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POPOR !

Pe tot cuprinsul țării, în- 
tr-o puternică unitate de 
voință, continuă adunările 
populare, semnarea Apelu
lui și marșurile pentru pace

IN PAGINA A V-A

MESAJULTOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU 

adresat gazetei „Karpatenrundschau11 
cu prilejul împlinirii a 25 de ani de Ia apariție

llustrind voința comună de a dezvolta relațiile româno-irakiene 

de prietenie și colaborare reciproc avantajoasă, ieri a început

VIZITA OFICIALĂ DE PRIETENIE A PREȘEDINTELUI 
NICOLAE CEAUȘESCU ÎN REPUBLICA IRAK

Sosirea la Bagdad
Populația Bagdadului a întîmpinat 

cu cele mai alese sentimente de pre
țuire și stimă pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, care a 
sosit, miercuri, într-o vizită oficială 
de prietenie în Republica Irak, la in
vitația secretarului general al Parti
dului Baas Arab Socialist, pre
ședintele Republicii Irak, Saddam 
Hussein.

Așteptată cu deosebit interes, a- 
nre ată de opinia publică irakiană 

t o dovadă concludentă a dorin
ței celor două țări și popoare de a 
amplifica bunele relații de strinsă 
prietenie și rodnică colaborare, de a 
conlucra tot mai strins pe plan in
ternațional pentru a-și aduce o con
tribuție sporită la cauza păcii, secu
rității și înțelegerii internaționale, 
cea de-a doua vizită pe care pre
ședintele României o face in Repu
blica Irak se înscrie, totodată, in an
samblul politicii consecvente a țării 
noastre de a promova raporturi pri
etenești cu țările arabe, cu toate sta
tele lumii care au pornit pe calea 
dezvoltării de sine stătătoare,' de a 
sprijini lupta lor pentru consolidarea 
independenței și suveranității națio
nale, pentru împlinirea aspirațiilor 
de progres economic și social.

Acest viu interes pentru noua solie 
de prietenie, pace și colaborare pri
lejuită de vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în Republica Irak a fost 
pus in evidență încă din momentul 
sosirii înaltului sol al poporului ro
mân pe aeroportul „Al-Muthana“ din 
Bagdad, împodobit festiv cu drape
lele de stat ale României și Irakului. 
Pe mari pancarte se puteau citi, in 
limbile română și arabă, cuvinte de 
bun sosit adresate tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

La ora 13, ora locală, aeronava 
prezidențială, cu stegulețele român 
și irakian, escortată de la intrarea 
în spațiul aerian al Irakului de re

actoare de vinătoare ale forțelor mi
litare irakiene, a aterizat.

In intimpinarea înaltului sol al 
poporului român au venit pe aero
port secretarul general al Partidului 
Baas Arab Socialist, președintele Re
publicii Irak, Saddam Hussein. în
soțit de Taha Moheddin Maruf, vice
președintele Republicii, Taha Yassin 
Ramadhan, prim viceprim-ministru, 
Naim Haddad, Tariq Aziz, viceprim- 
miniștri, membri ai Consiliului Co
mandamentului Revoluției, Hassan 
Aii și Jafar Kasim Hamudi. mem
bri ai Consiliului Comandamentului 
Revoluției, Tareq Hamed Al-Abdul- 
lah, secretar general al Consiliului 
Comandamentului Revoluției, Saa- 
doun Hammadi, ministrul afacerilor 
externe, de alți membri ai guvernu
lui.

Erau prezenți, de asemenea, amba
sadorul României la Bagdad, Mihail 
Diamandopol. și ambasadorul Iraku
lui la București. Dhiab Mohamed Al- 
Algawi.

La coborîrea din avion, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu este salutat cu 
deosebită cordialitate de președinte
le Saddam Hussein, care adresează 
conducătorului partidului și statului 
nostru un călduros bun venit. Cei 
doi șefi de stat își exprimă satisfac
ția pentru noua întîlnire, își string 
miinile cu căldură, se îmbrățișează.

. Președintele țării-gazdă prezintă 
tovarășului Nicolae Ceaușescu per
sonalitățile irakiene venite in întim- 
pinare.

La rindul său. tovarășul Mlcolae 
Ceaușescu prezintă președintelui 
Saddam Hussein pe tovarășii Ion 
Dincă. Ștefan Andrei, pe celelalte 
persoane oficiale române care îl în
soțesc.

în semn de salut sint trase 21 
salve de tun.

Cei veniți in întîmpinare purtau

(Continuare în pag. a IlI-a)

începerea convorbirilor oficiale 
dintre președintele Nicolae Ceaușescu 

și președintele Saddam Hussein
Miercuri după-amiază au început 

la Bagdad convorbirile oficiale între 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. secre
tarul general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, și Saddam Hus
sein. secretarul general al Partidu
lui Baas Arab Socialist, președintele 
Republicii Irak.

La convorbiri participă :
Din partea română — tovarășii Ion 

Dincă. membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R.. prim 
viceprim-ministru. Ștefan Andrei, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., mi
nistrul afacerilor externe. Ion Stă- 
nescu, ministru, șeful Departamen
tului pentru construcții în străină
tate, Ion M. Nicolae. ministru secre
tar de stat la Ministerul Comerțului 
Exterior și Cooperării Economice 
Internaționale, șeful Departamentu
lui cooperării economice internatio-i 
pale, Vasile Pungan, ministru secre
tar de stat, consilier al președintelui 
Republicii. Marin Nedelcu, consilier

al președintelui Republicii. Ilarie 
Munteanu. adjunct al ministrului in
dustriei construcțiilor de mașini, 
Mihail Diamandopol, ambasadorul 
României în Irak.

Din partea irakiană — Izzat Ibra
him, vicepreședinte al Consiliului Co
mandamentului Revoluției, secretar 
general adjunct al Partidului Baas 
Arab Socialist din Irak, Taha Mo
heddin Maruf, vicepreședinte al re
publicii, Taha Yassin Ramadhan, 
prim viceprim-ministru. membru al 
Consiliului Comandamentului Revo
luției, Naim Haddad, metnbru al 
Consiliului Comandamentului Revo
luției, președinte al Adunării Na
ționale, secretar general al Frontului 
Național Patriotic și Progresist, Sa- 
adoun Ghaidan. membru al Consiliu
lui Comandamentului Revoluției, 
viceprim-ministru. Adnan Khairallah, 
membru al Consiliului Comandamen
tului Revoluției, viceprim-ministru. 
ministrul apărării, Hassan Aii. mem
bru al Consiliului Comandamentului 
Revoluției, viceprim-ministru. minis

trul comerțului. Tareq Hamed Al 
Abdullah, secretar general al Consi
liului Comandamentului Revoluției, 
Saadoun Hammadi, ministrul aface
rilor externe. Mohamad Fadi Hussein, 
ministrul locuințelor și reconstruc
ției, Dhiab Mohamed Al Algawi, 
ambasadorul Irakului în România.

La Începutul convorbirilor, pre
ședintele Saddam Hussein a salutat 
cu cordialitate noua vizită a solilor 
poporului român în Republica Irak, 
arătând* că ea se înscrie in cadrul 
bunelor relații de prietenie si colabo
rare dintre cele două țări si popoare 
și constituie un moment de cea mai 
mare importanță pentru dezvoltarea 
și mai puternică a raporturilor româ
no-irakiene.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
exprimat mulțumiri pentru invitația 
de a vizita din nou Republica Irak, 
pentru primirea ospitalieră de care 
s-a bucurat din primul moment al
(Continuare în pag. a IlI-a)

Dineu oficial oferit 
in onoarea președintelui

Nicolae Ceaușescu
Secretarul general al Partidului 

Comunist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a luat parte, 
miercuri, la un dineu oficial oferit 
in onoarea sa de secretarul general 
al Partidului Baas Arab Socialist, 
președintele Republicii Irak, Saddam 
Hussein.

în salonul de onoare, președintele 
Saddam Hussein i-a prezentat pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu persoa
nele oficiale irakiene participante la 
dineu.

De asemenea, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a prezentat tovarășului 
Saddam Hussein persoanele oficiale 
■române.

între cei doi șefi de stat a avut 
loc un cald și prietenesc dialog, care 
a continuat apoi in timpul dineului.

La dineu au luat parte Izzat Ibra
him. vicepreședinte al Consiliului 
Comandamentului Revoluției, secre
tar gdneral adjunct ăl Partidului Baas

Arab Socialist din Irak, Taha Mo
heddin Maruf. vicepreședinte al Re
publicii, Taha Yassin Ramadhan. 
prim viceprim-ministru, membru al 
Consiliului Comandamentului Revo
luției, Naim Haddad, membru al 
Consiliului Comandamentului Revo
luției, președinte al Adunării Națio
nale, secretar general al Frontului 
Național Patriotic și Progresist, alte 
persoane oficiale irakiene.

Au participat tovarășii Ion Dincă, 
Ștefan Andrei, celelalte persoane 
oficiale care insoțesc pe șeful statu
lui român.

Au luat parte, de asemenea, am
basadorul României la Bagdad și 
ambasadorul Irakului la București.

Dineul s-a desfășurat intr-o 
atmosferă de caldă cordialitate, cei 
doi președinți întretinindu-se cu 
multă prietenie, continuind și in a- 
ceșt cadru fructuosul schimb de 
vederi consacrat problemelor de in
teres comun.

împlinirea a 25 de ani de la apariția primului număr al săptămînalului 
„Karpatenrundschau" îmi oferă plăcutul prilej de a adresa redactorilor, 
corespondenților și colaboratorilor gazetei, precum și cititorilor săi un cor
dial salut tovărășesc și cele mai bune urări. îmi face, de asemenea, plă
cere să felicit călduros întregul colectiv al gazetei pentru înalta distincție 
ce i-a fost conferită — Ordinul „Meritul cultural" clasa I.

