
ei cred că e adevărat. Dacă vii și le 
afirmi doar adevărurile noastre, dia
logul este suspendat. Acest lucru ri
dică cu acuitate problema pregătirii 
în domeniu a educatorilor.

în fine, aș menționar imperativul 
unui front educativ comun. O parte 
din profesori nu numai că nu valo
rifică, așa cum s-ar cere, disponibi
litățile educative ale disciplinelor de 
studiu — mai ales a! celor funda
mentale — lăsînd totul pe seama 
profesorului de științe sociale, a în
drumătorului U.T.C., dar chiar co
chetează cu religia, ceea ce are un 
efect extrem de negativ asupra ele
vului".

Cum aveam să aflăm, asemenea 
cercetări se desfășoară și în alte uni
tăți școlare. Esențial este ca conclu
ziile desprinse să fie așezate Ia baza 
muncii educative, pentru a-i impri
ma acesteia mai multă forță de con
vingere, consistență și eficiență 
practică.

Prezent în mijlocul profesorilor în 
timpul dezbaterilor, reporterul a 
avut de notat și o altă opinie spusă 
în cuvinte diferite de mai mulți 
participant!. Elevilor trebuie sâ le 
formăm mai cu seamă sensibilitatea: 
sensibilitatea pentru frumos, pentru 
adevăr, sensibilitatea umană. Fără 
aceasta nu poți fi nici strungar, nici 
cercetător, nici bun gospodar. Ade
vărată' câvînfe ! Le-am lîotat cu con
vingerea că 'formarea sensibilității 
umane trebuie să constituie o priori
tate nu numai a disciplinelor socia
le, ci a întregului învățămînt, una 
din rațiunile sale fundamentale de 
a fi.

Paul DOBRESCU 
Dumitru TÎRCOB

Satul a dat țării mari valori artistice; 
să dăm satului arta pe care o merită!

PRIMII PAȘI ÎN ALCĂTUIREA UNEI COLECȚII DE ARTA 
ÎN COMUNA VALEA DOFTANEI

0 cronică a României moderne Un romantic printre reporteri")
Modelul 1 îndepărtat, 

un fel 
te Iar 
umbră 
mina 
temporan 
„Descriptio

de strămoș tu- 
călauzind din 

gindurile și 
autorului con- 

al acestei 
Romani

ae", ni se pare, fără 
îndoială, vestita carte 
a lui Dimitrie Cante- 
mir „Descriptio Mol- 
daviae". Nu numai si
militudinea celor două 
titluri ne 
spre această 
și modul de 
re a Întregii 
mai ales, mesajul său 
patriotic explicit, că
lăuzit de aceeași neis
tovită dragoste pentru 
pămîntul și oamenii 
acestei țări.

Autorul ei, reporte
rul Vasile Nicorovici, 
își propune să ne dea 
in această „Descriptio 
Romaniae", apărută la 
editura „Sport-Tu- 
rism“, o scriere de 
„suflet" despre Româ
nia contemporană. Ca 
și la marele său îna
intaș, cartea lui Nico
rovici are un punct dc 
tilecare științific, u- 
zînd în cel mai larg 
chip posibil de o se
rie de date oferite de 
științele exacte și de 
observarea nemijlocită 
a realităților înconju
rătoare, multe din a- 
cestea momente sem
nificative ale istoriei 
noastre. O carte seri
oasă, bine documenta
tă, dar mai puțin 
semnificativă prin a- 
ceste calități. Scriitor 
fiind, telurile, ca și 
mijloacele sale sint 
altele, mai apropiate 
de ale literaturii. în

îndeamnă 
filieră, ci 
organiza- 
lucrări și,

*) Vasile Nicorovici:
„Descriptio Romaniae"

_____________

aceste pagini recu
noaștem. in primul 
rînd, necesitatea îm
plinirii prin scris a 
dorinței de comunica
re. a unui călător de
prins să bată drumu
rile țării, așa cum a 
făcut-o cîndva Odo- 
bescu sau Hogaș. Fas
cinația drumeției, 
tregită de 
facție a 
peisajului,

Străine lui 
corovici, dar nici de
plin caracteristice. Bu
curia sa de călător se 
manifestă mai 
prin plăcerea 
lui. cit prin 
gîndului : „A 
vezi înseamnă 
să gîndești", în 
că văzul este 
momentul 
necesității de a supu
ne „spațiul văzut unor 
desfaceri și recon
strucții mentale".

Privirea autorului 
descoperă, mai intii, 
elementele primordia
le : Dunărea. Car- 
pații, văile cu dea
luri, șesul, toate la un 
loc anunțînd. sub o 
lumină aparte, ideea 
de poiană. Dacă Bla- 
ga ne-a propus, într-o 
sinteză de filozofie a 
culturii din „Spațiul 
mioritic", ideea 
țiului ondulat, 
succesiunea de deal- 
vale, iată ' că Vasile 
Nicorovici ne-o 
pune pe cea 
poiană. Argumentele 
specifice lipsesc pen
tru a ne convinge, dar 
ca metaforă pare 
ducătoare. După o 
xare geografică 
mează o călătorie 
istorie, stăruind asupra

în-
acea satis- 
vizualizării 
nu-i 
Vasile Ni-

sînt

puțin 
ochiu- 

aceea a 
ști să 
a 
sensul 
numai . 

inițial al

ști

spa- 
în

pro- 
de

se- 
fi- 

ur- 
în

cinema
p Un saltimbanc ia Polul Nord : PA
TRIA (1186 25) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18: 20,15, GLORIA (47 46 75) — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15, MODERN
(23 71 01) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20.
H Cine iubește și lasă : VICTORIA 
(16 28 79) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15, FLOREASCA (33 29 71) — 9; II;
13; 15,30; 17,45; 20; CULTURAL
(83 50 13) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.
Q Tntllnirea : DACIA (50 35 94) — 9; 
11.15; 13,30; 15,45; 18; 20.

unor momente sem
nificative ale evoluției 
noastre ca popor. Se 
reia, cu argumentația 
binecunoscută, exis
tența unei civilizații a 
lemnului „indepen
dentă de fier" și parcă 
contrazieînd-o 
ceasta. Faptul 
porterul vede 
zația fierului
rind tîrziu la noi, în 
epoca modernă, con
trazice totuși rezulta
tele cercetărilor ar
heologice, care atestă 
în antichitate o epocă 
a fierului pe ’ aceste 
meleaguri.

pe a- 
că re- 
civili- 
înflo-

în scrierile sale 
reporter, risipite 
presă și adunate Ia 
mari intervale intre 
coperțile vreunei cărți, 
Traian Coșovei cultivă 
stilul poematic cu acea 
pasiune dezinvoltă a 
spiritelor romantice 
gata orlcînd să se în
flăcăreze, să inalțe ode 
sau să se arunce in ca
tacombele diatribei fu
ribunde pentru cine 
știe ce, căzut mai mult 
sau mai puțin întim- 
plător sub privirea sa 
arzătoare. Traian Co
șovei este unul dintre 
aceia, puțini la număr,

CARTEA DE REPORTAJ

După aceste două 
părți, semnificativ in
titulate „Elementele" 
și „Mileniile", cartea 
a treia, „Mișcarea în 
spațiu", este un. jurnal 
de călătorie modern, 
care cuprinde circular 
intreaga țară, prin c- 
dificiile ei esențiale. 
Depășind unele e- 
xaltări, reportericești; 
o anumită tentație <■ a 
sentinței metaforice, 
multe episoade din 
carte dovedesc capaci
tatea de a capta acele 
dimensiuni noi ale. 
unui peisaj, de a ob
serva. dincolo de as
pectele cantitative, 
modificările de sub
stanță, calitatea nouă 
a realului. Mai mult 
decît cartea unui re
porter, „Descriptio 
Romaniae" este ex
presia unui atașa
ment viu la tot ce 
„devine în patrie".

de 
în

care au știut să men
țină mereu vie în re
portaj o subiectivitate 
participativă, ca posi
bilitate de a se înscrie 
permanent în centrul 
scrierilor sale. Autorul 
nu disimulează și nu 
propune diverși al- 
ter-ego, în fond iposta
ze ale propriei persoa
ne, ci uzează progra
matic de persoana în- 
tii singular, ca moda
litatea cea mai directă 
de a exprima o reali
tate și de a se exprima 
pe sine. O realitate se
sizabilă nu doar la ni
velul scriiturii, ci, cu 
deosebire, marcantă și 
remarcabilă în chiar 
mesajul transmis. Alu
ra sa de scriitor din 
familia atit de contra
dictorie, dar mereu

•) Traian Coșovei 
„Să mai văd odată Lo 
tru".

prezentă, a romantici
lor se distinge in po
larizarea continuă de 
aspirații spre zone pro
gramatic opuse, „Sâ 
mai văd odată Lotru" 
ni se pare semnificati
vă pentru ființa duală 
a reporterului. Visul 
său este montan, car
patin, hrănit din at
mosfera rarefiată a 
înălțimilor, năzuind 
spre austerul și mo-’ 
numentalul sanctuare
lor naturale. Unul din 
acestea i se pare a fi 
Lotrul, riul fabulos ăl 
unor ținuturi mitolo
gice. Călătorind in 
aceste spații te afli ca 
într-un Olimp autoh
ton, a cărui chemare 
nu poate fi ocolită.

Chemarea spre înăl
țimile cindva umblate 
conține în’ea. deopo
trivă, nostalgia vîrste- 
lor de demult și dorin
ța rece, calculată de a 
revedea locuri supuse 
de inteligența, de vo
ința uriașă a omului 
unor metamorfoze pe 
care numai erele geo
logice le-au mai ză
mislit. în fond. Traian 
Coșovei redescoperă 
încă o dată pe adevă- 
rații zei tutelari ai a- ■ 
cestor păminturi, care 
cu mina lor au născut 
o nouă natură. îneîn- 
tarea în fața miracu
losului uman rămîne 
veriga esențială de le
gătură a zonelor anti
nomice ce ‘ compun 
personalitatea și scri
sul autorului. Așa cum- 
încercam să disting, 
dacă atracția mon
tană e o reverie pro- 
iectind idealuri spre 
mari sanctuare, ființa 
autentică a reporte-

a

să

H Așteptînd un tren t LIRA (31 71 71)
— 15,30; 17,45; 20, TOMIS (21 49 46) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
■ Ultimul cartuș : GIULEȘTI (17 55 46)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
H Zestrea domniței Ralu : MIORIȚA 
(14 27 14) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. 
H Universiada ’81 : PROGRESUL 
(23 94 10) — 16; 18; 20.

. Trei oameni periculoși : SALA 
MICĂ A PALATULUI — 17,15;. 20. 
0 Nu este vorba de dragoste : CEN
TRAL (14 12 24) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20.
B Popeye marinarul — 9 ; 10,30 ; 12 ; ‘ 
13.30 ; Saltimbancii — 15,45 ; 18 ; 20 ; 
TIMPURI NOI (15 6110).
B Pasărea albastră — 9; 11,15; Toată 
lumea cîntă, rîdo și dansează — 13,30; 
15,30; 17,30; 19,30; DOINA (16 35 38).

■ Aii-Baba și cei 40 de hoți : GRI- 
VIȚA (17 08 58) — 9; 12; 16; 19.
H Sub același cer : DRUMUL SĂRII 
(31 23 13) —, 16; 18; 20.
H Teheran ’43 : POPULAR (35 15 17) 
— 16; 19.
B Pirații secolului XX : COSMOS 
(27 54 95). — 9,30; 11,30; 13,30; 15,30;
17,30; 19,30.
B Noi aventuri pe vasul Poseidon : 
SCALA (11 03 72) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15, FESTIVAL (15 63 84) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, FAVO
RIT (45 31 70) — 9; 11,15; 13,30; 15,45: 
18; 20,15.
B Coliba unchiului Tom : LUCEAFĂ
RUL — (15 87 67) — 9; 11,30; 14,15; 17; 
19,30.
B Țarcul: CAPITOL (16 29 17) — 9:
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.

Ut) impunător monu
ment, în bronz și piatră, 
ridicat de sculptorul plo
ieștean Nicolae Kruch la 
intrarea în satul Valea 
Doftanei evocă succint 
citeva din momentele de 
încleștare eroică ce au 
avut loc în această zonă 
de mare frumusețe a 
tării. 1877—78, 1916—18,
1944—45. Bronzul relie
furilor marchează astfel 
in acest sat — a cărui 
existență este atestată 
cu documente încă din 
secolul XVI, din vremea 
lui Mihnea voievod — 
cîteva etape ale unei is
torii zbuciumate. O isto
rie indestructibil legată 
de lupta comuniștilor 
desfășurată aici, pe valea 
riului Doftana. Istorie 
eroică, ale cărei sacrifi
cii au făcut posibilă noua 
existență a patriei, noul 
său destin ce se poate 
citi și aici, in Valea Dof
tanei, in admirabile rea
lizări contemporane. In
tre monumentele ridicate 
de oameni in acest minu
nat cadru natural — ba
rajul de la Paltin.

In această zonă de 
dealuri molcome și pă
duri umbroase, in acest 
peisaj străbătut altă
dată cu interes de Sava 
Henția, Grigorescu sau 
Luchian, a fost organiza
tă o nouă tabără de 
creație. Deschisă in ca
drul etapei de masă a 
Festivalului național 
„Cintarea României", ta
băra de pictură, sculp
tură in lemn și grafică 
de la Valea Doftanei, 
care a reunit peste 20 de 
artiști din țară, s-a do
vedit a fi o modalitate 
eficientă a dialogului ar
tiștilor cu realitățile în
conjurătoare, cu oamenii 
care înalță astăzi noua 
civilizație, socialistă.