înființarea și întreaga activitate desfășurată timp de un sfert de veac 
de gazeta „Karpatenrundschau" — ca organ de presă al Comitetului ju
dețean de partid și al Consiliului popular județean Brașov — ilustrează 
justețea politicii naționale promovate neabătut de partidul nostru co
munist în toate domeniile vieții sociale, grija si preocuparea sa permanentă 
de. a asigura toate condițiile pentru manifestarea și afirmarea plenară. în 
deplină egalitate, a tuturor cetățenilor patriei, fără deosebire de națio
nalitate. Apreciez că. alături de celelalte ziare, reviste si publicații în 
limba germană care apar în România — totalizînd împreună un tiraj 
de peste 100 000 exemplare la o apariție — gazeta „Karpatenrundschau" 
a desfășurat o activitate rodnică si a adus o contribuție de seamă 
la promovarea prieteniei si frăției dintre oamenii muncii români, 
germani și de alte naționalități, la întărirea unității întregului popor in 
munca și lupta pentru dezvoltarea economico-socială a patriei. Ăcționînd 
cu mijloacele specifice presei, gazeta militează activ pentru transpune
rea în viată a politicii partidului de construcție socialistă, de ridicare 
a nivelului de trai material si spiritual al poporului, de formare a omu
lui nou. înaintat, al societății noastre, edtlcat în spirit patriotic, revo
luționar. animat de idealurile nobile ale socialismului si comunismului.

Aniversarea gazetei „Karpatenrundschau** are loc la puțin timp de la 
Plenara C.C. al P.C.R. din 1—2 iunie, care a făcut o cuprinzătoare ana
liză a evoluției si stadiului actual al dezvoltării societății noastre socia
liste si a stabilit sarcini și orientări concrete pentru activitatea viitoare, 
pentru realizarea unei calități noi, superioare si in domeniul muncii 
ideologice și politico-educative. Aceasta pune răspunderi deosebite și in 
fața presei, a tuturor mijloacelor de informare in masă, și — se înțe
lege — și a publicațiilor ce se tipăresc in limbile naționalităților conlo
cuitoare.

Pornind de la marile sarcini și cerințe stabilite de recenta plenară a 
C.C. al P.C.R.. gazeta „Karpatenrundschau", presa noastră în general 
este chemată să-și sporească și mai puternic contribuția la mobilizarea 
oamenilor muncii în înfăptuirea planurilor de dezvoltare economică, so
cială și culturală a țării, a politicii partidului și statului nostru de ridi
care continuă a nivelului general de viată si civilizație al întregului po
por. Ăcționînd permanent ca un puternic instrument de răspîndire a ex
perienței și inițiativelor înaintate, ca o tribună activă de educare socia
listă. revoluționară a maselor, gazeta trebuie să militeze susținut pentru 
cultivarea în conștiința oamenilor muncii a sentimentelor nobile ale dra
gostei și responsabilității față de țară și popor, a patriotismului socialist, 
care, în condițiile orînduirii noastre,' trebuie să-și găsească expresie ne
mijlocită in hotărîrea tuturor cetățenilor României socialiste de a munci 
cu devotament și abnegație, de a face totul pentru sporirea continuă a 
avuției naționale, pentru bunăstarea și fericirea întregului popor. Prin 
întreaga sa activitate, gazeta trebuie să dezvolte necontenit dragostea si 
atașamentul profund al tuturor fiilor țării, indiferent de naționalitate, 
față de patria socialistă, conștiința că numai aici, in țara în care s-au 
născut și trăiesc, își pot realiza in deplină libertate și' demnitate cele 
mai înalte idealuri și aspirații de progres, bunăstare și pace. în același 
timp, gazeta trebuie să combată cu fermitate, de Pe pozițiile ideologice 
ale partidului nostru, mentalitățile retrograde, concepțiile naționaliste, șo
vine, orice manifestări care dăunează intereselor afirmării libere și egale 
a tuturor cetățenilor patriei, fără deosebire de naționalitate, cauzei prie
teniei și frăției dintre oamenii muncii.

Sint încredințat, dragi tovarăși, că veți face totul pentru a vă înde
plini cu cinste atribuțiile și sarcinile de mare răspundere ce v-au fost 
încredințate de partid, de societatea noastră, acționind neobosit pentru 
înfăptuirea politicii partidului, a mărețului Program de edificare a socie
tății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre co
munism.

Cu această convingere, urez întregului colectiv al gazetei, cititorilor 
săi succese si satisfacții tot mai mari în activitatea viitoare, multă să
nătate si fericire.

NICOLAE CEAUȘESCU

DECRET PREZIDENȚIAL 
privind conferirea Ordinului 
„Meritul cultural" clasa I 

gazetei „Karpatenrundschau"
Pentru contribuția adusă la înfăptuirea politicii Partidului Comunist 

Român de construire a societății socialiste multilateral dezvoltate, la adin- 
cirea unității frățești a tuturor oamenilor muncii din Republica Socialistă 
România, l’ără deosebire de naționalitate,

Cu prilejul aniversării a' 25 de ani de la apariția gazetei „Karpaten- 
'rundschqu".

Președintele Republicii Socialiste România 
decretează:

Articol unic. — Se conferă Ordinul „Meritul cultural" clasa I gazetei 
„Karpatenrundschau".

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

>ucrări de primă urgență

•SECERIȘUL ORZULUI 
a început în zonele din sudul țării 
• ÎNTREȚINEREA CULTURILOR
în pagina a ll-a, relatări din județele : Olt, Giurgiu, 

Teleorman, Constanța, Mehedinți și Satu Mare
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r Lucrări de primă urgență în agricultură
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SECERIȘUL 

ORZULUI 
a început în zonele din sudul țării
• Grijă maximă pentru evitarea pierderilor
• Tot ce se stringe Intr-o zi, pînă seara să fie pus 

la adăpost
• După recoltare să se treacă imediat la insămînțarea 

celei de-a doua culturi

ÎNTREȚINEREA 

CULTURILOR
• Diferențe nejustificate între unități agricole vecine 

cu aceleași condiții pedoclimatice

• Organizarea de acțiuni de ajutorare nu exclude 
mobilizarea mai Intensă a forțelor proprii

• La prășit trebuie să participe acum, din zori șl pînă 
seara, toți locuitorii satelor

OLT: După seceriș - semănatul
sau plantatul porumbului

In cooperativele agricole Ianca, Oporelu, Cioroiu, Dobroteasa și in 
•Ițele din județul Olt a început secerișul orzului. Programul privind 
desfășurarea lucrărilor agricole de vară prevede ca recoltarea orzului 
de pe cele peste 30 000 hectare să se Încheie în 3—4 zile bune de 
lucru. Totodată, au fost luate măsuri ca, după combine, terenul să fie 
eliberat de paie, pentru a fi pregătit în vederea însămînțării sau plan
tării porumbului în cultură dublă. Lucrîndu-se în flux continuu, se 
asigură operativitate atit la strîngerea recoltei din lanuri, cit și la 
semănatul culturilor duble de porumb pentru boabe. (Emilian Rouă, 
corespondentul „Scînteii").

GIURGIU: In multe unități se lucrează 
din plin

Ieri dimineață. 12 combine au intrat în lanul de orz al fermei 
nr. 3 „Dunărea", de la I.A.S. Vedea, județul Giurgiu. La marginea 
lanului l-am intllnit ne șeful de fermă, tehnicianul Florea Chiriceanu. 
împreună cu mecanizatorii, regla combinele care urmau să intre în 
lanurile de orz. Șeful de fermă aprecia că producția va depăși 5 000 
kg la hectar. Combinerul Anghel P. Olteanu a fost primul care a 
intrat in lan Si. după el. ceilalți mecanizatori. Orzul adunat în bun- 
căre a fost transportat la fabrica de nutrețuri combinate. Rezulta
tele confirmă evaluarea recoltei — de peste 5 000 kg la hectar — 
despre care ne vorbea șeful de fermă. După cum s-au pregătit pen
tru campania de recoltare a cerealelor păioase si după cum au început 
lucrările, mecanizatorii de la această fermă sînt hotărîți să termine 
recoltarea suprafeței de 354 ha cu orz în cel mult 4 zile bune de 
lucru. In județ, recoltarea orzului a mai început si în cooperativele 
agricole din Călugăreni, Malu, Găujani. Izvoarele si Ghimpați. (Petre 
Cristea. corespondentul ..Scînteii").

TELEORMAN: Campania a fost minuțios
pregătită

In ultimele zile, specialiștii din unitățile agricole au verificat In 
permanență starea de vegetație a lanurilor cu orz pentru a stabili 

cînd culturile au ajuns la maturitate. Ca urmare, de ieri (16 iunie) 
în unele unităti agricole din consiliile unice agroindustriale Purani 
și Contești a început secerișul orzului. Pregătirea minuțioasă a ac
tualei campanii de recoltare a cerealelor păioase a permis ca încă 
din prima zi toate lucrările să se facă în flux continuu. în perioada 
următoare, pe măsură ce lanurile cu orz vor ajunge la maturitate, 
recoltarea se va extinde si în alte zone ale județului. (Stan Ștefan, 
corespondentul „Scînteii").

CONSTANȚA: Formații complexe 
de mecanizatori

In județul Constanta a Început campania secerișului de vară. Pri
mele combine au intrat în lanurile cu orz ale cooperativelor agricole 
din Gîrliciu și Ciobanu. Ulterior, secerișul orzului s-a extins și in 
unitățile agricole din consiliile unice agroindustriale Cerhavodă, Cas- 
telu și Băneasa, pe suprafețele neirigate, unde culturile au ajuns mal 
repede la maturitate. Se apreciază că orzul de pe cele 59 000 hectare 
cultivate în județ va fi recoltat în 3—4 zile bune de lucru.

Pentru încheierea în cel mai scurt timp a secerișului orzului șl 
însămînțarea celei de-a doua culturi, așa cum a stabilit comanda
mentul agricol județean, s-au organizat formații complexe de mecani
zatori. specializate pe recoltare și transport, pe strîngerea producției 
secundare, pe pregătirea terenului și realizarea culturilor succesive 
de porumb cu răsaduri sau semințe preîncolțite.

MEHEDINȚI: începutul este bun!
La cooperativa agricolă din Salcia, precum și în alte unități agri

cole din sudul județului Mehedinți, combinele au intrat, miercuri, în 
lanurile de orz, demarindu-se astfel și In acest județ secerișul păioa- 
selor. Simultan, mii de mecanizatori, țărani cooperatori, alți locuitori 
ai satelor mehedințene continuă lucrările de întreținere a culturilor 
prăsitoare. Ca urmare a acțiunilor inițiate de comandamentul agricol 
județean și comandamentele locale, s-a reușit să se aplice cîte două 
prașile la floarea-soarelui, sfecla de zahăr, cartofi, fasole, la alte 
culturi, s-a Încheiat prima prasilă la porumb, iar a doua nrasilă a 
fost executată mecanic pe 22 009 și manual pe 13 000 hectare.

Printr-o amplă mobilizare de 
forțe umane și mecanice, unitățile 
agricole din județul Satu Mare au 
încheiat prașila a doua mecanică 
la sfecla de zahăr și floarea-soare
lui. La porumb, prașila a doua me
canică a fost executată pe 48 250 
hectare — 90 la sută din suprafață, 
iar cea manuală pe 21 550 de hec
tare — 40 la sută. Prășitul porum
bului a îritîrziat în unele unităti 
agricole din con
siliile agroindus
triale Valea Vi
nului, Livada, 
Satu Mare și Ar- 
dud. De ce există 
decalaje între u- 
nități și între 
consiliile agroin
dustriale la exe
cutarea lucrărilor 
de întreținere a 
culturilor 2

Cele constatate pe teren, cu pri
lejul unui raid-anchetă, duc la 
concluzia că principala cauză a ră- 
mînerilor în urmă la prășit o con
stituie neajunsurile în organizarea 
muncii, la care se adaugă slaba 
mobilizare a cooperatorilor la a- 
ceastă lucrare prioritară. O situație 
edificatoare in această privință am 
găsit la cooperativa agricolă Vetiș. 
La brigada din satul Decebal a a- 
cestei cooperative. în preajma unei 
parcele cultivate cu porumb, l-am 
întîlnit pe inginerul-șef al unității, 
Teofil Ginta. Tocmai îi făcea o cri
tică aspră brigadierului Grigore 
Danciu pentru că suprafața res
pectivă era neprășită, cu multe bu
ruieni. Aflăm că terenul nu a fost 
erbicidat dintr-o „omisiune". In
ginerul ne-a explicat motivul cri
ticii făcute brigadierului. „Vedeți, 
este trecut de ora 11 și abia 
zărești ici-colo cite un om la

întreținerea culturilor. Vinovat este, 
în primul rind, brigadierul, căruia 
cu trei zile in urmă i-am cerut 
să se ocupe îndeaproape de mobili
zarea tuturor cooperatorilor la pră
șitul sfeclei, porumbului și florii- 
soarelui. El s-a ocupat de treburi 
care nu aveau nici o legătură cu 
răspunderile ce-i revin în cadrul 
cooperativei".

Intr-un tîrziu a Început să apară

zute porțiuni prășite, fără buruieni, 
altemînd cu porțiuni îmburuieni- 
te, pe care se zărea ici-colo cîte 
un om la prășit. In discuțiile cu unul 
dintre aceștia. Al. Tătar, aflăm că 
lucrarea a intirziat deoarece munca 
nu a fost organizată pe echipe, ci 
pe porțiuni atribuite cîte unei fa
milii. Cei care au fost mai vrednici 
au terminat prășitul. iar ceilalți nu.

In județul Sa
tu Mare au fost 
organizate unele 
acțiuni pentru 
sprijinirea unită
ților agricole cu 
forță de muncă 
insuficientă. Bu
năoară, muncito
rii de la între
prinderea de in și 
cînepă din Cărei 
au preluat să 

prășească 300 hectare cu. porumb 
și sfeclă de zahăr la cooperati
va agricolă din localitate. De a- 
semenea, muncitorii de la Ate 
lierul de zonă C.F.R. ajută la 
prășit pe cooperatorii din Sătmărel. 
Asemenea acțiuni de ajutorare au 
fost organizate și în alte localități. 
Totuși, organizațiile de partid au 
datoria să acționeze cu mai multă 
stăruință pentru mobilizarea la 
prășit a cooperatorilor, a celorlalți 
locuitori ai satelor, astfel, incit să 
se asigure condiții ca toate cultu
rile să. fie întreținute exemplar. Și 
asta cu atit mai mult cu cit în 
ultimele zile a plouat, iar culturile 
trebuie să fie prășite repede și 
bine!

Octav GRUMEZA 
corespondentul „Scînteii"

Cuvintul de ordine: peste tot, 
lanuri fără buruieni

cîte un grup de oameni. Intr-unui 
din ele se afla și tovarășa Ileana 
Botiș. secretara organizației de 
partid din satul Decebal. O în
trebăm de ce nu s-a ocupat de 
mobilizarea cooperatorilor la lucră
rile de întreținere a culturilor. A 
invocat diferite motive care cu greu 
pot fi considerate plauzibile. Am 
aflat că și președintele acestei uni
tăți, inginerul A. Toth, a fost cri
ticat de organele județene de partid, 
chiar cu o zi înainte, pentru în- 
tîrzierea lucrărilor de întreținere a 
culturilor.

Și la cooperativa agricolă „Sătmă- 
reana", din același consiliu agroin
dustrial, se manifestă deficiențe 
organizatorice asemănătoare, cu 
repercusiuni asupra lucrărilor de 
întreținere a culturilor. Astfel, pe 
o parcelă cu sfeclă de zahăr, aflată 
pe drumul Amațului, puteau fi vă

Interesele economiei și ale cetățenilor impun

RECUPERAREA RITMICĂ 
A AMBALAJELOR DE STICLĂ!

Sezonul prelucrării și conservării legumelor și fructelor a început, dar în colectarea 
ambalajelor persistă anomalii, cu o unică rădăcină: lipsa spiritului de răspundere

ȚĂRII, CÎT MAI MULT CĂRBUNE!
Aii, 1 '« V41E4 MOȚRULUI SE ACȚIONEAZĂ

specială din bazinul p£ TOATE CĂILE PENTRU SPORIREA 

carbonifer al Gorjului j PRODUCȚIEI DE LIGNIT

în cîteva articole publicate cu 
citeva luni în urmă („Conservele nu 
■e imbuteliază in... pseudomotiva- 
tii" — „Scinteia", nr. 12168, din 
6 octombrie 1981 — și „Ambalajele de 
■ticlă — mai repede la dispoziția in
dustriei alimentare"! — „Scinteia" nr. 
12 219, din 4 decembrie 1981) —erau 
sesizate, pe lingă unele restante ale 
fabricilor de sticlă față de fabricile 
de conserve, și deficientele existen
te în sistemul de recuperare a am
balajelor de sticlă de la populație. 
Consecința acelor deficiente : goluri 
mari în aprovizionarea cu borcane 
a fabricilor de conserve, deci greu
tăți in prelucrarea recoltei de legu
me. Anchetele constatau că diferiți! 
factori care ar trebui să asigure re
cuperarea ambalajelor, în loc să-și 
îndeplinească atribuțiile, se întreceau 
în a-și „pasa" reciproc^ răspunderea 
pentru situația creată. In finalul 
celor două articole invitam factorii 
responsabili din comerț și industria 
alimentară să caute și să găsească 
goluții practice de rezolvare a aces
tei probleme simple, pentru a tăia, 
odată pentru totdeauna, „nodul gor
dian" de pseudojustificări și acuza
ții reciproce, pentru a se asigura fa
bricilor ambalajele necesare.

Iată însă că timpul a trecut, «-a a- 
propiat noul sezon legumicol, iar la 
redacție nu a sosit nici un răspuns 
•atisfăcător din partea celor vizați. 
Au sosit în schimb noi sesizări : din 
partea cetățenilor, care întimpină, 
In continuare, dificultăți în valorifi- 
•area borcanelor goale, precum și 
din partea fabricilor de conserve, 
care nici acum, în pragul noii recol
te, n-au asigurate stocurile necesare 
de ambalaje. In momentul de față, 
deficitul de borcane al fabricilor de 
conserve este de circa 70 milioane 
bucăți, existînd riscul măririi lui 
spre sfirșitul acestei luni — pe mă
sura folosirii borcanelor în noua 
campanie de Industrializare a legu
melor — pină la aproape 100 de mi
lioane !

Cum s-a acumulat acest deficit ? 
Prin contractele încheiate la începu
tul anului, întreprinderile de conser
ve aveau de primit în primul se
mestru peste 300 milioane borcane : 
40 la sută borcane noi. de la fabri
cile de sticlărie, iar diferența, 60 la 
sută — borcane recuperate de la 
populație. Fabricile de sticlă și-au 
îndeplinit și chiar depășit (cu 2 mi
lioane bucăți) sarcinile contractuale 
„1* zi". Deci ceea ce nu exista, ceea 
ce trebuia produs, s-a produs și e- 
xistă. In schimb ceea ce exista și 
trebuia doar strîns. recuperat, nu 6-a 
îndeplinit decît pe jumătate. Unită
țile comerciale n-au realizat decît 50 
la sută din planul de colectare.