Alături de alte mani
festări similare din țară, 
această tabără constituie 
o experiență interesantă 
în ceea ce privește for
mele de organizare a 
efortului creator, de inte
grare a artei in spațiul 
social. S-a manifestat 
astfel, în chip îmbucură
tor, interesul pentru artă, 
înțelegerea rolului artei 
in viața socială din par
tea fo.urilor de partid și 

1 de stat județene, a foru
rilor culturale locale, 
care au contribuit activ 
la organizarea acestei 
acțiuni.

„Această inițiativă, ne 
spunea prof. Al. I. Bă- 
diilcscu, vicepreședintele 
Comitetului județean de 
cultură și educație socia
listă Prahova, va figura 
ia loc de cinste intre ma
nifestările culturale in
ter județene cu care Pra
hova se mindrește pe 
bună dreptate : stagiu
nea estivală a teatrelor 
populare și muncitorești, 
cursurile universității 
cultural-științifice „Nico
lae Iorga", Festivalul de 
poezie și muzică tînă.ă 
„M. R. Paraschivescu", 
Festivalul-concurs al co
lectivelor de dans cu 
tema „Bucuria muncii" 
și altele. In acest con
text tabăra de creație de 
la Valea Doftanei capătă 
o semnificație aparte, 
fiind una din acțiunile 

■ rezervate în exclusivita

te artei profesioniste ; o 
acțiune care poate să 
vorbească despre . saltul 
calitativ pe care activita
tea de artă plastică din 
județul nostru l-a înre
gistrat în ultimii ani".

Subliniind intenția de 
a pune bazele unei noi

avea loc Conferința Na
țională a partidului — 
ne-a spus pictorul Bră
duț Covaliu, unul din 
participanți — am dorit, 
cu toții, să aducem pe si
ntezele expoziției care a 
încheiat această muncă 
colectivă lucrări foarte

colecții sătești de artă 
romanească cu lucrările 
realizate, sculptorul Ni
colae Kruch — președin
tele filialei Uniunii ar
tiștilor plastici din 
Ploiești și unul din entu
ziaștii organizatori ai a- 
cestei acțiuni — ne-a 
atras atenția asupra ne
cesității creării unor lu
crări organic legate de 
imaginea nouă a .melea
gurilor prahovene, de 
chipul oamenilor, al 
muncitorilor și țăranilor.

„în acest an în care va

bune, care să aibă o 
semnificație mai larg so
cială și care, totodată, sâ 
meargă oamenilor la ini
ma. Am încercat astfel 
să aducem, prin aceste 
lucrări, și noi un modest 
omagiu muncii pe care o 
desfășoară intregul nos
tru popor. .Cred că orga
nizarea acestei acțiuni a 
constituit un prilej im
portant de a cunoaște o 
parte din realizările ju
dețului ; o ocazie ca și 
noi, artiștii, să ne cunoaș
tem. mai bine, într-o at

de do- 
răcorit 
munți- 
aceste 
numai

rului e formată la 
hotarul unde se în- 
tilnesc ținuturile ste
pei dobrogene — cani
culare, străvezii și us
cate, cu universul me
reu -schimbător al Del
tei, o altă născătoare 
de miraje și legende, 
între spațiul natal do
brogean și zona înaltă 
carpatină pendulează 
necontenit acest călă
tor de o acută sensi
bilitate, însetat 
goarea stepei și 
de aerul tare al 
lor. Dealtfel, 
zone sint nu
primordiale, dar și pre
ponderente în scrisul 
său din acest volum.

O serie de reportaje 
alcătuiesc un frumos 
ciclu al munților, de 
unde nu lipsesc mi
nuscule „cărți" ale Ol
tului, alcătuite după 
modelul adesea amin
tit al scrierii lui Geo 
Bogza. Sursele livrești, 
evidente, și numeroa
sele cifre extrase din 
statistici rotunjesc o 
imagine a 
transformări 
de omul 
noastre.

Ciclul dobrogean, in
tersectat sporadic de 
imagini culese din alte 
zone, explorează cu 
precădere lumea satu
lui, schimbările înnoi
toare ale agriculturii. 
Paginile despre lanuri
le, livezile sau viile 
dobrogene sînt dincolo 
și mai presus de con
semnarea unor 
se, un omagiu 
acestor oameni 
care au făcut dintr-un 
ținut semiarid o ade
vărată grădină a țării.

uriașelor 
realizate 

zilelor

succe- 
adus 
aspri

Emil VASILESCU

B I se spunea „Buldozerul : BUCU
REȘTI (15 61 54) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15, MELODIA (12 06 88) — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
îi Gozlan s FEROVIAR (50 51 40)'— 9;' 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, GRADINA 
LUCEAFĂRUL (15 87 67) — 20.
R Cursa infernală : EXCELSIOR 
(64 49 45) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15, FLAMURA (85 77 12) — 9; 11;
13,15; 15,30; 17,45; 20, GRADINA FES
TIVAL (15 63 84) — 20.
M Superpolițistul : BUZEȘTI (50 43 58) 
— 9; 11; 13; 15; 17; 19, la grădină — 
20.
S Campionii : UNION (13 49 04) —
9,30; 11,30; 13,30; 15,45; 18; 20,
n Colosul din Rhodos : FERENTARI 
(80 49 85) — 15,30; 18,30.
H Contrabandiștii din Santa Lucia s

mosferă de muncă crea
toare".

Participanții au făcut, 
desigur, multe popasuri 
in împrejurimile Văii 
Doftanei, popasuri boga
te nu numai in frumuse
țea imaginii, dar încărca
te de. semnificații con
temporane. Ei au avut 
prilejul să descopere 
imagini inedite, aspecte 
care au pus și vor pune 
in evidență ipostaza lor 
de martori atenți, lucizi, 
ca și sentimentul robust 
față de frumusețea reală 
a locurilor străbătute. 
„Consider, ne spunea 
graficianul Silvan Iones- 
cu, că această tabără, or
ganizată intr-unui din 
județele cele mai repre
zentative ale țării — atit 
pentru industrie, cit și 
pentru turism — este o 
reușită".

Sajutind inițiativa celor 
care au organizat tabăra, 
artista Ileana Dăscălescu a
adăugat: „Tabăra a con
stituit un important mij
loc de comunicare intre 
colegii noștri din diferi
te județe ale țării, dar și 
o modalitate de a arăta, 
nu numai celor din zonă, 
ci și celor care vor vizi
ta viitoarea colecție să
tească, cele mai bune 
rezultate ale muncii ar
tistice desfășurate aici".

Martori și cronicari ai 
vieții desfășurate in a- 
cest colț de țară, plasti- 
cienii participanți la a- 
ceastă amplă acțiune de 
documentare au știut ,«sf 
se oprească asupra ele
mentelor definitorii ale 
zonei, să descopere in 
realitățile de fiecare zi 
ritmul de viață specific 
și să-1 fixeze în imagini, 
cu înzestrarea de . care 
au dat dovadă și pină 
acum. Vorbindu-ne cu 
entuziasm despre parti
ciparea la noua acțiune, 
graficiană Clara Cante- 
inir, sculptorul Emil 
Ruși, pictorii Nicolae 
Iorga, Sergiu Rugină și 
Hoția Cuccrzau arătau 
că au fost fascinați de 
frumusețea peisajului, 
care a constituit pentru 
ei un punct de pornire 
pentru o participare es
tetică activă, directă.

„Prima tabără de pic- 
tufă, sculptură, grafică 
și arte decorative orga
nizată in județul Praho
va, afirma la inchiderea 
lucrărilor taberei criticul 
de artă Cornel Radu 
Constantinescu, marchea
ză o reușită în domeniu. 
O reușită prin felul in 
care plasticienii. au Înțe
les sâ dea viață unei 
asemenea manifestări, 
deci prin seriozitatea an
gajamentului lor artistic; 
o reușită, totodată, prin 
climatul uman .și social 
care a făcut-o posibilă și 
necesară. Aprecierea pe 
care oamenii locului au 
avut-o față de lucrările 
expuse pot convinge pe 
oricine de adinca lor ne
voie de frumos". ■

Va fi, sperăm, începu-'
tul unei acțiuni de dura
tă menită să transforme
imaginea de artă intr-o 
prezență constantă, fa
miliară locuitorilor din
preajma viitoarei colec
ții de artă sătești.

Marina PREUTU

Mai mult
întimplarea a făcut să fim pre- 

zenți in cea mai mare sală de spec
tacole din oraș, devenită neîncă
pătoare în ziua aceea. Zi in care 
era prezentată — sau, cum se mai 
zice, lansată — o nouă carte. Carte 
Care prezintă istoria multimilenară 
a unei așezări din ținutul de le
gendă al Mioriței, faptele moșilor și 
strămoșilor, strădaniile și împlini
rile urmașilor de azi, cu deosebire 
în anii cei mai fertili de după Con
gresul al nouălea al partidului. Ani 
în care, asemenea tuturor localită
ților țării, prăfuitul tîrg de odinioa
ră, în care „nu .se întimpla nimic" și 
a cărui denumire se. suprapunea, 
pină la identificare, cu cel al pod
goriei cu același nume, Panciu a 
devenit un oraș modern, înfloritor, 
în care balanța a început să se în
cline în favoarea ponderii indus
triale. Industrie despre care prima
rul orașului, Nicolae Socaci, ne 
vorbea cu mîndrie, dar și emoțio
nat. văzînd că din marea sală, de
venită neincăpătoare, zeci și zeci 
de concltadini plecau ținînd în mină 
cartea „Panciu — file de cronică". 
O carte despre ce a fost odinioară, 
cum arată astăzi și perspectiva 
ridicării la o nouă putere a orașu
lui lor în care muncesc și trăiesc.

Este o lucrare monografică de o 
factură aparte, rod al pasiunii și dă
ruirii autorilor. Doi dintre aceș

vecin Sam : PACEA 
15,30; 18,30, GRĂDINA
dragonului : VOLGA 
11,15; 13,30; 15,45; 18;
(21 50 97) — 15; 17,15;

COTROCENI (49 48 48) 15,30; 17,45;
20. VIITORUL (11 48 03) — 14; 16; 18; 
20.
B Bunul meu
(60 30 85) — 11;
LIRA — 19,45.
B Provocarea
(79 71 26) - 9;
20.15, MUNCĂ 
19,30.
■ O fată fericită : STUDIO (59 53 15)
— 10; 12; 14; 16; 18; 20, AURORA 
(35 04 66) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
B Lanțul amintirilor : FLACĂRA 
(20 33 40) — 10,30; 13,30; 16,30; 19,15.
B Safari Express : ARTA (21 31 86) — 
9; 11,15; 13.30; 15,45; 18; 20, Ia grădină
— 19,15, PARC HOTEL (17 08 58) —
30.15,

decît o monografie
tia, Ion Pușcă și Vasile Popa — 
s-au născut, au crescut, trăiesc 
și muncesc in orașul natal, Pan
ciu, iar ceilalți doi — Anton Pa
ragină și Gheorghe Constantines
cu, istorici și muzeografi, sint 
tot vrinceni de Ijaștină. Impre
sionanta cantitate de date și in
formații — multe dintre ele ine
dite — sint prezentate in „File de 
cronică" nu numai cu necesara ri

goare științifică și argumentație 
convingătoare, ci și într-un stil 
cursiv, antrenant. Datele geografice 
— așezare, relief, climă, faună și 
floră — amplu prezentate, sînt ur
mate de o vibrantă evocare istorică, 
în desfășurarea căreia numeroasele 
mărturii arheologice atestă pe acest 
frumos „picior de plai" dintre Putna 
și Trotuș prezența și continuitatea 
de viâță și muncă încă din pa
leolitic. în chip firesc, culturii viței 
de vie, îndeletnicire semnalată aici 
de Ia începutul erei noastre, de 
aproape două mii de ani, i se acor
dă locul cuvenit, ocupînd o treime 
din totalul „Filelor de cronică". Prin 
vechimea, mărimea și dotarea sa 
modernă, podgoria Panciu se nu
mără și astăzi printre primele din

țară. Este meritul autorilor. îndeo
sebi al specialiștilor în materie, 
dr. ing. Ion Pușcă, șeful comple
xului de vinificație Panciu, și Va
sile Popa, directorul tehnic al 
I.A.S. din localitate, de a fi pre
zentat străvechea îndeletnicire a vi
ticulturii din zonă in intreaga ei 
complexitate dinamică, de la teascu
rile primitive pină Ia metodele. și 
utilajele moderne de astăzi. „Apre
ciem înfățișarea modului contem
poran de practicare a viticulturii 
pe teritoriul actualei zone viticole 
Panciu — subliniază în prefața căr
ții prof. dr. Ion Vlăduțiu — drept 
o contribuție de seamă, a cărei va
loare va crește pe măsura trecerii 
timpului și credem că nu va fi în
depărtat momentul cind respectiva 
scriere va deveni sursă de primă 
mărime pentru studii ulterioare". 
De aceeași apreciere se pot bucura 
și alte capitole ale cărții dedicate 
valorilor etnografice și folclorice, 
punctelor și traseelor turistice, unele 
dintre ele mai puțin cunoscute, dar 
de mare interes și atracție. Tn sfir- 
șit, se cere remarcată strădania 
editurii „Sport-turism" de a pre
zenta cititorului o lucrare in exce
lente condiții grafice, cu numeroase 
hărți, tabele, documente și ima
gini alb-negru și color.

Petre POPA

83 Eroii de la Telemark : GRĂDINA 
CAPITOL (16 29 17) — 19,45.
£ Acel blestemat tren blindat ; GRA
DINA GLORIA (47 46 75) — 20.
B Visul de argint al alergătorului : 
GRĂDINA MODERN (23 71 01) — 19.45. 
g? Polițist sau delincvent : GRĂDINA 
TOMIS (21 49 46) — 19.45.
1$ Sandokan, tigrul PZîalayeziei: ARE
NELE ROMANE (75 77 20)z — 20.

teatre
B Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măguraanu. 14 75 46) : O 
zi de odihnă — 19,30; (sala Grădina

Icoanei, 12 44 16) : Poezia muzicii tine
re — 19,30.
B Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Stop 
pe autostradă — 20.
O Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : De ce dormi, iubito 7 —
19.30.
B Teatrul Giulești (sala Majestic, 
.14 72 34) : Cum s-a făcut de-a rămas 
Catinca fată bătrină — 19,30.
B Teatrul satiric-muzlcal ,,C. Tănase" 
(15 56 78. sala Savoy) : Funcționarul 
de la Domenii — 19,30.
fl Ansamblul „Rapsodia română4' 
(13 13 00) : La izvor de dor și cîntec —
18.30.
fâ Teatrul „Ion Vasilescu" (12 27 45) : 
Bunica se mărită — 19,30.
E3 Circul București (11 01 20) : Zoo- 
circ — 19,30.
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TOVARĂȘUL NICOLÂE CEAUSESCU 
a primit pe tovarășul Yannis Bannias, 

secretarul C. C. al P. C. din Grecia (Interior)
(Urmare din pag. I) 
rea _ relațiilor tradiționale dintre 
România și Grecia pe plan politic, 
economic, tehnico-științific și cultu
ral. la întărirea prieteniei șl bunei 
vecinătăți între popoarele român și 
elen.

Referindu-se Ia actuala situație in
ternațională, părțile au subliniat im
portanța întăririi solidarității și cola
borării partidelor comuniste și mun
citorești. partidelor socialiste și so- 
cial-democrate, ale altor forțe progre
siste, antiimperialiste. în lupta pentru 
reluarea și continuarea politicii de 
destindere, pace și respect al inde
pendenței naționale a tuturor po
poarelor. S-a arătat, de asemenea, că 
se impune rezolvarea pe cale pașni
că, prin tratative, a tuturor conflic
telor din diferite zone ale globului, 
excluzindu-se cu desăvîrșire folosirea 
forței sau a amenințărilor cu forța.

AU TERMINAT RECOLTAREA
Județul Călărași la floarea-soarelui

Oamenii muncii de pe ogoarele- ju
dețului Călărași au încheiat recolta
rea florii-soarelui pe cele 36 734 hec
tare.

în telegrama adresată cu acest pri
lej C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, de Comitetul județean 
Călărași al P.C.R. se spune :

Vă raportăm, mult stimate tovară
șe Nicolae Ceaușescu, că. in prezent, 
acționăm cu toate forțele manuale și 
mecanice pentru stringerea grabnică 
a porumbului pe cele 102 303 hectare, 
a celorlalte culturi de toamnă, efec
tuarea arăturilor și pregătirea îrisă- 
mințărilor la grîu, orz și orzoaică in 
condiții optime. Concomitent cu re
coltarea, vom livra la fondul de stat 
întreaga cantitate de produse con
tractate și vom acționa cu energie 
pentru eliberarea întregii suprafețe

Județul Suceava la cartofi
Lucrătorii ogoarelor din județul 

Suceava au încheiat, luni, recoltatul 
cartofului de pe întreaga suprafață 
cultivată în sectorul socialist.

Raportind acest succes, in telegra
ma adresată C.C. al P.C.R., tovară
șului Nitblae Ceaușescu, de Comite
tul județean Suceava al P.C.R. se 
arată : ! <

în prezent, în întregul județ Su
ceava. toate forțele din agricultură 
sint mobilizate la transportul pro
ducției destinate fondului de stat, 
efectuarea arăturiloi, pregătirea tere
nului. insămințarea culturilor de 
toamnă, recoltarea manuală a po
rumbului pe intreaga suprafață, 
a sfeclei de zahăr, legumelor și fruc

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

BOX: Combativitatea în creștere, 
nivelul tehnic în scădere

Reprezentanți din 14 județe și din 
Capitală ău cucerit medalii la aceas
tă ultimă ediție a campionatelor na
ționale de box. Sint sportivi legiti
mați la 21 de cluburi și asociații 
(șase din București), dintre care zece 
subordonate sindicatelor, sau 11, 
după cum vrem să socotim Rapidul, 
club „departamental" sau „sindical". 
Prin urmare, a crescut destul de 
mult numărul grupărilor care aspiră 
la afirmare in boxul nostru, printre 
acestea aflîndu-se unități mai mici 
și mai slab înzestrate, cum ar fi C.S. 
Zalău, Metalul Suceava, Ceahlăul 
Piatra Neamț, Pistonul Slatina, Oțe
lul Tirgoviște sau Dinamo Brăila, 
dar lipsind cu desăvîrșire de pe lis- 
'a medaliaților... cea mai mare uni
tate de profil, cu șapte antrenori, 
Box Club Brăila !

Deși numărul se restringe pină la 
șapte, cind vorbim despre cluburile 
și asociațiile ai căror reprezentanți 
au ciștigat medalii de aur și titluri 
de campioni, observăm și aici o dis
persare a trofeelor între mai multe 
unități, dispărînd acel sau acei „li
deri" bucureșteni care concentrau in 
miinile lor uneori peste jumătate 
dintre titlurile naționale. Din păcate, 
această diversificare n-a fost înso
țită de rezultate pe planurile popu
larității și financiar, ediția 1982 fi
ind cea mai slabă ca număr de spec
tatori și rețetă din ultimii ani.

Au obținut cite două titluri de 
campioni naționali Muscelul Cimpu- 
lung, reprezentanta județului Argeș, 
A.E.M. Timișoara (asociația cu 
cele mai surprinzătoare rezultate, 
dacă ținem seama de înzestrarea ei 
și de faptul că are un singur antre
nor — pe harnicul Iile Kos), apoi, 
in spectaculoasă revenire, Rapid 
București (datorită promovării unui 
antrenor foarte muncitor și perse
verent cum este Cornel Hoduț) și, 
in fine, Steaua (secție în oarecare 
creștere după remanierile cadrelor 
tehnice intervenite in primăvara 
trecută). Cite un titlu au cucerit Di
namo București (din cinci finaliști !), 
C.S.M. Drobeta și Box Club Galați.

în privința pregătirii și promovă
rii talentelor, sîntem nevolți să con
statăm că, in primul rind. unitățile 
mai mari — B.C. Brăila și B.C. Ga
lați. Dinamo și Steaua — continuă 
să rămînă mult datoare boxului na
țional. Cheltuielile bugetare de mi
lioane privind înzestrarea materială 
și retribuția antrenorilor, selecția, 
instruirea și activitatea competițio- 
nală a sportivilor nu-și găsesc aco
perirea de calitate, prejudiciază re

O atenție deosebită a fost acordată 
problemelor europene, subliniindu-se 
importanța Încheierii cu succes a re
uniunii de la Madrid, care să dea un 
nou impuls înfăptuirii, ca un tot uni
tar, a Actului final de Ia Helsinki, și 
care să stabilească convocarea unei 
conferințe consacrate încrederii și 
dezarmării continentului.

S-a arătat. în acest sens, urgența 
adoptării unor măsuri concrete de 
oprire a cursei înarmărilor, de tre
cere la dezarmare și, în special, tie 
dezarmare nucleară, precum și de sto
pare a amplasării de noi rachete cu 
rază medie de acțiune în Europa și 
retragerea și distrugerea celor exis
tente.

S-a apreciat marea însemnătate pe 
care o au pentru cauza securității eu
ropene dezvoltarea raporturilor de 
colaborare între toate statele balca
nice, transformarea acestei zone in
tr-o regiune a bunel vecinătăți, în

de teren și efectuarea arăturilor de 
toamnă, punind astfel baze temeinice 
recoltelor anului viitor.

Vă asigurăm, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că, sub 
conducerea organelor și organizații
lor de partid, comuniștii, toți lucră
torii acestor meleaguri călărășene 
sint hotăriți să nu precupețească nici 
un efort pentru a îndeplini in mod 
exemplar sarcinile izvorite din isto
ricele hotâriri ale Congresului al 
Xll-lea al partidului, aducindu-ne 
astfel, contribuția la realizarea pre
vederilor planului de dezvoltare a 
agriculturii, la asigurarea fondului 
centralizat al statului cu produse 
agroalimentare, la creșterea progre
sului și prosperității patriei noastre, 
la bunăstarea întregului popor.

telor, stringerea și depozitarea fura
jelor, asigurarea condițiilor optime in 
sectoarele zootehnice.

Vă asigurăm, mult stimate și iubite 
tovarășe secretar general Nicolae 
Ceaușescu, că, comuniștii, toți oame
nii muncii din agricultura județului 
nostru, avînd la baza întregii activi
tăți minunatul dumneavoastră exem
plu de muncă și viată, se angajează 
să-și sporească necontenit contribuția 
la înfăptuirea vastului program de 
edificare a societății Socialiste multi
lateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism, pentru a- 
intimpina cu noi și importante suc
cese Conferința Națională a Parti
dului Comunist Român.

prezentarea boxului nostru, care se 
bazează in principal tocmai pe aces
te patra unități. E cazul ca federația 
să se decidă odată și. împreună cu 
forurile tutelari* ale acestor cluburi, 
să Întreprindă o analiză de fond, 
stabilindu-se măsurile de perfecțio
nare a muncii tehnice și educative 
la marile cluburi.

Pornind de aici, ‘ observăm că ni
velul tehnic ăl boxului nostru se 
află in descreștere și nu de azi, de 
ieri, ceea ce constituie nota cea mai 
slabă pentru'întregul corp de antre
nori. Dacă la finalele naționale am 
văzut multe meciuri care seamănă a 
bătăi pe ring, ce să mai credem de 
cunoștințele și pregătirea celorlalți 
boxeri ? Sigur, spectatorii la finale 
au remarcat voința, dorința de vic
torie. rezistența in luptă a compe
titorilor și au aplaudat dăruirea a- 
cestora, dar box nu înseamnă numai 
„inimă de boxer'1, ci și cunoștințe 
tehnico-tactice adecvate acestui 
sport, cu ajutorul cărora să se poa
tă afirma pugilistul român pe plan 
național și internațional. Am avut 
impresia că pină și campioni, boxeri 
cunoscut! cum sint Mihai Ciubotarii 
si Donicl rămin exclusiv preocupați 
de a da adversarului lovitura de 
grație, ceea ce, mai ales in cazul 
ultimului, s-a soldat cu primirea 
multor lovituri dintre cele mai” dure, 
însoțite de K.D.-url, care ușor se 
puteau transforma în K.O.-uri ! 
Turneul final a , scos in evidentă 
foarte putini tineri cu perspectivă — 
Mihai Valentin și Fedea Pamfil, de 
pildă — iar tocmai oe ei va trebui 
să-i călăuzim' pe drumul tehnicii, 
pentru că de vitalitate și talent nu 
duc lipsă. Vom încheia subliniind că 
printre campioni și finaliști sint și 
sportivi care înregistrează constant 
formă bună și progres — Constantin 
Tițoiu, Cipere și Robii Niț.ă. Viorel 
Ioana și Țircomnieu, Mircea Fulger, 
Ion Stan și alții care au dat nota 
de calitate campionatelor. După cum 
se constată, ei aparțin categoriilor 
mai mici de greutate (pină la 63.5 
kg), ceea ce solicită atenția tehnicie
nilor, cluburilor, federației pentru 
creșterea și instruirea pe tot frontul 
celor 12 categorii, dintre care astăzi, 
cu valabilitate pentru reprezentarea 
internațională a boxului nostru, 
n-avem acoperite decît Jumătate. A- 
ceastă ediție a campionatelor spe
răm să constituie deci un punct de 
plecare pentru căutări și muncă Ia 
toate nivelurile boxului.

Valerlu MIRONESCU 

crederii, cooperării bi și multilate
rale, într-o zonă lipsită de arme nu
cleare. S-a relevat însemnătatea con
vocării unei conferințe balcanice la 
nivel înalt care să stabilească măsuri 
concrete de întărire a încrederii în 
regiune, corespunzător intereselor po
poarelor din această zonă.

A fost exprimată hotărlrea Parti
dului Comunist Român și Partidului 
Comunist din Grecia (Interior) de a 
acționa pentru dezvoltarea și in vii
tor a relațiilor de prietenie, colabo
rare și solidaritate cu celelalte parti
de comuniste și muncitorești, pe baza 
deplinei egalități, a respectării drep
tului fiecărui partid de a-șf elabora 
independent linia politică, tactica ?i 
strategia, fără nici un amestec din 
afară.

Convorbirea a decurs intr-o atmos
feră caldă, tovărășească, de respect 
și înțelegere reciprocă, ,

v
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t V
Programele 1 și 2
In jurul orei 9,30 — Transmisiune di
rectă de la Aeroportul Otopeni : ce
remonia plecării tovarășului Ahmed 
Sckou TourC, secretar general al Par
tidului Democrat din Guineea, pre
ședintele Republicii Populare Revolu
ționare Guineea.
PROGRAMUL l
11,00 Telex
11,03 Film in serial : „O nouă primă

vară" — episodul 1
11.50 Intllnlrea cu uzina — reportaj
12.20 Cadran mondial

K România și problemele lumii 
, contemporane

12.35 Pagini din literatura corală româ
nească

13,00 închiderea programului
18,00 Telex
18.05 Catalogut se strigă acum, In cam

pania agricolă. Reportaj
18,23 Clubul tineretului
17.10 Muzică ușoară instrumentală
17,25 Civica

Opinia publică In acțiune
17.50 1001 de seri
20,00 Telejurnal
20.20 Actualitatea economică
20.35 Dialogul faptelor
20,55 Teatru TV ; „Oberațlunea Gam-. 

bit" de Tudor Negoiță. în ■ distri
buție ; Amza Pellea, Cristina De- 
leanu, Constantin Diplmi, VIstrian 
Roman, Irina Mazanitis, Corado 
Negreanu. Doru Ana, Gabriela 
Vlad, Violeta Berbiuc, Ion Albu 
Regia artistică Olimpia Arghir

22.20 Telejurnal

PROGRAMUL 2
30,00 Telejurnal
20.20 Salonul TV a) artelor plastice. Ar

tele plastice șl muzica (IT)
21.10 Mic dicționar de operă și balet 

Litera „E“ (III)
22.20 Telejurnal
23,30 închiderea programului

Sportivi români 
în competiții 
internaționale

• La Sofia s-a desfășurat cea de-a 
8-a ediție a Balcaniadei de canotaj 
academic. întrecerile s-au încheiat 
cu succesul pe echipe al reprezen
tanților țării noastre, care au ocupat 
primul loc in opt probe. La '' schif 
simplu feminin, victoria a revenit 
viceeampioanei mondiale Valeria Ra
cilă.