Unde sînt zecile de milioane 
borcane lipsă, așteptate de fabri
cile de conserve ? O parte din ele se 
află In stocurile acumulate la unită
țile comerciale (numai în magazi
nele bucureștene se aflau la sfîrși- 
tul lunii trecute circa 500 000 de 
borcane goale), iar cele mai multe... 
în cămările cetățenilor, care nu mai 
știu unde să le ducă pentru valorifi
care.

— Fiecare gospodină și-a făcut în 
primăvară curat în cămară și ar fi 
vrut să scape de borcanele goale al 
căror conținut s-a consumat în se
zonul rece — ne scrie Victoria Che- 
lemen din București, cartierul Dru

mul Taberei, bl. C—4. ap. 17. Perso
nal, am colindat cu 50 de borcane pe 
la mai multe „Alimentare" si centre 
de achiziție, dar nicăieri nu le-am 
putut preda. „N-avem ambalaje", 
„N-avem bani de schimb". „Gestio
narul în concediu"... indicau anun
țurile întîlnite. Descurajată de re
petatele drumuri inutile, am renun
țat să mai predau borcanele. Cred 
că la fel au pățit si alții.

— De ce nu primiți borcanele a- 
duse de cetățeni ? — o întrebăm pe 
Maria Cojocaru. ajutoarea șefului 
de unitate din șos. Ștefan cel Mare 
nr. 54.

— Avem deja magazia plină cu 
ambalaje, iar I.L.F.-ul nu vine să le 
ridice. Ultima dată mașina I.j^F,- 
ului a fost acum 6 luni I

Stocuri de borcane am întîliwt șl 
la alte unități : din str. Cimpiniței 
I (6 000 bucăți), bd. Muncii 170 (5 000 
buc.). Titan A-15 (6 000 buc.). Hala

Traian (10 000 buc.). Hala Progresul 
(8 000 buc.), Piața M. Kogălniceanu 1 
(8 000 buc.), str. Pieptănari 2 (5 000 
buc.), Pantelimon — bl. 51 (10 000
buc.) La Direcția generală comercia
lă a Capitalei ni s-a pus la dispozi
ție o altă lungă listă cu asemenea 
exemple.

— De ce nu sînt ridicate borcanele 
achiziționate de unitățile comercia
le ? — îl întrebăm pe tovarășul 
Gh. Buzatu, directorul întreprinde
rii I.L.F. Militari din Capitală.

— Vina nu ne aparține. Toata 
stocurile indicate săptămînal pe ta
bele de întreprinderile comerciale 
de sector — I.C.L. — le ridicăm din 
magazine. (Drept argument ni se 
prezintă actele de transport). Dacă 
mai există încă borcane neridicate, 
răspunderea revine întreprinderilor 
comerciale locale, care nu cunosc si 
nu ne comunică situația exactă din 
magazine.

Așadar, continuă pasarea răspun
derilor între comerț și întreprinde
rile de legume și fructe. Argumen
tele invocate : exact aceleași ca »- 
nul trecut, ca și cum nimic nu s-ar 
fi petrecut ! — o situație cu adevă
rat scandaloasă.

Am încercat să pătrundem în 
stufărișul explicațiilor și motiva
țiilor invocate de cei în cauză. 
Am constatat că delăsarea resim
țită și de cetățenii care vor să 
valorifice ambalajele, și de fabricile 
care vor să le folosească are unele 
„motivații" destul de sofisticate. 
Despre ce este vorba ?

Ni s-a relatat, astfel, următoa
rea „anomalie" : pe de o parte, lu
crătorii din comerț sînt retribuiti. în 
general, proporțional cu „realiză
rile", cu valoarea desfacerilor de 
mărfuri. „Dar de doi ani, lucrătorii 
din alimentare nu primesc vreun 
stimulent pentru borcanele adunate 
— ne spunea Alexandru Bugnar. res
ponsabilul magazinului Titan A-14, 

Mai mult, plata borcanelor o facem 
din vînzările de produse, reducîndu- 
ni-se astfel deverul luat în calculul 
retribuției". E lesne de înțeles că. 
în aceste condiții, recuperarea amba
lajelor este privită „chioriș" de lu
crătorii respectivelor unități comer
ciale.

Nu dorim — și. dealtfel, nu este 
de căderea si de competenta noas
tră — de a indica modalitatea solu
ționării acestei anomalii, dar cert 
este că fie absenta pîrghiilor de coin
teresare materială, fia deficientele In 
folosirea metodelor organizatorice, 
administrative, morale ori în dome
niul controlului, ordinii și disciplinei 
au consecințe negative, sînt strîns 
legate de anomaliile existente.

Un alt aspect ciudat care influ
ențează negativ recuperarea amba
lajelor este chiar sistemul actual de 
circulație a conservelor de legume 
și fructe. Drumul acestora de la fa- 
frici pînă la magazinele alimentare 
trece — in prezent — obligatoriu 
prin depozitele I.L.F. Nu e vorba 
numai de un simplu ocol și nici nu
mai de o simplă stocare. în prezent, 
circa 2/3 din conserve sosesc de la 
fabrici la întreprinderile de legume 
și fructe în containere. De aici, fie
care container este desfăcut, iar 
borcanele sînt încărcate în lăzi mai 
mici și transportate în magazine. 
După vînzarea mărfii, operațiunea 
se reia cu borcanele goale, cu deo
sebirea că expedierea borcanelor de 
la depozite la fabrici nu se mai face 
în containere, ci tot în lăzi, de capa
citate mică. Acest circuit complicat 
si cu gîtuiri are. în mod evident, 
efecte negative. De aceea adresăm 
factorilor competenți întrebarea : 
este necesar si inevitabil rolul de 
intermediar al I.L.F.-urilor ?

— Acest rol nu ne convine nici 
nouă — ne spune directorul Gh. Bu
zatu de la I.L.F. Militari. Pentru că 
ne solicită un volum ridicat de 
muncă, de transport, descărcare și 
reîncărcare, iar financiar, ieșim în 
pierdere. Datorită acestor operațiuni 
repetate și a părții reduse care ne 
revine din rabatul comercial — de 
numai 4,5 la sută — anul trecut am 
pierdut la capitolul „vehicularea 
conservelor si recuperarea ambala
jelor de sticlă", circa un milion de 
lei.

în timpul documentării ne-au fost 
semnalate și alte aspecte de neînțe
les din activitatea de recuperare a 
borcanelor : în prezent I.L.F.-urile 
sint obligate să achiziționeze și bor
cane și... sticle, deși pentru sticle 
există întreprinderi anume speciali
zate — I.C.R.A. ; în momentul de 
fată fabricile de conserve primesc 
doar anumite tipuri de borcane, deși 
unitățile comerciale achiziționează 
toate categoriile de borcane desfă
cute prin magazine.

Sînt probleme complexe care ne
cesită. după cit se vede, un schimb 
mai larg de opinii. Este cazul să fie 
reamintită energic factorilor intere
sați cerința de a găsi în sfirșit so
luții corespunzătoare de rezolvare, 
eficientă si definitivă, a mult discu
tatei probleme a recuperării amba
lajelor de sticlă. Problemă aparent 
minoră, dar de mare importanță 
economică si cetățenească.,

Mihai IONESCU

In ciclul de anchete consacrate reflectării eforturilor minerilor pentru 
sporirea producției de cărbune, ziarul nostru a investigat' și in alte rinduri 
modul cum acționează colectivele muncitorești din cadrul Combinatului 
minier Motru in vederea creșterii contribuției lor la dezvoltarea bazei ener
getice a tării. Ținind seama de sarcinile tot mai complexe ce le revin în 
anul 1982, de faptul că aici, ca și la Rovinari, se concretizează un amplu 
program pentru sporirea extracției de cărbune, ne vom referi, în convor
birea de față, la rezultatele obținute, măsurile întreprinse și problemele 
ce se cer soluționate, astfel incit ritmul producției să fie mereu intensifi
cat. Interlocutorul nostru — ing. NICOLAE ALECU, director general ad
junct al Combinatului minier Motru.

— Așa cum s-a mai relatat, unită
țile combinatului minier au luat un 
bun demaraj în 1982. Care este si
tuația producției, tovarășe director, 
după cinci luni ale anului 2

— Deși sarcinile de plan au sporit 
de la o lună la alta, am reușit să 
îndeplinim ritmic, integral obiectivele 
propuse la nivelul combinatului, să 
asigurăm economiei naționale 5 089 727 
tone lignit net, din care 50 727 tone 
suplimentar. Trebuie spus însă că 
realizările sînt diferențiate de la o în
treprindere la alta și chiar de la uni
tate la unitate, existînd mine și ca
riere fruntașe, în timp ce altele au 
rezultate nesatisfăcătoare. Aș eviden
ția cu precădere aportul constant al 
întreprinderii miniere Motru la de
pășirea sarcinilor de producție. Prin 
impulsionarea lucrărilor de pregă
tire, aici s-a asigurat un număr me
diu de 28 de abataje în funcțiune, cu 
trei mai multe față de media anului 
trecut, care însumează o linie de front 
de peste 2 200 ml. Vitezele mari de 
avansare de peste 90 ml pe lună, care 
se realizează la minele Motru-Vest, 
Lupoaia, Horăști și Ploștina, dau ga
ranția îndeplinirii ritmice și depășirii 
în continuare a sarcinilor prevăzute.

— Observăm insă că după cinci 
luni citeva unități au înregistrat 
restanțe...

— Pe lingă unele dificultăți reale, 
plusurile sau minusurile înregistrate, 
asa cum se observă din tabelul 
alăturat, exprimă în bună măsură 
gradul de mobilizare a colectivelor 
din unitățile noastre. Iată, spre pildă, 
după două luni, mina Ploștina acumu
lase o restanță de 27 000 tone lignit. 
Minerii de aici nu s-au împăcat cu 
această stare de lucruri, au luat mă
suri ferme pentru montarea în ter
men cit mai scurt a două complexe 
mecanizate și, așa cum s-au angajat, 
au recuperat pînă la sfirșitul lunii 
mai restanțele, extrăgînd și o canti
tate suplimentară de lignit, O situa
ție cu totul opusă s-a petrecut la 
mina Roșiuța, care a pierdut plusul 
de producție din prima parte a anu
lui, ca urmare a slabei organizări în 
conturarea și montarea abatajelor 3/2 
și 4/3. La mina Leurda, restantele nu 
au fost încă diminuate și aceasta da
torită faptului că nu s-a acționat h'o- 
tărit pentru mărirea vitezei la combi
nele de înaintare. în vederea asigu
rării liniei de front. Greutăți mari în 
realizarea prevederilor de plan în- 
tîmpinăm în unitățile subterane din 
cadrul întreprinderii miniere Jilț. 
Fiind o întreprindere mai nouă, nu 
am reușit să asigurăm numeric și ca
litativ forța de muncă necesară, în
deosebi la lucrările de pregătire și 
deschidere. Ca urmare, nu am reali
zat capacitățile prevăzute si. în loc 
de 8—9, am funcționat cu 5 abataje. 

Vitezele medii de avansare cu com
plexul mecanizat sînt mult sub media 
obținută în bazinul Motru. dar nu 
numai datorită presiunilor miniere 
mari, ci și deficiențelor în întreți
nerea utilajelor.

— Specificul activității miniere ri
dică, firește, permanent o serie de 
probleme ce trebuie soluționate ope
rativ, cu competență. Unele dintre 
ele, așa cum ați relatat, vizează mo

STADIUL REALIZĂRII PRODUCȚIEI DE LIGNIT PE CINCI LUNI 
DIN 1982

Realizări la extracția de lignit net 
(tone) față de plan

Motru-Vest + 57 000
Cariera și microcarierele

Jilț-Sud + 55 965
Lupoaia (mină) + 38 000
Microcariere-Motru + 36 867
Horăști + 22 000
Ploștina + 3 000
I.M. Cariere Lupoaia + 1 000
Roșiuța — 11 500
Leurda — 28 000
I.M. Jilț (subteran) - 123 605
TOTAL COMBINATUL MOTRU + 50 727

dul in care sint folosite propriile po
sibilități și rezerve. Ce acțiuni are in 
vedere conducerea combinatului in 
acest sens 2

— Pornim de Ia faptul că avem 
datoria de a coordona de așa manieră 
activitatea în unitățile combinatului, 
incit să asigurăm îndeplinirea și de
pășirea necondiționată a sarcinilor de 
plan. Evident, există și atari situații 
reale care fac ca aportul uneia sau 
alteia, mai ales în cariere, să fie di
ferit de la o perioadă la alta, după 
dimensiunile stratului de cărbune 
aflat pe treptele de excavare. Spre 
exemplu, in prezent, patru excava
toare din cariera Lupoaia au linia de 
front de-a lungul unor văi. unde căr
bunele este degradat și ars sau pre
dominant este sterilul. Situații simi
lare apar și la Jilț-Sud. Pentru a ne 
menține la nivelul planului, atit în 
luna iunie, cît și în continuare, vom 
pune accent pe sporirea producției de 
cărbune din microcariere, unde ex
tracția se realizează cu mijloace cla

sice. Nu ne împăcăm Insă cu defi
ciențele existente in unele unități 
subterane care au condiții pentru a 
asigura o producție ritmică, la nive
lul planului. In această direcție 
ne-am concentrat atenția în ultima 
vreme și considerăm că. în urmă
toarele luni, aportul fiecărei unități 
la sporirea producției de cărbune va 
fi mai substanțial. Intre acțiunile în
treprinse amintesc : la mina Leurda 
am organizat cinci echipe pentru in
tensificarea lucrărilor de montare a 
abatajului 4/1 și a circuitului de 
benzi aferent ; o altă brigadă 
participă la forțarea străpungerii 
abatajului 13/11, in vederea mon
tării unui nou complex mecani
zat. In scurt timp, vom recupera ră- 
mînerile în urmă și Ia noile capacități 
de la Roșiuța, creînd premisele ca, in 
luna iunie, toate minele din Motru 
să se înscrie în nivelul sarcinilor de 

plan. Din rîndul muncitorilor detașați, 
circa 200 au fost repartizați la lucră

rile de pregătire din subteranul Văii 
Jilț. In această lună vor mai sosi 140 
de lăcătuși și electricieni, pe care îi 
vom integra in brigăzile de abataj de 
aici, in vederea îmbunătățirii activi
tății de întreținere si exploatare. Pe 
baza sprijinului primit, am pus deja 
în funcțiune două noi abataje, iar in 
cursul lunii va intra în producție și 
cel de-al treilea, astfel că sînt con
diții ca producția de cărbune să 
crească și la Jilț. Am inițiat, de ase
menea, o serie de puneri la punct 
a circuitelor de benzi din cariere — 
înlocuiri de covoare uzate, centrarea 
și balastarea circuitelor de benzi, 
asecări, executări de drumuri etc., 
propunîndu-ne să ridicăm la 65 la 
sută indicele extensiv de funcționare 
a utilajelor conducătoare. La Lupoaia, 
avem în vedere să intensificăm rit
mul de excavare pe treapta 250—210, 
unde sint posibilități ca excavatoare
le 03 șl 04 să ajungă mai repede în 
stratul de cărbune.

— Conform programului de creștere 
a producției de lignit, in perimetrul 
combinatului urmează să fie concen
trat un mare volum de dotări și lu
crări miniere. Există unele greutăți 
sau necorelări in relațiile cu furni
zorii 2

— Există, iar unele sînt destul de 
presante. Deși programul prevedea ca 
pînă la 1 iunie să ni se livreze 
tregul volum de utilaje de excava* 
— 187 excavatoare, 187 buldozere. 8c 
autobasculante — necesar pentru ac
țiunea de întrajutorare, „Progresul"- 
Brăila și „Tractorul“-Brașov n-au ex
pediat nimic și ne-au anunțat că ne 
vor trimite, doar eșalonat, pînă la 
sfirșitul anului, utilajele terasiere și 
de excavare. In această situație nu 
putem valorifica pe deplin forțele 
muncitorești sosite din județele țării. 
Desfășurăm o largă activitate de in
vestiții în cariere, unde unele din lu
crări și capacități sint prevăzute cu 
sarcini de producție pe 1982. Cu toate 
acestea, uzinele furnizoare au rămas 
restante cu mari cantități de repere 
și subansamble. Astfel. „Unio" Satu 
Mare nu a livrat peste 1 000 tone fur
nituri metalice pentru benzile T-190, 
T-320 și T-24. de la Lupoaia și Jilț- 
Sud. Și. ca să închei acest capitol, 
semnalez dorința minerilor ca ochiu
rile de legătură de la lanțul minier, 
produse de „Unio" Satu Mare, să aibă 
o rezistență mai mare. Pentru că, 
după cum in cariere problema nr. 1 
este calitatea vulcanizărilor, in sub
teran aceasta o reprezintă calitatea 
ochiurilor de legătură...

— Considerînd cele exprimate mai 
sus ca un apel adresat furnizorilor de 
utilaje, vă rugăm in încheiere să pre
zentați cîteva rezultate ale acțiunii 
de întrajutorare ; cum este valorificat 
acest important potențial pentru spo
rirea neîncetată a producției de căr
bune 2

— In prezent lucrează, alături da 
localnici, 1167 de muncitori din ju
dețele țării, iar numărul lor va ajunge 
pină la jumătatea lunii iulie la 3 600. 
După cum aminteam, o parte din ei 
sint integrați în formațiile de lucru 
din subteran și cariere, contribuind 
la creșterea productivității și a pro
ducției pe fiecare capacitate. Primim, 
de asemenea, un prețios sprijin in 
amenajarea platformelor de montaj, 
a drumurilor de acces la punctele de 
lucru, în excavarea și transportul căr
bunelui și al sterilului din microca
riere. Iată și un succint bilanț al rea
lizărilor obținute în cazul acțiunii de 
întrajutorare : 1 020 ml înaintare și 
betonare în galerii ; excavarea și 
transportul a 682 136 mc steril șl a 
268 468 tone cărbune. La nivelul în
tregului an este prevăzut să asigu
răm cu acest sprijin o producție su
plimentară de 1 625 600 tone cărbune 
și peste 8 milioane mc excavați!. Sint 
sarcini complexe, mobilizatoare, iz- 
vorîte din cerințele actuale ale eco
nomiei naționale, din îndemnul însu- 
flețitor al secretarului general al 
partidului, pe care minerii, ceilalți 
oameni ai muncii aflați în perimetrul 
carbonifer Motru-Jilț sint hotărîți să 
le înfăptuiască întru totul.