• Cea de-a 5-a ediție a Balca
niadei de scrimă pentru juniori, 
desfășurată la Sofia, a fost domi
nată de tinerii sportivi români, în
vingători in trei din cele patru pro
be. La floretă feminin, toate cele 
trei locuri ale podiumului au fost o- 
cupate de reprezentantele țării 
noastre. Medalia de aur a revenit 
fioretistei Reca Lazăr, urmată de 
Saivina lonescu și Georgeta Beca. 
Proba masculină de floretă s-a în
cheiat cu victoria sportivului român 
Vasile Costa, care a cîștigat toate 
cele 5 asalturi ale turneului final.

La sabie, primele două locuri au 
fost ocupate de scrimerii români 
-Vilmos Szabo și Valter Sultan, care 
au înregistrat in finală cite 4 vic
torii. După disputarea barajului, ti
tlul de campion balcanic a fost cu
cerit de Vilmos Szabo.

• La Praga s-au desfășurat între
cerile tradiționalului concurs inter
național de cros organizat dc zia
rul „Rude Pravo". Printre învingă
torii actualei ediții s-a numărat și 
Cristina Orbetu (România), clasată 
pe primul loc in cursa rezervată ju
nioarelor. Atleta româncă a parcurs 
traseul (in lungime de 1 500 m) in 
4'36". în proba juniorilor (4 500 m), 
ciștigată de Oleg Strijakov (U.R.S.S.), 
cu 13'16”, sportivul român Costel 
Constantin a ocupat locul doi, cu 
timpul de 13T8”.

Cinci cluburi în patru
Meciul Politehnica 

Iași — Sportul studen
țesc a fost așa cum 
l-ați văzut pe micile 
ecrane. Fără proble
me, Nici de arbitraj, 
fiindcă jucătorii se 
respectau reciproc. To
tuși, un „cartonaș gal

ben" și-a făcut apari
ția și, mai mult cu 
această ocazie, s-a ob
servat că ieșenii au un 
fundaș nou — Sigmi- 
rean. Fost atacant la 
Gloria Bistrița, Uni
versitatea Cluj-Napo- 
ca, F.C. Argeș, F,C.

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului CONSTANTIN DÂSCÂLESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Tovarășului NICOLAE GIOSAN
Președintele Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România

Cu ocazia celei de-a 38-a aniversări a sărbătorii naționale a Republicii 
Socialiste România, în numele partidului, guvernului și poporului laoțian, 
Vă adresăm dumneavoastră și poporului român salutări șt felicitări călduroase.

în cursul celor 38 de ani trecuți, poporul român, sub conducerea 
Partidului Comunist Român, a obținut treptat succese în opera de apărare 
și dezvoltare a patriei, sporind fără încetare nivelul de viață al populației.

Dorim să adresăm felicitări poporului frate român pentru succesele 
obținute.

Laosul și România mențin relații bune de mult timp. Avem convingerea 
că relațiile dintre Republica Democrată Populară Laos și Republica 
Socialistă România se vor dezvolta în interesul popoarelor laoțian și român, 
păcii și socialismului.

Cu această ocazie solemnă, vă urăm sănătate deplină și obținerea de noi 
și tot mai mari succese în îndeplinirea nobilelor dumneavoastră sarcini, iar 
poporului frate român să înfăptuiască cu succes construcția socialismului 
dezvoltat in Remania.

Fie ca relațiile de prietenie dintre Republica Democrată Populară Laos 
și Republica Socialistă România să se dezvolte continuu.

KAYSONE PHOMVIHANE
Secretar general al Comitetului Central . 

al Partidului Popular Revoluționar Laoțian, 
Prim-ministru

al Republicii Democrate Populare Laos

SUFANUVONG
Președintele Republicii, 

Președintele Adunării Populare Supreme 
a Republicii Democrate Populare Laos

Primire la Marea
Tovarășul Nicolae Giosan. pre

ședintele Marii Adunări Naționale, 
a primit, luni după-amiaza, delega
ția Camerei deputaților din Con
gresul Republicii Venezuela, care, 
la invitația M.A.N., efectuează .o vi
zită in țara noastră.

Din delegație fac parte deputății 
Omar Higueras, șeful delegației, 
Oscar Pacifico. Arnaldo Arocha, 
Carlos Rodriguez Ganteaume. Rafael 
Rodriguez Acosta.

Cu acest prilej au fost evocate cu 
satisfacție bunele raporturi de prie
tenie și colaborare dintre România 
și Venezuela, subliniindu-se. ir, 
acest context, rolul hotăritor al în- 
tîlnlrilor ia nivel înalt pentru am
plificarea și diversificarea acestor

vremea
Timpul probabil pentru intervalul 

81 septembrie, ora 21 — 34 septembrie, 
ora 21. In țară : Vremea va H câldâ, 
cu deosebire la Începutul intervalului. 
Cerul va £i variabil, cu Innorăr! mai 
pronunțate în ultimele zile în Crișana, 
Maramureș ș! zona de munte, unde 
vor cădea ploi locale. In celelalte re
giuni, ploile vor fi izolate. Vîntul va 
sufla slab pină ta moderat, cu unele

Hunedoara - început de an școlar fotbalistic
Ca in toate celelalte ramuri, fotba

lul școlar stă la temelia evoluției a- 
cestui sport și condiționează apari
ția talentelor necesare performanței, 
în unitățile noastre de învățămint. 
fotbalul a primit mal multă consis
tență odată cu instituirea campiona
telor școlare în urmă cu puțini ani. 
Organizatorii, din rețeaua învăță- 
mîntului' și cea sportivă, ajutat! de 
organizațiile de tineret, au început 
să se obișnuiască deja cu realitatea 
acestor campionate de fotbal și ?ă 
adopte din timp măsurile cuvenite in 
preajma noului an școlar — ceea ce 
se observă mai ales acolo unde echi
pele divizionare se impun atenției 
generale, manifesting grijă pentru 
generațiile viitoare de jucători. Așa 
stau lucrurile la Craiova, Bacău, 
Constanța, Pitești și,' firește, în mu
nicipiul Hunedoara, unde Andone 
și Gabor au parcurs relativ foarte 
repede drumul de la echipa școlară 
ia cea reprezentativă a țării. Con
sfătuirea celor' aproximativ 50 de 
profesori de sport și antrenori care 
încadrează mișcarea sportivă școla
ră din oraș t-, desfășurată recent 
sub conducerea profesoarei Doina 
Șincu, responsabila cercului pedago
gic municipal — s-a ocupat critic 
de aspectele campionatelor in anul 
școlar trecut, pentru a se perfecționa 
activitatea chiar de ia începutul nou
lui an de învățămint.

Organizarea hunedoreană pare 
destul de bună și de funcțională. 
Sint peste 18 800 școlari, dintre care 
8 700 elevi (cărora le sint destinate 
in exclusivitate campionatele de 
fotbal), grupați in 15 școli generale 
(trei în comunele subordonate). în 
plus, cinci licee cu 3 700 elevi.

Sporturi prioritare in municipiul 
hunedorean sint atletismul, înotul, 
luptele, boxul, handbalul și fotbalul, 
pentru care se Împart efectivele de 
elevi, profesori și antrenori. Rămin 
băieți destui la număr și pentru fot

ani
Olt. Cinei cluburi tn 
patru ani. înțelegem, 
desigur, că In fotbal e 
necesară șl o anume 
circulație a valorilor, 
dar nici așa și, oricum, 
nu a „păsărilor călă
toare" !

..................... -ti

Adunare Națională
relații. A avut loc, totodată, un 
schimb de vederi cu privire la acti
vitatea și preocupările celor două 
foruri legislative, reliefindu-se con
tribuția lor la dezvoltarea conlucrării 
româno-venezuelene.

în timpul întrevederii a fost rele
va: rolul crescînd al parlamentarilor 
și a! parlamentelor în soluționarea 
problemelor ce confruntă lumea con
temporană și. in primul rînd. la 
instaurarea unui climat de destinde
re. înțelegere și pace in lume.

A participat Tlberlu Mureșan, de
putat. secretarul Comisiei pentru 
agricultură. Silvicultură și gospodări
rea apelor a M.A.N.

(Agerpres)

intensificări în zona de munte. Tem
peraturile ’ minime vor £1 cuprinse 
între e și 18 grade, cele maxime între 
ÎS și 28 de grade, izolat mai ridicate 
în prima zi. Dimineața, loca! se va 
produce ceață, îndeosebi în Transilva
nia șl în zona de munte. In București : 
Vremea va fi caldă, mal ales în pri
mele zile. Cerul va fi variabil, favo
rabil ploii spre sfîrșitul intervalului. 
Vtntul va sufla slab pină la moderat. 
Temperaturile minime vor f! cuprinse 
între 12 și 15 grade, cele maxime intre 
25 și 38 de grade. Dimineața, ceată 
slabă. (Comeliu Pop, meteorolog de 
serviciu). -

bal. mal aies că popularitatea a- 
cestuia este in mare creștere in ul
timul timp.

Campionatele școlare au început 
cu faza interclase ; nu insistăm a- 
supra modului de desfășurare, el 
fiind comun, teoretic, întregii țări. 
O problemă pe care și-o pun hune- 
dorenii este aceea a „periodizării", 
cu implicații practice. Toamna. în 
perioada interclase, atenția este sla
bă pentru echipele reprezentative ale 
școlilor, în schimb, in primăvară, a- 
proape că dispar întrecerile din in
teriorul unităților, grija concentrin- 
du-se asupra reprezentativelor. In
tenția eelor din Hunedoara este de 
a introduce echilibru! : astfel, incă 
de la începutul anului școlar, prin 
competiții amicale, vor Intra in ac
tivitate și echipele reprezentative, 
care sint alcătuite din cei mai do
tați jucâtori-elevi și care, totodată, 
constituie partea cea mai valoroasă 
a pepinierei hunedorene ; pe de altă 
parte, se Caută elemente stimulative 
care să mențină întrecerile intre 
clase pină la sfirșitul anului școlar.

Există la Hunedoara un sistem u- 
nitar de pregătire a celor mai buni 
fotbaliști din rindurile școlarilor, 
în care au disparat cu desăvîrșire 
fricțiunile departamentale., reali- 
zindu-se și Importapte economii dc 
ordin financiar. Inspectoratul școlar, 
prin consiliul popular municipal, fi
nanțează C.S. Școlar, cu grupele lui 
de fotbal ; C.J.E.F.S, Hunedoara 
subvenționează centrul Corvinului. 
Dar, in practică, pregătirea fotbaliș- 
tilor-școlari-juniori se desfășoară 
intr-o singură unitate mare, care, 
printre altele, exclude paralelisme 
in angajări de cadre, plata chiriei 
pentru terenurile de antrenament și 
joc etc. tn fapt, clubul sportiv șco
lar și centrul Corvinul au tn grijă 
și instruiesc unitar șase grupe la 
bază, trei grupe de avansați, plus 
alte două grape reprezentative — 
cea a C.S, Școlar și cea a juniorilor 
Corvinului, participante la campio
nate. naționale. Iar, la virf, grupa 
de speranțe (echipa de tineret a 
Corvinului). Se pare că, așa, nădej
dile nu rămin deșarte în privința iz
vorului de talente fotbalistice școla
re in județul Hunedoara.

V. M.

Cronica
Luni, Ștefan Andrei, ministrul 

afacerilor externe, a primit pe Ka- 
rolos Papoulias, secretar de stat la 
Ministerul Afacerilor Externe al Re
publicii Elene, care tace o vizită in 
țară noastră.

tn cadrul convorbirii a fost subli
niat cursul pozitiv al relațiilor ro- 
mâno-elene, care, in spiritul înțele
gerilor convenite la nivel inalt, au cu
noscut o amplă dezvoltare, eviden- 
țiindu-se totodată, posibilitățile de 
amplificare in continuare a acestor 
raporturi.

Au fost abordate, de asemenea, 
unele probleme internaționale de in
teres comun, relevîndu-se necesitatea 
unei mai strtnse conlucrări pe plan 
international intre cele două țări în 
vederea creșterii contribuției Româ
niei și Greciei la promovarea cola
borării, înțelegerii, securității și pă
cii in Balcani și in Europa. în acest 
cadru a fost subliniată necesitatea 
trecerii la măsuri ferme de dezar
mare, și in primul rind de dezar
mare nucleară pe continent și în 
lume și s-a reliefat hotărlrea celor 
două părți de a acționa pentru în
cheierea cu rezultate pozitive a re
uniunii de la Madrid.

A participat Aurel Duma, minis
tru secretar de stat ia Ministerul 
Afacerilor Externe.

A luat parte Michel L. Cottakis, 
ambasadorul Republicii Elene la 
București.

Încheierea etapei republicane a concursului
grupelor sanitare voluntare ale Crucii Roșii

în Capitală s-a încheiat, luni, 
etapa republicană a concursului gru
pelor sanitare voluntare ale Crucii 
Roșii. Pe parcursul celor două zile 
de întrecere, cele 41 de formațiuni, 
avînd in componență aproape 700 
echipiere, au demonstrat temeinice 
cunoștințe teoretice și practice in 
domeniu! acordării primului ajutor, 
întrunind aprecierile juriului, gru
pele sanitare de la Telefoane-Bucu- 
rești. Cooperativa agricolă de pro
ducție Săvîrșin, Ferma Căprioara- 
Arad. întreprinderea metalurgică de 
metale neferoase Baia Mare-Mara- 
tnureș și de la Schela de extracție 
Cartojani. comuna Roata de Jos- 
Giurgiu au ocuoat primele trei 
locuri.

în încheiere, participanta ia con
curs* au adresat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. secretar genera! al parti
dului. președintele republicii, o te
legramă prin care, în numele între
gului activ voluntar al Crucii Roșii,

BULETIN RUTIER
Informații de Ia Inspectoratul General al Milițief 

Direcția circulație
In atenția școlarilor, 

părinților și educatorilor
Odată cu începerea noului an de 

învățămint, se semnalează o prezen
tă sporită a școlarilor in traficul ru
tier. Cu deosebire la intrarea și ie
șirea din unitățile de învățămint, 
trotuarele și, uneori, partea carosa
bilă a străzilor din apropierea șco
lilor sint ocupate de grupuri de e- 
levi. De aici, necesitatea unei aten
ții sporite din partea conducătorilor 
auto. Elevilor li se recomandă să nu 
traverseze strada prin fata sau prin 
spatele mijloacelor de transport in 
comun, să nu se urce sau să coboare 
înainte ca acestea să fie oprite în 
stație. De asemenea, li se riicoman- 
dă să nu se joace pe stradă și să 
nu apară brusc in fata mașinilor.

La rindu.1 lor, părinții și educa
torii sint datori să manifeste o preo
cupare constantă în educarea rutie
ră a copiilor și să constituie ei în
șiși exemple bune de urmat.

Circulația mijloacelor 
de transport 

în campania agricolă
Acum. în plină campanie de re

coltare a roadelor toamnei, circula

UN FRUCTUOS SCHIMB DE
In activitatea consa

crată îndeplinirii sar
cinilor de plan din in
dustria poligrafică și 
creșterii eficienței e- 
eonomice, îmbunătățirii 
continue a condițiilor 
dq viață ale celor ce 
lucrează iij această ra
mură, o contribuție Im
portantă aduce munca 
politică și cultural-e- 
ducativă desfășurată 
de organizațiile sindi
cale sub conducerea și 
Îndrumarea organiza
țiilor de partid. Aceas
ta a constituit ideea 
principală relevată in 
cadrul unui schimb de 
experiență pe țară, or
ganizat la întreprin
derea poligrafică dtn 
Oradea.

Schimbul de ex
periență a fost orga
nizat ia această în
treprindere. care își 
construiește acum un 
nou și modern edifi
ciu, deoarece aici co
mitetul sindicatului, 
beneficiind de spriji
nul organizației de 
partid și al condu
cerii unității, promo

vează cu succes forme 
și mijloace ale muncii 
politice si cultural-ar- 
tistice pe • cit de va
riate și atractive, pe 
atit de instructive.

care se răsfrâng pozi
tiv în desfășurarea 
muncii cotidiene.

în dezbaterile din ca
drul schimbului de 
experiență, la ears a

Munca politica 
și cultural-edu* 
cativă a organi
zațiilor sindica
le din industria 

poligrafică

participat tovarășul 
Laurențiu Dragomires- 
cu, președintele Comi
tetului Uniunii sindi
catelor din presă, po
ligrafie și edituri, re
prezentanți ai organi- 
tațiilor sindicale din 
Întreprinderi poligra
fice și tipografii au 
subliniat că in centrul 
întregii activități poli
tico-educative și cultu- 
ral-artistice se află o- 
rtentările și indicațiile 
secretarului genera! al 
partidului la Plenara 
C.C. al P.C.R. din iu
nie și la Congresul e-

zilei
Luni dimineața a părăsit Capitala 

Oddo Biasini, secretar național exe
cutiv ai Partidului Republican Ita
lian, care, la invitația -Comitetului 
Central 'al Partidului Comunist 
Român, a efectuat o vizită de prie
tenie in tara noastră.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
oaspetele a fost salutat de tovarășul 
Iosif Banc, membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., de activiști de partid.

★
La București s-au deschis lucrările 

Colocviului internațional cu tema 
„Comuna și problemele persoanelor in 
virstă", organizat sub egida Federa
ției Mondiale a Orașelor înfrățite' 
(F.M.O.I.) si Institutului roman pen
tru relațiile culturale cu străinătatea, 
sub patronajul științific al Institutu
lui național de gerontologie șl geria
trie din București.

Colocviul se înscrie in cadrul ac
țiunilor organizate în acest an de 
F.M.O.I. — declarat „Anul interna
țional al persoanelor in virstă".

La lucrările colocviului sint pre- 
zenti reprezentanți ai forurilor orga
nizatoare. ai orașelor înfrățite din 
țara noastră și din alte state ale lu
mii. personalități științifice din do
meniul geriatriei și gerontologie!.

Lucrările, care vor dura două zile, 
au fost deschise de acad. prof. dr. 
Ana Aslan, director general al Insti
tutului național de gerontologie și 
geriatrie.

iți exprimă deplina adeziune la po
litica internă și externă a partidului 
si statului nostru. Relevind faptul 
că echipierele grupelor sanitare, 
mame sau viitoare mame, contri
buie și vor contribui in continuare 
la menținerea și consolidarea păcii, 
in telegramă se arată : Reîntorcîn- 
du-ne acasă, la locurile noastre de 
muncă, ne angajăm să muncim fără 
preget, cu dăruire și pasiune, pen
tru a fi 1a înălțimea grijii și încre
derii permanente cu care conducerea 
partidului și statului, personal dum
neavoastră, mult stimate si iubite 
tovarășe secretar general, Înconjurați 
organizația noastră, pentru a ti o 
prezență tot mai activă in apărarea 
sănătății oamenilor, pentru a contri
bui tot mai substanțial la opera de 
edificare a socialismului multilateral 
dezvoltat si de înaintare a patriei 
noastre spre comunism.

(Agerpres)

tia mașinilor și utilajelor agricole 
cunoaște valori de trafic tot mai in
tense. Prezența pe șosele in număr 
ridicat a autocamioanelor și a trac
toarelor, majoritatea cu una său 
două remorci, adaugă noi particula
rități circulației. Astfel, lungimea au
tovehiculelor (avînd în vedere și re
morcile) trebuie să determine luarea 
de măsuri suplimentare la executa
rea depășirilor. Manevra de depăși
re trebuie efectuată numai . atunci 
cînd din senș opus nu se apropie un 
alt autovehicul ori acesta-- se află la 
distantă care să permită revenirea pe 
sensul de mers. De asemenea, se re
comandă un plus de atenție'pe timp 
de ploaie, cînd la intersecțiile cu 
drumurile agricole se formează por
țiuni acoperite cu mîzgă sau noroi 
adus din cîmo pe șosea. Un regim de 
viteză neadecvat sau frînările vio
lente oe aceste porțiuni de drum de
termină foarte frecvent deraparea au
tovehiculelor.

Toți șoferii profesioniști- și ama
tori sint chemați să acorde tot spri
jinul mijloacelor destinate transpor
tului de produse agricole — autoca
mioane, tractoare, căruțe — penti'p 
ea deplasarea acestora să se efec
tueze in condiții de deplină secu
ritate.

EXPERIENȚĂ 
ducației politice și cul
turii socialiste, hotări- 
rile și documentele 
Congresului U.G.S.R. 
și ale uniunii de ra
mură, Ei au insistat 
asupra necesității mu
tării centrului tie greu
tate al activității in 
grupele sindicale, cars 
să aducă o contribuție 
sporită la întărirea or
dinii și discipline! la 
fiecare loc de muncă, 
ia îmbunătățirea in- 
vățănjlntulul politico- 
ideologic de masă, la 
impulsionarea propa
gandei tehnico-econo- 
mice creative, Ia pre
venirea abaterilor și 
formarea unei opinii 
muncitorești active, la 
creșterea eficienței 
muncii de la om Ia om, 
la dezvoltarea conști
inței lor revoluționare, 
socialiste. Schimbul de 
experiență a fost com
pletat prin organiza
rea unei expoziții do
cumentare și cu un 
spectacol susținut de 
formațiile clubului ti
pografilor orădeni, in
tre care brigada artis
tică și echipa de dan
suri modeme, ultima 
fiind laureată a Festi
valului național „Ctn- 
tarea României". (P. 
Petre).

• UN NOU SISTEM 
DE IRIGAȚII, pus la punct de 
către specialiștii sovietici, asigu
ră un spor important de recoltă. 
Este vorba despre irigarea cultu
rilor agricole cu apă trecută in 
prealabil printr-un cîmp mag
netic. Conform experiențelor 
făcute la Institutul de hidro
tehnică și ameliorări din orașul 
Voljsk, noua metodă asigură o 
creștere de 20 Ia sută a pro
ducției Ia hectar, la unele ce
reale — de 28 la sută, iar la 
ridichi — chiar de 40 la sută.

• CUM AU DISPĂ
RUT OCEANELE DE PE 
VENUS ? Savanți americani 
șl englezi, partizani ai ipotezei 
existentei, in trecutul îndepărtat, 

a oceanelor pe Venus, explică 
dispariția acestora astfel: în 
combinațiile chimice din at
mosfera planetei raportul dintre 
atomii de deuteriu șl hidrogen 
este de o sută de-ori mai mare 
decît pe Pămînt. Deci de pe su
prafața planetei s-a evaporat o 
cantitate de apă echivalentă cu 
oceanul mondial terestru. Proba
bil că o mare parte din ea s-a 
transformat în minerale con- 
ținînd oxigen, iar hidrogenul, 
timp de milioane de ani, a 
dispărut in Cosmos.

© CENTRALĂ ELEC
TRICĂ EOLIANĂ PLUTI
TOARE. Inginerul G. Wagner 
din R.F.G. a creat prima cen
trală electrică eoliană plutitoare. 
După cum se vede in fotografie,

vintul pune în mișcare două 
elici de mari dimensiuni care, 
Ia rindul lor, acționează un ge
nerator instalat pe vas.

• UN VIITOR ȘOMER 
IN PLUS ? Venirea pe lume

D K^etutinoenj
a micului James Tot n-ar fi 
trebuit, in mod normai, să stîr- 
nească nici un interes in Marea 
Brltanie, avînd tn vedere faptul 
că mama iul nu este o celebri
tate. Și totuși fotografia mamei 
și a copilului nou născut a fost 
publicată pe prima pagină a 
multor ziare britanice. Explica- 
tia ? James s-a născut printre 
șomerii ce stăteau la rind in 
fata ghișeului unui birou de 
plasare a brațelor de muncă. 
Aceasta este deja o senza
ție : primul caz din istoria An
gliei. Și ziua de naștere a bă
iatului a fost o zi ieșită din co
mun : autoritățile au anunțat in 

acea zi o cifră record in sta
tistica șomajului — 3 293 000 de 
șomeri, ceea ce reprezintă 13.8 
la sută din populația aptă de 
muncă a țării.

• SCHELETUL UNUI 
MAMUT DE ACUM 
15 000 DE ANI a fost de6- 
coperit, recent, in Polonia, in a- 
proplerea satului Kalisz, de 
lingă Ciscanow. Scheletul ma
mutului, a cărui înălțime atin
gea probabil 3 metri, foarte bine 
conservat, se găsea îngropat in 
pămint la circa 2,3 metr! adln- 

elme. Potrivit estimărilor spe
cialiștilor, mamutul respectiv a 
trăit in paleolitic, acum 15 000 
de ani.

• VITAMINA U Șl ÎN
GRĂȘATUL PORCILOR. 
Odată cu extinderea creșterii 
porcilor prin metode Industriale 
au devenit mai frecvente și ca
zurile de Îmbolnăvire a anima
lelor de ulcer la stomac. A- 
ceastă maladie provoacă pier
deri importante Ia fermele de 
porcine. Veterinarii unguri au 
avut ideea de a adăuga în hra
na animalelor, lnceptnd de la 
virsta de 10—12 zile și pină la 
sacrificare, intr-o proporție de 
1—2 Ia sută, vitamină U. Expe
riențele s-au desfășurat, cu 
rezultate remarcabile, tn cadrul 

a șapte mari crescătorii, pe circa 
7 000 de animale. Mortalitatea a 
scăzut în medie cu 4 la sută, a- 
similarea hranei s-a ameliorat 
cu 12 la sută, iar sporul. zilnic 
de greutate a fost de peste 8 
la sută — ceea ce a permis re
ducerea duratei de ingrășare cu 
12 zile.
• UN FILM NECU

NOSCUT AL LUI CHA
PLIN a fost descoperit în ar
hivele televiziuni! engleze. Este 
vorba de un scurt metraj reali
zat de Chaplin în anul 1913 și 
intitulat „Cum se creează filme
le". După toate probabilitățile, 
filmul a fost destinat prezentării 
publicului larg, dar, ulterior, din 
motive necunoscute, autorul s-a 

răzgindit, iar filmul a rămas în 
arhivă. Pelicula va fi prezentată 
pentru prima oară la sfîrșitul 
lunii noiembrie, la viitorul fes
tival cinematografic de la Lon
dra.