Ion TEODOR 
Dumitru PRUNA
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VIZITA OFICIALĂ DE PRIETENIE A PREȘEDiNTELU_l 

NICOLAE CEAUȘESCU ÎN REPUBLICA IRAK

Întîlnire între președintele Nicolae Ceaușescu Plecarea din Capitală
și președintele Saddam Hussein

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, s-a întîlnit. 
miercuri după-amiază, cu Saddam 
Hussein, secretarul general al Parti

Începerea convorbirilor oficiale 
dintre președintele Nicolae Ceaușescu 

și președintele Saddam Hussein
(Urmare din pag. I)
sosirii sale la Bagdad și a exprimat, 
de asemenea, convingerea că vizita, 
convorbirile și înțelegerile la care se 
va ajunge vor da un impuls și mai 
puternic dezvoltării, pe multiple pla
nuri, a relațiilor dintre România și 
Irak.

în cadrul convorbirilor s-a proce
dat la o informare reciprocă în le
gătură cu preocupările actuale ale 
celor două țări in domeniul dezvol
tării lor economice și sociale.

în acest context, de ambele părți 
s-a subliniat cu satisfacție cursul 
ascendent al raporturilor prietenești 
dintre România și Irak, pe plan po
litic, economic, tehnico-știintific și 
în alte domenii de interes reciproc, 
subliniindu-se calitatea deosebită a 
relațiilor în aceste domenii, progre
sele înregistrate în special în ultimii 
ani. S-a exprimat, totodată, dorința 
comună de a extinde aceste rapor
turi, de a le conferi în continuare di
namism, stabilitate și durabilitate, 
corespunzător intereselor fundamen
tale de dezvoltare economică și so
cială a celor două țări prietene, pe 
baza principiilor respectării indepen
denței și suveranității naționale, de
plinei egalități în drepturi, neames
tecului în treburile interne, avanta
jului reciproc.

O atenție deosebită a fost acordată 
analizării stadiului actual al schim
burilor comerciale si al principalelor 
acțiuni de cooperare economică, pre
cum și perspectivelor dezvoltării 
acestora. în același timp, au fost 
examinate posibilitățile inițierii de 
noi acțiuni de cooperare, îndeosebi 
în producția industrială, în agricul
tură. în transporturi. în domeniile 
materialelor de construcții si al lo
cuințelor. Au fost evidențiate, de 
asemenea, perspectivele conlucrării 
româno-irakiene în domeniile științi
fic, tehnologic și în alte domenii de 
interes comun.

Președinții Nicolae Ceaușescu și 
Saddam Hussein au hotărît ca mem
brii celor două delegații să stabi
lească în timpul vizitei căile și mo
dalitățile concrete de intensificare a 
colaborării româno-irakiene. potrivit 
Înțelegerilor și măsurilor convenite.

în timpul convorbirilor, secretarul 
general al Partidului Comunist Ro
mân și secretarul general al Parti
dului Baas Arab Socialist au reliefat 

Telegrame de la bordul avionului

prezidențial

Excelenței Sale
Domnului SPYROS KYPRIANOU

Președintele Republicii Cipru

dului Baas Arab Socialist, președin
tele Republicii Irak.

Cu acest prilej, cei. doi conducători 
de partid și de stat au avut un prim 
schimb de păreri în probleme bilate
rale și internaționale de interes co
mun.

bunele raporturi statornicite între 
Partidul Comunist Român și Parti
dul Baas Arab Socialist din Irak.

în cadrul convorbirilor a fost re
levat cu satisfacție faptul că rela
țiile româno-irakiene sînt caracteri
zate de un climat de încredere și 
stimă reciprocă, de dorința statorni
că a ambelor țări de a dezvolta în 
continuare colaborarea dintre ele. 
de a-i conferi un conținut tot mai 
substanțial. S-a apreciat rolul re
marcabil pe care îl au tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul ge
neral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, și tovarășul Saddam Hus
sein, secretar general al Partidului 
Baas Arab Socialist. președintele 
Republicii Irak, relațiile personale 
de prietenie și prețuire reciprocă în 
dezvoltarea și adîncirea legăturilor

Președinții Nicolae Ceaușescu și 
Saddam Hussein au dat o înaltă apre
ciere dialogului româno-irakian la 
nivel înalt, relevînd marea lui în
semnătate pentru promovarea și a- 
dincirea relațiilor prietenești româ- 
no-irakiene, precum și profunda lor 

pe multiple planuri dintre țările și 
partidele noastre, relevîndu-se con
vingerea că actuala vizită, convor
birile și înțelegerile la care se va 
ajunge vor da un nou și puternic 
impuls colaborării româno-irakiene

★

După dineul oficial oferit în 
onoarea secretarului general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, de către 
secretarul general al Partidului Baas 
Arab Socialist, președintele Republi
cii Irak. Saddam Hussein, intre 
conducătorii celor două state a avut 
loc o nouă rundă de convorbiri, des
fășurată în aceeași atmosferă de 
prietenie și stimă reciprocă.

în cadrul convorbirilor a fost abor- 

semnificație în sfera vieții internațio
nale.

Convorbirile dintre cei doi pre
ședinți s-au desfășurat într-o at
mosferă de caldă cordialitate și prie
tenie, de stimă și înțelegere reci
procă.

în interesul celor două popoare, al 
cauzei păcii și conlucrării interna
ționale.

Convorbirile se desfășoară într-o 
atmosferă de prietenie, înțelegere și 
respect reciproc.

★

dată o vastă arie de. probleme ale 
vieții internaționale. Cei doi pre
ședinți au subliniat necesitatea solu
ționării acestora in spirit, construc
tiv, voința de a contribui la dezvol
tarea colaborării și prieteniei intre 
state. Ei au exprimat dorința celor 
două țări de a-și aduce întreaga con
tribuție la adoptarea unor hotărîri 
care să răspundă pe deplin așteptă
rilor popoarelor, cerinței de a se face 
totul pentru menținerea .și consoli
darea păcii, pentru dezvoltarea con
lucrării intre popoare. ,

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar -general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republi
cii Socialiste România, a plecat, 
miercuri dimineața, in vizite oficiale 
de prietenie în Republica Irak, la in
vitația secretarului general al Parti
dului Baas Arab Socialist, Saddam 
Hussein, președintele Republicii Irak, 
și în Regatul Hâșemit al Iordaniei, 
la invitația Maiestății Sale regele 
Hussein Ibn Talal și a reginei Noor.

Vizitele conducătorului partidului 
și statului nostru in Irak și Iordania 

-constituie o contribuție de cea mai 
mare însemnătate la dezvoltarea bu
nelor relații de prietenie și colabo
rare multilaterală care s-au statorni
cit între România și aceste țări, pre
cum și cu celelalte state și popoare 
arabe, în folosul .reciproc, al cauzei 
păcii, destinderii, înțelegerii și coo
perării internaționale. ■

Tovarășul Nicolae Ceaușescu este 
însoțit în aceste vizite de tovarășii 
Ion Dincă, prim viceprim-miniatru 
al guvernului. Ștefan Andrei, minis
trul afacerilor externe, de alte per
soane oficiale.

(Urmare din pag. I)

portretele celor doi șefi de stat, 
aclamau cu căldură.

Copii irakieni oferă celor doi pre
ședinți buchete de flori.

Cu sentimente de profundă stimă 
și prețuire a fost întîmpinat to
varășul Nicolae Ceaușescu de mem
brii ambasadei țării noastre și de 
specialiștii români care lucrează in 
Irak. împreună cu familiile lor. care 
au ținut să-și exprime marea bucu
rie de a avea prilejul să-1 salute pe 
conducătorul partidului si statului 
nostru aici, la mii de kilometri de 
patrie.

Președinții Nicolae Ceaușescu și 
Saddam Hussein răspund cu priete
nie manifestărilor de stimă și pre
țuire adresate de cei veniți să salute 
pe înaltul oaspete român, care acla

Ceremonia plecării s-a desfășurat 
pe aeroportul Otopeni. Pe frontispi
ciul aerogării se afla portretul tova
rășului Nicolae Ceaușescu. încadrat 
de drapelele partidului și statului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost 
salutat, la. plecare, de tovarășa Elena 
Ceaușescu, de tovarășii Constantin 
Dășcăleșcu, Iosif Banc. Emil Bobu, 
Virgil Cazacu, Lina Ciobanu, Ion Co- 
man, Ludovic Fazekas, Alexandrina 
Găinușe, Gheorghe Oprea, Gheorghe 
Pană, Ion Pățan, Gheorghe Radules
cu, Hie Verdeț, Ștefan Voitec, Emi- 
lian Dobrescu, Petru Enache, Mihai 
Gere, Suzana Gâdea, Ana Mureșan, 
Elena Nae, Cornel Onescu, Ion Ursu. 
Richard Winter, Marin Enache, pre
cum și de membri ai C.C. al P.C.R., 
ai Consiliului de Stat și ai guvernu
lui, conducători de instituții centrale. 
Organizații de masă și obștești, re
prezentanți ai vieții noastre .științifi
ce și culturale, generali.

Erau de față însărcinații cu afaceri 
ad-interim la București ai Irakului, 
Yahya Mehdi Al-Dhahir Al-Ani, și 
Iordaniei, Shaker Arabiat.

Sosirea la Bagdad
mau îndelung „Ceaușescu—Hussein 
„România și Irak", „Bine ați venit!“. 

în această atmosferă entuziastă, 
președinții Nicolae Ceaușescu și 
Saddam Hussein iau loc într-un 
automobil escortat de o gardă de 
onoare, formată din motocicliști. in- 
dreptîndu-se spre Bagdad. Pe traseul 
străbătut pînă la reședința rezervată 
șefului statului român erau arborate 
drapelele, de stat ale României și 
Irakului.

La sosirea la reședință, președin
tele Saddam Hussein a invitat pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu in salo-, 
nul de onoare, adresîndu-i, încă o 
dată, urarea de bun sosit în Repu
blica Irak, exprimîndu-și bucuria de 
a-1 avea ca oaspete drag.