• COMPUTER CARE 
JOACĂ TENIS. Un ta«Ja« 
italian a creat un qșa-numit 
...totalizator de tenis" — un pe
rete electronic legat de un com
puter care poate îndeplini rolul 
de partener de joc. Jucătorul are 
în fața sa mai multe panouri 
de culori diferite. Atingerea lor 
precisă cu mingea ii asigură un 
număr de puncte, iar rezultatul 
jocului se afișează imediat pe 
un panou electronic. „Jocul cu 
peretele" se poate desfășura în 
zece variante diferite.
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Declarația Agenției române de presă „Agerpres44

Agenția română de presă „Ager- 
pres" este împuternicită șă declare 
următoarele:

Opinia publică din România a luat 
cunoștință cu totală dezaprobare de 
evenimentele grave care au avut loc 
în ultimele zile la Beirut, ca urmare 
a încălcării brutale de către Israel 
a rezoluțiilor Consiliului de Secu
ritate, al O.N.U., a înțelegerilor inter
venite privind încetarea focului și 
dezangajarea militară, 
ilegale de către forțele 
raeliene a Beirutului de

Poporul român a aflat 
moție și o profundă indignare despre 
masacrele cărora le-au căzut victime 
sute și sute de civili palestinieni, 
bărbați și femei, copii, tineri și 
bătrîni, săvîrșite în taberele palesti
niene de la Sabra și Chatila din 
Beirutul de vest. în condițiile pre
zenței și ocupației acestuia de către 
trupele israeliene.

Guvernul.român condamnă în mod 
fermi atrocitățile comise la Beirut 
împotriva populației civile palesti
niene. precum și noile acte agresive 
ale armatei israeliene în Liban, ocu
parea părții de vest a orașului.

Guvernul român cere cu toată ho- 
tărirea încetarea necondiționată a a- 
gresiunii israeliene împotriva po
porului libanez și a populației pales
tiniene Care trăiește în această țară 
și retragerea imediată a tuturor tru
pelor israeliene din Beirut și de pe 
întreg teritoriul Libanului.

Totodată, guvernul român consi
deră că este necesar să se facă totul 
pentru respectarea independenței și

a ocupării 
militare is- 
vest.
cu o vie e-

suveranității Libanului, pentru ca, în 
aceste momente deosebit de grele pe 
care le traversează această țară, să 
se ajungă la o largă reconciliere a 
tuturor forțelor politice libaneze, 
pentru salvgardarea integrității teri
toriale și unității naționale a Libanu
lui. pentru asigurarea liniștii și păcii 
și normalizarea vieții poporului li
banez.

în acest cadru. România consideră 
că ar fi necesar — dacă și guvernul 
libanez va fi de acord — că Organi
zația Națiunilor Unite să trimită de 
urgență un contingent de trupe pen
tru menținerea păcii și care să asi
gure o dezangajare militară deplină 
în Beirut, să garanteze retragerea 
trupelor israeliene din Liban, liniștea 
și securitatea poporului libanez.

Pornind de la sentimentele de so
lidaritate existente între poporul 
român și poporul palestinian, gu
vernul român cere Organizației Na
țiunilor Unite să instituie o comisie 
de anchetă carb să stabilească vino
vății pentru masacrele comise in 
taberele palestiniene de la Satira și 
Chatila și să se ia măsuri pentru ca 
autorii acestor crime monstruoase să 
răspundă în fața justiției 
ționale. t

Evenimentele tragica din 
zile din Liban și, in mod 
din Beirut reliefează încă o dată 
necesitatea de a se* acționa cu con
secvență și perseverentă pentru a 
se ajunge la o reglementare politică, 
prin negocieri, a conflictului din O- 
rientul Mijlociu, pentru instaurarea 
unei păci globale, juste și durabile

interna

ultimele 
deosebit,

în această zonă atît de frămîntată a 
lumii, -pentru soluționarea, în primul 
rind, a problemei poporului pales
tinian, pe baza dreptului său la 
autodeterminare, la întemeierea unui 
stat propriu, independent. „Poporul 
palestinian — sublinia recent tova
rășul NICOLAE CEAUȘESCU, secre- . 
tarul general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România — are dreptul la 
un stat al său — și in Orientul 
Mijlociu, în Cisiordania și Gaza este 
loc și trebuie să se realizeze un stat 
palestinian propriu 1 în același timp, 
este nepesar ea pacea ce se va rea
liza să garanteze integritatea și su
veranitatea tuturor statelor ! Să co
existe atit poporul palestinian și 
statul palestinian, cit și statul israe
lian independent, și fiecare să se 
bucure de garanțiile corespunzătoare 
privind securitatea și independen
ța sa

Guvernul român consideră că ulti
mele evenimente din Liban, evolu
ția situației de ansamblu în Orien
tul Mijlociu arată încă o dată cît de 
actuală și utilă este convocarea unei 
conferințe internaționale, sub egida 
și cu participarea activă a O.N.U., cu 
participarea tuturor statelor și părți
lor interesate, inclusiv a Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei, • singu
rul reprezentant legitim al poporului 
palestinian, pentru dezbaterea și re
glementarea tuturor problemelor din 
zonă, pentru instaurarea unei păci 
globale, juste și durabile in această 

parte a lumii.

CONFERINȚA UNIUNII INTERPARLAMENTARE

„Abolirea definitiva a ultimelor vestigii 
ale colonialismului — cerință esențială 
a păcii sî înțelegerii internaționale"

ROMA 20 (Agerpres). — Luînd 
cuvîntul în cadrul dezbaterilor gene
rale ale celei de-a 69-a conferințe a 
Uniunii Interparlamentare, la punc
tul de- pe ordinea de zi privind foa
metea în lume, reprezentantul român, 
Ioan Totu, a subliniat că rezolvarea 
justă și echitabilă a marilor proble
me ale lumii contemporane, inclusiv 
lichidarea flagelului foametei, este 
indisolubil legată de eliminarea sub
dezvoltării. de înlăturarea inechită
ților, de efectuarea unor transfor
mări radicale, de structură, în eco
nomia mondială și în relațiile econo
mice internaționale, în conformitate 
cu cerințele edificării noii ordini eco
nomice internaționale.

în acest context a fost evidențiată 
semnificația propunerii președintelui 
Nicolae Ceaușescu privind elaborarea 
unei carte internaționale care să de
finească principiile relațiilor dintre 
state, locul țărilor in curs de dezvol
tare și condițiile de dezvoltare, de 
progres econogiic și social în lume.

Referindu-se‘ la necesitatea opririi 
și a inversării actualelor tendințe din 
cadrul situației alimentare mondiale, 
deputatul român a subliniat impor
tanța convenirii unor înțelegeri care 
să asigure raporturi echitabile între 
prețurile produselor agroalimentare 
și alte categorii de produse, funda
mentate pe recunoașterea dreptului 
suveran al fiecărui popor de a dis-

SUEDIA

Victorie a forțelor de stingă
în alegerile parlamentare

Evenimentele grave
BEIRUT (Agerpres). — După cum 

au informat agențiile internaționale 
de presă, unele puncte din Beirutul 
de vest, ocupat de trupele israelie
ne, au fost. în noaptea de vineri spre 
simbătă, scenele unor grave atroci
tăți comise împotriva civililor pa
lestinieni. Agenția palestiniană de 
știri W.A.F.A. a relatat că „trupele 
israeliene de ocupație au facilitat pă
trunderea unor membri ai forțelor 
separatiste, conduse de maiorul liba
nez Saad Haddad, în taberele de re
fugiați palestinieni Sabra și Chatila, 
situate la periferia de sud a capita
lei libaneze. Forțele separatiste au 
percheziționat casă cu casă, ma- 
sacrînd un mare număr de palesti
nieni civili — bărbați, femei și copii 
— rămași în taberele respective". 
Potrivit estimărilor, in cele două 
tabere au fost uciși peste 1 500 de 
palestinieni, arată agențiile W.A.F.A.. 
France Presse, Reuter, U.P.I. și A.P. 
în numeroase cazuri, au fost masa
crate familii întregi,. Corespondenții 
agențiilor France Presse, Reuter și 
United Press International, care au 
vizitat sîmbătă dimineața cele două 
tabere de refugiați palestinieni, re
latau că sute de cadavre zăceau pe 
străzi, majoritatea purtînd semnele 
unei execuții sumare, efectuate prin 
surprindere.

din Beirutul de vest
W.A.F.A. menționează că, 
după-amiază,
au pătruns în
au început să

Agenția 
sîmbătă 
israeliene 
tabere și 
zonele respective, pentru 
urmele masacrului.

Agenția palestiniană
W.A.F.A. relevă că atacuri similare 
s-au produs și la spitalele Semilunii 
Roșii, din Beirutul de vest, 
palestinieni 
și membri 
fost uciși.

buldozerele 
cele două 
demoleze 

a camufla
de știri

ai
unde • 

bolnavi, răniți, precum 
personalului medical au

★
ale armatei libaneze auUnități 

preluat controlul asupra unor car
tiere din sectorul de vest al Beiru
tului și s-au desfășurat de-a lungul 
străzilor care duc la taberele de re
fugiați palestinieni din Sabra și 
Chatila, a anunțat Radio-Liban, po
trivit agenției France Presse. Unită
țile au ocupat poziții în cartierele 
Barbir, Mousseitbeih, in apropierea 
și in interiorul taberelor palestiniene, 
menționează aceeași sursă.

★
Amin Gemayel, fratele -Președinte

lui ales al Libanului, 
mayel — ucis într-un atentat 
denunțat masacrele, 
„violența nu poate 
violență".

Bechir Ge- 
a 

afirmînd că 
provoca decit

Ședința de urgență a
NAȚIUNILE UNITE (Agerpres). — 

întrunit de urgență în noaptea de 
simbătă spre duminică. Consiliul de 
Securitate al O.N.U. a adoptat, 
unanimitate, o rezoluție in care „con
damnă masacrarea criminală a civi
lilor palestinieni din Beirut", infor
mează agențiile internaționale de 
presă. Totodată, sînt reafirmate pre
vederile a două rezoluții anterioare 
ale consiliului, prin care se cere să 
fie respectate drepturile populației 
civile din Liban.

Luînd notă de faptul că guvernul 
libanez a acceptat ca observatori 
O.N.U. să fie trimiși la Beirut și in 
împrejurimile sale. Consiliul de Secu
ritate il autorizează pe secretarul ge
neral al Națiunilor Unite să majo
reze, ca o măsură imediată, de la 
10 la 50 numărul acestor observatori, 
subliniindu-se necesitatea ca ei să 
aibă libertate de deplasare deplină. 
Secretarul general al O.N.U. este so
licitat ca, în colaborare cu guvernul 
libanez, să asigure desfășurarea rapi
dă a observatorilor, pentru ca a- 
ceștia să poată contribui la asigura
rea protecției depline a populației 
civile. De asemenea, documentul cere 
secretarului general să angajeze de

Consiliului de Securitate

in

urgență consultări adecvate, în spe
cial cu guvernul libanez, asupra 
măsurilor suplimentare pe care con
siliul ar putea să le adopte — inclu-' 
siv trimiterea, pventual. de forțe ale 
O.N.U. — pentru a sprijini acest gu
vern in acțiunea de protejare deplină 
a populației civile din Beirut și îm
prejurimile orașului.

Documentul subliniază că toate 
părțile interesate trebuie să permită 
observatorilor și forțelor O.N.U. în 
Liban să se deplaseze și să-și exer
cite nestingherit mandatul.

★
Un grup de 40 de observatori ai 

O.N.U., “ " . ....................
calitate 
luni la 
Liban, 
Presse.
observatori deja instalați in 
libaneză.

care au părăsit Nahariya, lo- 
din nordul Israelului, au sosit 
Beirut, a anunțat Radio- 
potrivit agenției France 

Ei se vor alătura altor zece 
capitala

Libanul a hotărît oficial, 
facă din nou apel la. forța 
țională, din care fac parte 
Franța și 
populației 
vest pe o 
de zile.

Reuniune a Comitetului Executiv al 0. E. P.

luni, să 
interna- 

S.U.A., 
Italia, pentru protejarea 

civile din Beirutul 
perioadă de cel puțin

de
20

Partide politice si manifestanți din Israel 
cer demisia actualului cabinet

DAMASC 20 (Agerpres). — Comi
tetul Executiv al Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei s-a întrunit îa 
Damasc într-o reuniune de urgență, 
consacrată examinării evenimentelor 
grave din sectorul de vest al Beiru
tului, informează agenția palestiniană 
de presă W.A.F.A. în comunicatul' 
dat publicității se precizează: „Aten
ția participanților s-a concentrat a- 
supra masacrelor comfse de trupele 
israeliene invadatoare împotriva ta
berelor de refugiați palestinieni, a 
cartierelor libaneze învecinate si a 
spitalelor Semilunii Roșii Palestinie
ne din Beirut".

„Comitetul executiv al O.E.P. chea
mă Națiunile Unite, comunitatea 
mondială, organizațiile naționale și 
internaționale, opinia publică din în
treaga lume să acționeze pentru o- 
prirea 
celor 
tiv — 
municatului 
W.A.F.A. — cere cu insistentă ur-

acestor crime și pedepsirea 
vinovați". Comitetul Execu- 
se arată în încheierea co- 

transmis de agenția

de Securitatemătoarele: Consiliul
al O.N.U. să impună sancțiuni împo
triva Israelului, în conformitate cu 
articolul VII al Cartei Națiunilor 
Unite; Statele Unite să acționeze 
imediat în vederea retragerii forțe
lor israeliene invadatoare din Beiru
tul de vest și din întregul Liban. în 
conformitate cu rezoluțiile Consiliu
lui de Securitate; cele trei țări 
membre ale Forței internaționale 
să-și trimită din nou trupele în 
Liban pentru a rămine aici pînă la 
încheierea completă a retragerii is
raeliene.

★
Yasser Arafat a adresat mesaje 

„urgente și importante" secretarului 
general al O.N.U., Javier Perez de 
Cuellar, președintelui în exercițiu al 
mișcării de nealiniere, Fidel Castro 
Ruz, șefilor de stat .ai Uniunii Sovie
tice. Franței și Anabiei Saudite. pre
cum și papei loan Paul al II-lea, a 
anunțat agenția palestiniană de știri 
W.A.F.A.

TEL AVIV (Agerpres). — Partidul 
M.A.P.A.M., de opoziție, din Israel a 
cerut demisia cabinetului condus de 
primul ministru Menahem Begin, 
ca urmare a masacrelor din taberele 
palestiniene Sabra și Chatila, din 
Beirutul de vest, informează agen
țiile A.F.P. și U.P.I. într-un comu
nicat, partidul M.A.P.A.M. își expri
mă „profundele regrete pentru ma
sacrarea unor oameni nevinovați" și 
acuză guvernul Begin „de a fi pro
vocat haosul in Liban". De aseme
nea, mișcarea israeliană „Pacea 
acum" a cerut demisia cabinetului 
Begin.

Peste 500 de persoane, intre care 
șl patru deputați ai opoziției în 
Knesset, au participat la o demon
strație in fața reședinței premierului 
Menahem Begin, cerind demisia sa 
și a ministrului 
ron.

apărării. Ariei Sha-

îs-Liderul Partidului Muncii din 
rael, Shimon Peres, a cerut demisia 
primului ministru israelian, Menahem 
Begin, și a ministrului apărării, Ariei 
Sharon, ca urmare a masacrelor să- 
virșite în taberele de refugiați pales
tinieni din Beirutul de vest, anunță 
agențiile internaționale de presă. El 
a estimat că Israelului îi revine „răs
punderea directă și indirectă" pentru 
masacrele comise in Beirutul de vest, 
deoarece a autorizat intrarea forțelor 
separatiste ale lui Saad Haddad în 
taberele palestiniene.

Mari manifestații ale populației pa
lestiniene au avut loc luni in Cisior
dania și Gaza, aflate sub ocupația 
israeliană, împotriva masacrelor din 
taberele de refugiați palestinieni din 
Beirutul de • vest. Centrele comer
ciale din orașele palestiniene Nablus, 
Rafah, Beith’-Lahia și Tulkarem au 
fost complet paralizate luni. Toate 
magazinele erați închise in aceste lo
calități.

Fermă și unanimă condamnare a atrocităților comise
împotriva populației civile palestiniene

CAIRO. — „Egiptul condamnă cu 
putere masacrul sălbatic care a dus 
Ia uciderea a sute de femei, copii 
și bărbați nevinovați în taberele de 
refugiați palestinieni din Beirut", a 
declarat primul ministru egiptean, 
Fuad Mohieddin, în cursul lucrări
lor Congresului Partidului Național 
Democrat, Mohieddin a arătat că 
Egiptul insistă asupra necesității 
retragerii imediate a trupelor israe
liene din Liban și a soluționării pe 
cale pașnică â situației din această 
țară. Agenția M.E.N. informează 
că Egiptul și-a rechemat luni am
basadorul din Israel.

au avut loc în Liban. Regele sau- 
dit a menționat că recentele eve
nimente nu vor duce decit la în
tărirea fiotărîrii poporului palesti
nian de a-și dubla eforturile pen
tru a obține respectarea drepturi
lor sale legitime, inclusiv a drep
tului la un stat independent, sub 
conducerea Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei. Aceste eve
nimente, precizează regele Fahd, 
arată tuturor țărilor lumii necesi
tatea acționării pentru stabilirea 
unei păci globale în Orientul Mij
lociu.

de Securitate al

AMMAN. — Guvernul iordanian 
condamnă masacrele brutale comi
se de trupele israeliene și aliații 
16r din milițiile de dreapta libane
ze, se arată într-un comunicat pu
blicat de Consiliul de Miniștri al 
Iordaniei.

TUNIS. — într-un mesaj adresat 
lui Yasser Arafat, președintele Co
mitetului Executiv al Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei, pre
ședintele Tunisiei,- Habib Bourgui- 
ba, a denunțat „crimele odioase și 
barbare comise de Israel împotriva 
palestinienilor dezarmați" și a rea
firmat sprijinul țării sale „fată de 
poporul palestinian care se află în 
această grea încercare".

BELGRAD. — Din partea prezi
diului R.S.F. Iugoslavia, președin
tele Prezidiului, Petar Stambolici. a 
adresat un mesaj președintelui Co
mitetului Executiv al Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei, Yas
ser Arafat, exprimîndu-și amără
ciunea in legătură cu masacrul îm
potriva populației civile din tabe
rele Chatila și Sabra din Beirutul 

pentru care, în primul 
responsabil agresorul 

- transmite agenția Ta-

MOSCOVA. — „Uniunea Sovie
tică condamnă cu. hotărire agresiu
nea și genocidul comise de Israel 
în Liban" — se arată în declarația 
agenției T.A.S.S. în legătură . cu 
masacrul israelian din taberele de 
palestinieni de la Beirut. „Răspun
derea pentru această crimă revine 
în primul rind cercurilor guverna
mentale ale Israelului, dar nu nu
mai lor". „Uniunea Sovietică cere 
încetarea lor imediată și retra
gerea de urgență a trupelor, israe
liene din Liban, așa cum prevăd 
hotărîrile Consiliului de Securitate 
al O.N.U. Consiliul de Securitate 
trebuie să facă uz de toate împu
ternicirile cu care este învestit în 
baza Cartei O.N.U., inclusiv să fo
losească trupele O.N.U. pentru asi
gurarea securității populației paș
nice din Beirut șl pentru retra
gerea agresorului" — se subliniază 
în declarația agenției T.A.S.S.

cadrul Consiliului
Națiunilor Unite, pentru a determi
na Israelul să se supună rezolu
țiilor acestui organism a^l O.N.U.

WASHINGTON. — Președintele 
S.U.A., Ronald Reagan, a arătat, 
într-o declarație, că a fost „îngrozit 
de știrile privind uciderea palesti
nienilor la Beirut". „Toți oamenii 
cu bun simț trebuie să împărtă
șească indignarea și repulsia noas
tră in legătură cu aceste crime, că
rora le-au căzut victime inclusiv 
femei și copil". Șeful statului ame
rican a făcut cunoscut că în timpul 

‘ negocierilor care au dus Ia retrage
rea combatanților palestinieni din 
Beirut, S.U.A. au primit asigurări 
că „forțele israeliene nu vor intră 
în vestul Beirutului". „De aseme
nea, noi am înțeles că unitățile ar
matei libaneze vor institui controlul 
asupra orașului. Ele au fost împie
dicate în acest efort de ocuparea de 
către Israel a sectorului vestic, care 
a avut loc miercuri". Ronald 
Reagan a mai arătat că a transmis 
guvernului israelian cererea ca a- 
cesta să-și retragă imediat forțele 
din Beirutul de vest.

in Beirut. „Comunitatea internațio
nală trebuie să se ridice împotriva 
unor astfel de masacre și să ia mă
surile necesare pentru a le pre
veni", a declarat Mitterrand.

CETATEA VATICANULUI. — 
Papa Ioan Paul al Il-iea și-a ex
primat „profunda durere" ca ur
mare a „oribilelor masacre comise 
în taberele de refugiați palestinieni 
din Beirut". „Nu pot găsi cuvinte 
pentru a condamna asemenea crime 
care repugnă conștiinței umane", a 
menționat Papa Paul al II-lea.

BONN. — Guvernul vest-german 
condamnă sever masacrarea civili
lor in taberele de refugiați pales
tinieni din sectorul vestic al Beiru
tului și cere o clarificare imediată 
și fără rezerve în această problemă 
— se arată intr-un comunicat 
cial publicat la Bonn.

ofi-

de vest, 
• înd. este 
israelian ■ 
niug.

RIAD. —
biei Saudite
dul regret față de masacrele care

Regele Fahd al Ara
și-a exprimat profup-

Leonid Brejnev a adresat un
mesaj personal președintelui S.U.A., 
Ronald Reagan, în legătură cu
vărsarea de sînge din lectorul de
vest al Beirutului. în mesaj se sub
liniază că o parte a răspunderii 
pentru ce se întîmplă acum în 
Liban revine și celor care puteau 
să preintimpine crimele săvîrșite 
de guvernul israelian, dar nu au 
făcut-o. L. Brejnev a făcut apel la 
președintele S.U.A. să acționeze 
împreună cu Uniunea Sovietică în

BEIJING, — Guvernul R. P. Chi
neze condamnă cu severitate auto
ritățile israeliene pentru crimele 
lor grave de invadare și ocupare a 
Beirutului și pentru uciderea bar
bară a civililor palestinieni — se 
arată în declarația purtătorului de 
cuvînt al Ministerului chinez al 
Afacerilor Externe. Organizația 
Națiunilor Unite, toate țările și po
poarele iubitoare de pace și drep
tate trebuie să adopte acțiuni ra
pide și efective pentru a pune ca
păt cît mai curînd posibil atrocită
ților comise de trupele agresoare 
israeliene prin uciderea persoanelor 
civile și pentru a le obliga să se 
retragă imediat și necondiționat 
din Beirut și din Întregul Liban — 
se subliniază in declarație.

PARIS. — Președintele Franței, 
Francois Mitterrand, și-a exprimat 
„oroarea" față de masacrele comise

TOKIO. — Prunul ministru 
Japoniei, Zenko Suzuki, a cerut 
tragerea imediată a forțelor israe- 
liene din sectorul de vest al Bei
rutului. declarînd că este indignat 
de masacrele comise în taberele de 
refugiați palestinieni.

al 
re-

LONDRA. — Primul ministru al 
Marii Britanii, aflat într-o vizită la 
Tokio, a declarat 
presei că autorii 
capitala libaneză 
condamnați sever".

reprezentanților 
masacrelor din 
„trebuie să fie

MADRID. — Guvernul spaniol 
își exprimă profunda emoție și in
dignare și condamnă cu fermitate 
actul barbar pe care-1 reprezintă 
masacrul din taberele de refugiați 
palestinieni din Beirut, relatează 
agenția France Presse.

OTTAWA. — Ministrul de exter
ne al Canadei, Allan MacEachen, a 
declarat : „Noi condamnăm aceste 
crime înainte de toate din cauza 
pierderilor de vieți omenești, dar și 
pentru faptul că asemenea acte nu 
aduc pacea și stabilitatea in Liban".

«

pune de resursele sale naționale, 
eliminarea fluctuațiilor prețurilor 
produselor agroalimentare pe piețele 
internaționale, lichidarea bariere
lor. a măsurilor protecționiste și dis
criminatorii din calea comerțului cu 
produse agricole, reducerea dobinzi- 
lor exagerat de înalte, care creează 
uriașe greutăți țărilor în curs de dez
voltare. Relevind Însemnătatea inten
sificării efortului propriu pentru li
chidarea foametei și a stării de 
subnutriție, deputatul român a ară
tat. totodată, că se impun un amplu 
efort colectiv, un dialog constructiv 
pe plan internațional pentru identi
ficarea de soluții avantajoase tuturor 
sfiitelor, dar. în primul rind, celor in 
curs de dezvoltare, statele dezvoltate 
fiind chemate să acorde un sprijin 
efectiv țărilor lumii a treia pentru 
dezvoltarea unei agriculturi modeflie, 
intensive. S-a evidențiat faptul că 
reducerea cheltuielilor militare ar 
duce la eliberarea unor mari fon
duri care ar putea fi folosite pentru 
rezolvarea gravelor probleme ale ță
rilor sărace, inclusiv foametea 
subnutriția.

în intervenția sa la punctul pri 
vind lichidarea , colonialismului 
lupta împotriva neocOlonialismului. 
în special necesitatea adoptării de 
măsuri pentru realizarea imediată șl 
stricta a planului O.N.U. privind 
Namibia, reprezentantul român, Con
stantin Teodorescu, a arătat că abo
lirea definitivă a ultimelor vestigii 
ale colonialismului, eliminarea ori
căror forme de neocolonialism, ra
sism și apartheid reprezintă cerințe 
esențiale ale lichidării subdezvoltării 
și accelerării progresului, promovă
rii păcii și înțelegerii internaționale. 
Relevind faptul că perpetuarea ocu
pării ilegale a Namibiei de către re
gimul sud-african periclitează pacea 
și securitatea in această zonă și in 
întreaga lume și condamnînd acțiu
nile agresive ale Africii de Sud îm
potriva 'țărilor „din prima linie", sta
te independente și suverane, depu
tatul român a reafirmat _ sprijinul 
susținut acordat de România po
porului namibian pe plan politic, di
plomatic. moral și material, în ve
derea înfăptuirii aspirațiilor sale le
gitime de a trăi într-o tară liberă și 
independentă. S-a reliefat că soli
daritatea dintre poporul român și 
poporul namibian și-a găsi.t cele mai 
concludente expresii in numeroasele 
întîlniri pe care președintele Nicolae 
Ceaușescu le-a avut pe pămintul 
african și la București cu președin
tele S.W.A.P.O., Sam Nujoma, care 
au prilejuit, de fiecare dată o pu
ternică reafirmare a poziției con
stante a țării noastre de sprijinire a 
cauzei juste a poporului namibian. 
Deputatul român a declarat că Uni
unea Interparlamentară trebuie să 
se pronunțe fără echivoc in favoarea 
adoptării de către O.N.U. a tuturor 
măsurilor necesare. prevăzute de 
cartă, pentru a se asigura accesul 
neîntârziat al Namibiei la indepen
dență. exercitarea de către poporul 
namibian a dreptului său ia auto
determinare, în cadrul unui .stat upi- 
tar. ia adăpost de orice ingerință in 
treburile sale interne.