La rindul său. președintele Nicolae 
Ceaușescu și-a exprimat bucuria de 
a face această vizită, de a se întîlni

Pe aeroport se aflau, de asemenea, 
numeroși locuitori ai Capitalei, cate 
și-au manifestat dragostea și stima 
față de conducătorul partidului și 
statului nostru. Făcîndu-se ecoul 

gindurilor și sentimentelor întregii na
țiuni, bucureștenii au adresat tovară
șului Nicolae Ceaușescu un călduros 
„Drum bun“ și i-au urat succes de
plin în vizitele pe care le întreprinde 
în Irak și Iordania, exprimînd con
vingerea că ele vor marca o contrip 
buție de cea mai mare însemnătate 
la extinderea și întărirea prieteniei 
și colaborării dintre România și 
aceste țări, în folosul și spre binele 
popoarelor noastre, al cauzei păcii, 
înțelegerii și cooperării internațio
nale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a râs- . 
puns cu căldură aclamațiilor și ma
nifestărilor de 4impatig»ale mulțimii.

La jsfcafș^ șjzîjjîului, un irup~de 
pionieri au oferit buchete de flori 
tovarășului Nicolai Ceaușescu și to
varășei Elena Ceatșescu.

La ora 8,45, aeronava prezidențială 
a decolat.

și purta convorbiri cu președintele 
Saddam Hussein.

*
în drum spre Bagdad, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu a adresat telegra
me de survol tovarășului Todor 
Jivkov, secretar general al Comite
tului Central al Partidului Comunist 
Bulgar, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Populare Bulgaria, 
generalului Kenan Evren, șef de 
stat al Republicii Turcia, Spyrbs 
Kyprianou, președintele Republicii 
Cipru. Hafez Al-ABsad, secretar ge
neral al Partidului Baas Arab Socia
list. președintele Republicii Arabe 
Siriene. Președintele Hafez Al-Assad 
a adresat o telegramă de mulțumire 
președintelui Nicolae Ceaușescu pen
tru urările transmise cu prilejul 
survolării teritoriului Republicii 
Arabe Siriene.

Tovarășului
TODOR JIVKOV

Secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, 
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Bulgaria

SOFIA

Survolind teritoriul Republicii Populare Bulgaria, îmi este deosebit de 
plăcut să vă adresez un cordial salut tovărășesc și cele mai bune urări de 
sănătate si fericire, iar poporului bulgar vecin și prieten, noi și tot mai mari 
succese pe, calea edificării noii orinduiri, a dezvoltării economice și sociale 
a patriei.

Sînt convins că, în spiritul hotărârilor și înțelegerilor pe care le-am con
venit împreună, tradiționalele relații de prietenie și colaborare dintre parti
dele și țările noastre se vor dezvolta continuu, spre binele poporului român 
și poporului bulgar, in interesul cauzei generale a socialismului, a colaborării 
și păcii în zona Balcanilor, pe continentul european și în întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român,
Președintele

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale
General KENAN EVREN

Șef de stat al Republicii Turcia

ANKARA

Survolarea teritoriului Republicii Turcia îmi oferă din nou prilejul de 
a vă adresa un cordial salut și urări de sănătate și fericire personală, de pro
gres și prosperitate pentru poporul turc prieten.

Sînt încredințat că relațiile de prietenie și colaborare dintre România și 
Turcia se vor dezvolta continuu, în conformitate cu înțelegerile la care am 
ajuns cu ocazia recentei dumneavoastră vizite în România, în interesul țărilor 
și popoarelor noastre, al cauzei păcii, destinderii și securității in Balcani și 
in întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

NICOSIA

îmi este deosebit de plăcut ca. survolind din nou teritoriul Republicii Ci
pru, să vă adresez un salut cordial și cele mai bune urări de sănătate si 
fericire personală, de progres, bunăstare și pace pentru poporul cipriot 
prieten.

Doresc să exprim și cu acest prilej convingerea că bunele relații românn- 
cipriote se vor dezvolta și vor progresa multilateral, in folosul și spre binele 
ambelof popoare, al cauzei păcii și colaborării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale
Domnului HAFEZ AL-ASSAD

Secretar general al Partidului Baas Arab Socialist, 
Președintele Republicii Arabe Siriene

DAMASC

Survolind teritoriul Republicii Arabe Siriene. îmi face o deosebită plăcere 
să vă adresez un cordial salut prietenesc și cele mai ’bune urări de sănătate 
și fericire, de progres, prosperitate și pace pentru poporul sirian prieten.

îmi exprim convingerea că, in spiritul convorbirilor purtate cu prilejul 
recentei noastre intîlniri, al înțelegerilor convenite in cursul vizitei făcute în 
țara dumneavoastră, relațiile de prietenie și colaborare româno-siriene vor 
cunoaște o dezvoltare continuă, în toate domeniile, in interesul popoarelor 
țărilor noastre, al cauzei generale a înțelegerii, colaborării și păcii in lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele

Republicii Socialiste România

Telegrama de răspuns adresată de președintele 
Republicii Arabe Siriene, Hafez Al-Assad

Excelenței Sale 
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Doresc să vă mulțumesc în modul cel mai sincer pentru amabilele urări 

transmise cu ocazia survolării teritoriului Republicii Arabe Siriene.
Folosesc această ocazie pentru a vă transmite cele mai bune urări de 

fericire pentru dumneavoastră și de prosperitate poporului prieten român.
Președintele

HAFEZ AL-ASSAD
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IN LUMINA EXPUNERII TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU LA PLENARA C.C. AL P.C.R.
Educația patriotică, revoluționară - pe temeiul cunoașterii 

trecutului glorios al poporului, a! prezentului socialist
La întrebarea, pusă cu mai multi 

ani în urmă de un ziarist străin, 
despre însemnătatea cultivării tra
dițiilor pentru dezvoltarea Româ
niei socialiste, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu oferea un răspuns de 
mare frumusețe și limpezime, defi
nind, într-o magistrală formulare, 
rostul istoriei in lumea de astăzi. 
Spunea, atunci, secretarul general 
al partidului nostru că cunoașterea 
tradițiilor, a istoriei proprii a fie
cărui popor constituie un factor de 
stimulare a dezvoltării, a progresu
lui și păcii, că noi, cultivînd tradi
țiile istorice, dorim să punem în 
evidență uriașa forță pe care o re
prezintă masele populare înseși în 
dezvoltarea lor, să-i dăm poporului 
nostru încrederea în forța sa, în ca
pacitatea de a-și făuri o viață nouă, 
liberă și independentă.

L*a marele adevăr cuprins în aces- 
tos cuvinte mă gindeam din nou re
cent, cînd, sub cupola Ateneului, 
secretarul general al partidului tre
cea iarăși in revistă, cu puterea de 
pătrundere și sintetizare ce-i este 
proprie, drumul nostru în istorie, 
stăruind asupra marilor învățăminte 
pe care aceasta le propune prezen
tului, atunci cînd este studiată cu 
rigoare științifică, cu obiectivitate, 
cu bună credință.

Un cald elogiu a adus iarăși tova
rășul Nicolae Ceaușescu generațiilor 
multe care ne-au premers. înainta
șilor, care. în ciuda atîtor vicisitudini 
si primejdii, au rămas aici, pe pă- 
. 'ntul unde s-au născut, și, înfrăți
te • el, l-au apărat mereu, cu min
tea ț. brațul lor l-au împodobit și 
l-au fa ‘ să rodească. Un cald e- 
logiu Ia u "ui căruia se află adîn- 
ca încredere secretarului general 
al partidului ii. forța creatoare a 
poporului nostru, în capacitatea sa 
de a birui orice greutăți spre a-și 
împlini idealurile de libertate și u- 
nitate, de bunăstare și pace.

Ampla solicitare a istoriei, a cu
noașterii trecutului și a moștenirii 
lui de tradiții pe un cimp vast de 
aplicații ale construcției curente și 
ale activităților prospective, reafir
mată din nou de la tribuna plenarei 
lărgite a Comitetului Central al

r
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și literară".
Aruncînd o țrivire de ansamblu 

asupra frontulu unit al compozitori
lor și muzicologilor din patria noas
tră vom observ» că munca lor — în 
majoritatea cazurilor! — este în con
sonanță cu profundele semnificații 
care se desprind din cele afirmate 
de secretarul gmeral al partidului 
nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
In muzica de mase — ne referim cu 
precădere la cîitecul patriotic și re
voluționar — nu puțini sint compo
zitorii care s-al impus în mod deo
sebit. printr-o cantabilitate expresi
vă. indestructibil asociată versurilor 
respective. Pe de o parte, putem 
aminti compozitori de tip mai tradi
țional, precum D. D. Botez. Gheor- 
ghe Dumitrescu. Radu Paladi, Lau- 
rențiu Profeta, Dumitru Bughici. Va- 
sile Timiș, Mrcea Neagu. Const. 
Romașcanu, Gheorghe Bazavan ; pe 
de altă parte, merită a fi consemnați 
și compozitori care și-au propus să 
f------  chiar dacă au scris

uține, iar sub acest 
ttici ne apar Cornel 
Voiculescu, Anatol 
Jlah, Ștefan Nicu- 

- ’op. Vasile Herman,
unii putem vorbi — 
îs al noțiunii — de 
tânesc puternic an- 
itatea timpului în 

acest context au 
tori de tipul lui

< ă, Tudor Ciortea, 
' sriu Olah. Li viu 

arbe. Liviu Rusu 
outea continua. In 
românească a cu- 
: fără precedent 
tri ca Sigismund 
ah, Dumitru Ca- 
liculescu. Aurel 
iu. Mihai Moldo- 
.gulescu. Cornel 
ga. Dinu Petres- 