La încheierea dezbaterilor în plen, 
lucrările se desfășoară în comisiile 
de specialitate, însărcinate cu defi
nitivarea documentelor finale care 
urmează să fie adoptate de con
ferință.

și

și

STOCKHOLM 20 (Agerpres). — 
Alegerile legislative desfășurate, 
duminică, în Suedia au fost ciștigate, 
cu o majoritate de 51,5 la sută din 
voturile exprimate, de blocul socia
list. alcătuit din Partidul Muncitoresc 
Social-Democrat, al fostului premier 
Olof Palme, și din Partidul de Stin- 
.ga-Comuniștii din Suedia — re
levă rezultatele neoficiale anunțate 
la Stockholm. Stingă suedeză dis
pune acum de o majoritate absolută 
de 186 de mandate, din totalul de 
349 ale Riksdagului (parlamentul 
unicameral al țării), din care 186 de 
mandate revin social-democraților, 
iar 20 — comuniștilor suedezi.

Cel de-al doilea bloc de partide — 
de centru, liberal și conservator — a 
întrunit 45 la sută din voturile ex
primate. totalizînd 163 mandate, din
tre care 86 revin moderaților, '56 — 
centriștilor și 21 — liberalilor. Restul 

. voturilor și mandatelor au' fost ob
ținute de alte' formațiuni pblitice 
mai mici.

Se estimează că din cei aproxima
tiv 6 130 000 alegători suedezi s-au 
prezentat la urne 86.62 la sută.

Rezultatele oficiale ale scrutinului 
urmează să fie anunțate miercuri.

în urma rezultatelor alegerilor, în 
care blocul forțelor de stingă, alcătuit 
din Partidul Muncitoresc Social-De
mocrat și Partidul de Stînga — Co
muniștii din Suedia, a obținut majo
ritatea netă, primul ministru Thor- 
bjoern Faelldin și-a remis demisia 
președintelui parlamentului. Inge- 
mund Bengtsson. Conform uzanțelor, 
Bengtsson l-a rugat pe Faelldin să 
asigure soluționarea problemelor cu
rente pînă la formarea unui nou gu
vern, care ar urma să intervină „în 
citeva săptămîni".

*
într-o convorbire cu ziariștii, după 

publicarea rezultatelor provizorii ale 
alegerilor parlamentare de duminică 
din Suedia, președintele Partidului 
Muncitoresc Social-Democrat, Olof 
Palme, a apreciat că, „prin votul lor 
masiv pentru stînga, suedezii și-au 
exprimat dorința de schimbare și de 
a se înfăptui o nouă politică", după 
șase ani de gestiune burgheză". Vii
torul șef al guvernului, suedez a a- 
dâugat că partidul său „speră însă 
într-o largă cooperare cu formațiunile 
burgheze, cu scopul de a soluționa 
împreună cu ele problemele econo
mice ale Suediei".

CRIZA POLITICĂ DIN R. F. G.
Partidul Social-Democrat se pronunță pentru organizarea 

anticipatede eleqeri
BONN 20 (Agerpres). — Prezidiul 

Partidului Social-Democrat a adoptat 
o rezoluție prin care sprijină propu
nerea cancelarului Helmut Schmidt 
privind organizarea de alegeri anti
cipate, precum și candidatura sa pen
tru un nou mandat.

Pe de altă parte, din Bonn se 
anunță că Partidul Creștin-Democrat 
și Uniunea Creștin-Socială nu au 
reușit să cadă de acord, luni, asu
pra datei eventualelor alegeri gene
rale anticipate, in situația în care ar 
invinge in Bundestag guvernul so
cial-democrat minoritar, determinin-

du-1 să demisioneze. Comitetul di
rector al U.C.D., reunit la Bonn; s-a 
pronunțat în favoarea desfășurării 
alegerilor generale în primul trimes
tru al anului viitor. Comitetul di
rector al U.C.S., întrunit la Mtinchen, 
a cerut insă organizarea de alegeri 
anticipate inainte de sfîrșitul anu
lui in curs, aceasta fiind condiția 
pentru a susține în Bundestag o mo
țiune de neîncredere în guvernul 
Schmidt și, în acest cadru, negocie
rile U.C.D./U.C.S. cu Partidul Liber- 
Democrat in vederea elaborării unui 
program comun de guvernare.

Reuniune C. A. E. R. Conferința^, 
națională a l^C. 
din Danemarca

apelor

Cpnsfătiiire au. fost

HAVANA 20 (Agerpr&s). — La 
Havana s-au desfășurat lucrările ce
lei de-a 29-a ședințe a Consfătuirii 
conducătorilor organelor de gospo
dărire a apelor din țările mem
bre ale C.A.E.R. Delegația română 
a fost condusă de Ion Iliescu, 
președintele Consiliului Național al 
Apelor. La
analizate și convenite măsuri pen
tru desfășurarea în continuare a 
colaborării in domeniul gospodăririi 
apelor. Cu acest prilej, conducătorii 
organelor de gospodărire a 'apelor 
din țările membre ale C.A.E.R. au 
fost primiți de Carlos Rafael Rodri- 
guez, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al Republicii Cuba.

COPENHAGA 20 (Agerpres). — 
La Copenhaga s-au desfășurat lucră
rile conferinței naționale a Partidu
lui Comunist din Danemarca, for 
consacrat anul acesta problemei 
drepturilor tinerei generații — trans
mite agenția A.D.N. Președintele 
partidului, Joergen Jensen, a pre
zentat raportul cu privire la situația 
politică din țară și la activitatea co
muniștilor în rîndul tineretului.

Participanții au adoptat o rezolu
ție în care se subliniază necesitatea 
de a se desfășura o luptă și mai ac
tivă pentru înfăptuirea drepturilor 
tineretului, în primul rind a dreptu
lui la muncă și Ia instruire. După 
cum se știe, în Danemarca există in 
prezent aproximativ 100 000 de ti
neri șomeri. Totodată, este adresat 
un apel tinerilor de a se angaja mai 
activ în lupta pentru pace, pentru 
împiedicarea pericolului unui război.
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PROTOCOL ROMĂNO-POLON. 
La 20 septembrie a fost semnat, la 
Varșovia, protocolul plivind schim
burile de bunuri de consum între 
ministerele comerțului interior din 
România și Polonia pe anul 1983. 
Documentul, care prevede creșterea 
în continuare și diversificarea 
schimburilor reciproce de produse 
de consum, a fost semnat din par
tea română de Dumitru Petrescu, 
prim-adjunct al M.C.I., iar din 
partea polonă de Marcin Nurowski, 
adjunct al ministrului.

CÂRTI ROMANEȘTI IN FIN
LANDA. In prezența unui numeros 
public, a fost inaugurată noua Bi
bliotecă orășenească din Toijala — 
Finlanda, in care funcționează o 
secție de carte românească. Din 
totalul de 35 000 titluri, secția de 
carte românească cuprinde peste 
3 000 de volume, între care un loc 
însemnat îl ocupă operele tovară
șului Nicolae Ceaușescu, traduse în 
limbi de circulație internațională.

DESTRĂMAREA UNUI PACT 
ELECTORAL ÎN SPANIA. Pactul 
electoral intre Uniunea Centrului 
Democratic (U.C.D.), de guvernă- 
mint, din Spania 'și Partidul De
mocrat Liberal (P.L.D.). condus de 
Antonio Garrigues. in baza căruia 
cele două formațiuni politice pre
conizau să se prezinte împreună la 
apropiatele alegeri anticipate de la 
28 octombrie a.c., s-a destrămat, ca 
urmare a imposibilității de a se 
ajunge la un acord privind stabi
lirea candidaturilor. Secretarul ge
neral al U.C.D., Inigo Cavero, a de
clarat că nerealizarea acordului să 
datorează cererii P.L.D. de a fi in
cluși pe listele electorale noi can
didați ai acestui partid.

căi pentru cooperarea siderurgică in 
America Latină" ; „Evoluția folosi
rii oțelului". \

GREVA A FEROVIARILOR A- 
MERICANI. Aproximativ 28 000 de 
membri ai Sindicatului mecanicilor 
de locomotive din Statele Unite au 
declarat o grevă care afectează 
principalele linii ferate de trans
port de mărfuri și cîteva linii fe
rate pentru transporturile de pasa
geri. Greva a fost declarată ca ur
mare a eșuării negocierilor dintre 
sindicat și companiile de căi ferate 
în legătură cu garantarea dreptului 
la grevă și cu alte revendicări ale 
oamenilor muncii din această ra
mură.

TÎRGUL INTERNATIONAL DE 
BUNURI DE CONSUM DE LA 
GOTEBORG (Suedia) și-a deschis 
porțile. La ediția din acest an, țara 
noastră participă cu un pavilion în 
care sînt reprezentate opt între
prinderi de comerț exterior, cu o 
gamă largă de bunuri de consum.

TIRGUL INTERNATIONAL DE 
LA TEHERAN. Luni a fost inau
gurată cea de-a VIII-a ediție a 
Tirgului internațional de la Tehe
ran, la care . participă 22 de țări. 
Tara noastră participă cu produse 
a 24 de întreprinderi de comerț 
exterior, care prezintă cele mai noi 
realizări din domeniul industriei 
constructoare de mașini, electroni
cii și electrotehnicii, chimiei, ma
terialelor de construcții, industriei 
de bunuri de larg consum.

GUVERNUL SALVADORIAN a 
declarat stare de urgență in întrea
ga țară ca urmare a inundațiilor 
care au pricinuit mari pierderi de 
vieți omenești și importante daune 
materiale. Potrivit unul comunicat 
oficial, inundațiile au favorizat 
alunecări de teren, în urma acestei 
catastrofe pierzindu-și viața, după 
un prim bilanț, 150 de persoane.

ȘEFUL DE STAT AL TURCIEI 
LA BELGRAD. Generalul Kenan 
Evren, șeful de stat al Turciei, a 
sosit la Belgrad, pentru o vizită 
oficială în Iugoslavia. La sosire, 
oaspetele a fost salutat de ■ Petar 
Stambolici, președintele 
lui R.S.F. Iugoslavia. In 
vorbirilor dintre Petar 
și Kenan Evren vor fi 
aspecte ale relațiilor bilaterale, si
tuația internațională actuală, coo
perarea in Balcani, probleme le
gate de continuarea reuniunii de 
la Madrid.

Prezidiu- 
cursul con- 
Stambolici 
examinate

CONGRESUL LATINO-AMERI- 
CAN AL SIDERURGIEI, reuniune 
la care participă peste 500 de dele
gați din țările de pe continent și 
observatori din diferite state ale 
lumii, s-a deschis la Caraballeda, in 
apropiere de capitala Venezuelei. 
în centrul dezbaterilor, care se vor 
desfășura pînă la 23 septembrie a.c., 
se vor situa trei subiecte : „Dezvol
tarea economică și industria side
rurgică în America Latină" ; „Noi

MARI INUNDAȚII ÎN INDIA. 
Peste 650 de persoane și-au pier
dut viața în urma inundațiilor 
provocate de ploile musonice care 
s-au abătut de mai multe săptă- 
mini asupra nordului Indiei, relevă 
ultimul bilanț oficial dat publicității 
la Delhi. In cursul ultimelor 24 de 
ore, alte zeci de victime au fost în
registrate în statul Uttar Pradesh 
din nordul țării. Primul ministru, 
Indira Gandhi, a survolat statele 
afectate de inundații rtnunțind, ul
terior, alocarea a 100 milioane do
lari, pentru operațiunile de salvare

/

CONFERINȚA A.LE.A. în Pala- 
• tul Hofburg din Viena s-au deschis, 
Iluni. lucrările celei de-a 26-a Con

ferințe generale a Agenției Inter
naționale pentru Energia Atomică 
(A.I.E.A.). Participă reprezentanți 

I din cele 110 state membre, intre 
care si România. Pe agenda de lu- 

1 cru figurează raportul cu privire 
Ila activitatea A.I.E.A. în.anul 1981, 

discutarea programului pe perioa
da 1983—1988 și a bugetului pe 
1983. alegerea membrilor Consiliu- 

| lui guvernatorilor și alte chestiuni.

Cuplarea navei de transport „Progress-15" 
cu complexul orbital „Saliut-7" - „Soiuz T-7"

pravegheate de cei doi 
echipajului.

Nava automată 
„Progress-15“ 
complexului orbital pilotat carbu
ranți, utilaje și aparatură, mate
riale pentru continuarea cercetări
lor științifice și asigurarea vieții 
celor doi cosmonaufi, precum și co
respondență pentru Berezovoi și 
Lebedev.

Potrivit rapoartelor echipajului 
și informațiilor telemetrice, siste
mele de bord ale complexului 
de cercetări științifice „Saliut-7“ — 
— „Soiuz T-7“ — „Progress-15" 
funcționează normal.

MOSCOVA 20 (Agerpres). — După 
cum transmite agenția T.A.S.S., 
luni la ora 10,12 (ora Moscovei), 
s-a efectuat cuplarea navei auto
mate de transport „Progress-15" cu 
complexul orbital pilotat „Saliut-1“ 
—„Soiuz T-7“, la bordul căruia e- 
voluează echipajul format din cos
monauta Anatoli Berezovoi și Va
lentin Lebedev. Operațiunile de a- 
propiere, abordare 'și cuplare a 
celor două aparate cosmice au fost 
executate după comenzile trans
mise de Centrul de coordonare a 
zborurilor cosmice, iar procesele 
de abordare și cuplare au fost su-

membri ai

de 
a adus

transport 
la bordul
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