Liana Alexan- 
nesc a contribuit 

„ul . pre mai bine al 
artei noastre sonore, prin aportul de 
o forță dramatică emoționantă al 
unor autori ca Gheorghe Dumitrescu. 
Theodor Grigoriu. Sergiu Sarchizov, 
Tiberiu Olah. Liviu Glodeanu, Cor
nel Țăranu, Liviu Comes. Ne putem 
mindri cu realizarea unor opere in V

tv
PROGRAMUL 1

11,00 Telex
11,05 Școala «atulul — • fcoali pen

tru sat
11.25 Film serial : „Lumini șl umbre*
12,15 Un vast program de activitate

polltlco-ldeologică. Rolul forțelor 
de producție și al concepției re
voluționare despre lume și via
ță in perfecționarea organizării 
vieții sociale

12,35 Cintec pentru aurul ogoarelor 
16,00 Telex
16,05 Un vast program de activitate 

politico-ideologlcă. Școala și ro
lul său In educarea materialist- 
ștlințiflcă. Dezbatere

16.25 Iordania, azi. Documentar
16,40 Revista „Cîntării României". In 

întimpinarea Congresului educa
ției politice și culturii socialiste 

17,00 Studioul tineretului
20,00 Telejurnal
20,30 Actualitatea economică
20,50 Un vast program de activitate 

politico-ideologlcă. Memorie do

Prof. univ. dr. Ștefan ȘTEFÂNESCU

partidului, își găsește explicația cea 
mai fericită și concentrată intr-o 
altă formulare a secretarului gene
ral al partidului, care spunea că 
nimic nu se poate construi ignorînd 
trecutul, că pe cunoașterea istoriei 
trebuie să se întemeieze întreaga ac
tivitate de educație patriotică, revo
luționară.

Pornind de la această convingere 
că trăim o epocă în care avem o vi
tală nevoie de istorie, de valorile 
ei, tovarășul Nicolae Ceaușescu în
suși a cuprins într-o viziune de stră
lucită sinteză toate momentele esen
țiale ale istoriei 
țării noastre și a 
creat o operă 
profund analitică, 
în cadrul căreia 
aplicarea crea
toare a concep
ției materialismu
lui istoric și a
metodei dialectice a permis dega
jarea unor adevăruri fundamentale 
pentru trecutul, prezentul și viito
rul poporului român, ca și pentru 
edificarea unei lumi în care să dis
pară ura și confruntările între state 
și să se instaureze pacea și colabo
rarea intre popoare. Intr-adevăr, nu 
există moment sau problemă impor
tantă în istoria națională Ia care 
tovarășul Nicolae Ceaușescu să nu 
se fi referit din perspectiva timpu
lui nostru, de la nivelul actual al 
dezvoltării economico-sociale și al 
cunoașterii umane, considerind că 
numai în acest mod putem să cu
prindem determinările epocilor pre
cedente într-o viziune mai profun
dă. mai conformă cu esența și sem
nificațiile lor. De la etnogeneza ro
mânească și pînă la definirea eta
pelor revoluției si construcției so
cialiste în România, tot ce este im
portant în istoria țării, tot ceea ce 
are valoare de permanență și simbol 
mobilizator în efortul constructiv 
de azi găsește în întreaga operă a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, căreia 
i se adaugă într-o firească unitate 
și continuitate memorabila expune

■ lupta poporului român pentru 
’■ Mate și independentă s-a contu- 

cu o apreciabilă forță expresivă ; 
lențiem în această privință 
-uri de Gheorghe Dumitrescu, 
>r Jarda. Sergiu Sarchizov. Nor- 
Petri, Theodor Bratu. Emil Le- 

1. Am fi nedrepți dacă nu am 
' ta ecourile unor succese inter- 

nale ale unor profunzi creatori 
eatrului liric, precum Pascal 
>iu. Aurel Stroe. Ștefan Nicu- 

Anatol Vieru sau Liviu Glo
deanu. Dacă mai adăugăm la toate 
acestea balete de Tiberiu Olah, 
Anatol Vieru. Carmen Petra Ba- 
sacopol, Mircea Chiriac. Laurențiu 
Profeta, Cornel Trăilescu — și, în

Spiritul contemporan 
al artei muzicale 

--------------------------------- Doru POPOVICI--------------------------------

toate aceste enumerări, exemplele 
pot continua — avem imaginea unei 
simfonii închinate unui nou profil de 
epocă, epoca României contemporane, 

în domeniul muzicologiei, cărți de 
sinteză închinate marilor epoci crea
toare. monografii, studii, eseuri sînt 
mărturii grăitoare ale unor succese 
demne de o sinceră prețuire. Iar. sub 
acest aspect începem cu realizările 
lui Sigismurid Toduță, Zeno Vancea, 
Tudor Ciortea. Petre Brâncuși. Wil
helm Berger, Vasile Tomescu. Ni
colae Călinoiu, Lazăr Octavian Cos- 
ma, Ștefan Niculescu. Radu Gheciu, 
Ada Brumaru. Gheorghe Firea. Vio
rel Cosma, George Sbârcea. Alfred 
Hoffmann, Iosif Sava. Gheorghe 
Ciobanu, Adrian Rațiu șl terminăm 
cu cei mai tineri, unii încă studenti 
în conservatoare.

Izbînzi au fost consemnate în mu
zica simfonică și de cameră, in care 
acea admirabilă unitate in varietate 
este o realitate. Desigur că. pe lingă 
aceste succese incontestabile, mai 
avem multe de făcut... în ziua in 
care automulțumirea va predomina 
în critica noastră muzicală — dealt
fel și ea într-un evident progres — 
cu toții trebuie să fim neliniștiți, 
deoarece din acea clipă incepe și 
involuția în minunata ramură a mu
zicii noastre.

Ce nu ne convinge încă ?
In genurile larg accesibile — ne 

referim mai ales la cîntecele de

cumentelor. Mărturii despre uni
tatea civilizației materiale și spi
rituale a poporului român 

21,13 Semnătura noastră pentru pace
21.30 Viața culturală. Un vast program 

de activitate politlco-ideologică
11,35 Din albumul celor mal frumoase 

melodii populare
22,15 Telejurnal

PROGRAMUL 1
20,00 Telejurnal
20.30 Concertul corului șl orchestrei 

simfonice ale Radlotelevlzlunll
22,15 Telejurnal

teatre
■ Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : Caligula — 19,30; (sala Ate
lier) : Așteptindu-I pe Godot — 19.
■ Filarmonica „George Enescu" 
(16 00 60, Ateneul Român) : Concert 
simfonic. Dirijor : Mircea Rasarab. 
Solistă : Mihaela Martin — 19,30.
■ Radlotelevlzlunea română (14 68 00, 
str. Nuferilor) ; Concert simfonic sus
ținut de orchestra simfonică și corul 
Radlotelevizlunil. Dirijor t Ludovic 

științific trebuie

re de la recenta plenară lărgită, o 
tratare de înalt nivel teoretic, de 
analiză profundă, de larg orizont is
toric și de cea mai limpede formu
lare.

Am desprins din ideile expunerii 
pe aceea privitoare la spiritul înaltei 
probități științifice ce trebuie să 
definească demersul istoriografie, a 
necesității ca investigația istorică să 
pornească de la analiza științifică a 
realității sociale, să înfățișeze eta
pele nu după dorințele subiective 
ale oamenilor, nu după nevoi poli
tice de moment, după criterii de 

conjunctură, ci 
asa cum s-au pe
trecut ele. cores
punzător adevă
rului vieții. Ce
rință fundamen
tală a cercetării 
istorice, reliefa
rea adevărului 

să stea la baza clă
dirii raporturilor de colaborare in
tre ponoare, a respectului marilor 
valori ale fiecăruia dintre ele.

încrezător în forța educativă a is
toriei, a rolului pe care cunoașterea 
ei îl are în edificarea unei lumi 
fără arme, fă?ă teribila amenințare 
a unui cataclism nuclear, a unei lumi 
a păcii și progresului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a subliniat din 
nou că istoria poate mobiliza larg 
conștiința publică, poate uni pe oa
menii de pretutindeni intr-un larg 
front al păcii, care să spună un NU 
hotărît războiului, înarmărilor," poli
ticii de forță, care să determine apă
rarea dreptului fundamental al oa
menilor, al națiunilor — dreptul la 
viață, la pace, la existență liberă și 
independentă.

Gîndirea stimulatoare de efort 
creator a președintelui României 
socialiste a angajat cercetarea isto
rică românească pe un drum fertil, 
drumul unui vast program de inves
tigații științifice al căror țel este 
adevărul istoric pus în slujba înăl
țării patriei și clădirii raporturilor 

mase și la muzica ușoară — nu o 
dată cantitatea strivește calitatea. 
Propagarea și popularizarea unor 
producții de un gust îndoielnic po
luează ambianta din lumea Euterpei. 
în muzica de cameră și simfonică, 
precum și în unele lucrări de teatru 
instrumental se remarcă, din neferi
cire, și aspecte negative. De pildă, 
a prelua epigonic muzica atematicâ 
și atonală. aleatorismul. muzica de 
bandă, a promova o regie diletantică 
în, teatrul instrumental, a scrie opere 
fără mesaj sint tot atitea aspecte pe 
care nu le dorim. Cu atit mai regre
tabil este faptul, în zilele noastre, 
cînd pînă și unii dintre reprezentan
ții de frunte din avangarda din 

vestul Europei — sau mai bine-zis 
din așa-zisa avangardă — au renun
țat la șocul sonor, la exagerări, la 
crearea de lucrări care accentuează 
divorțul dintre compozitor si public 
și s-au înscris in orbita unui nou ro
mantism, pledînd pentru noua tonali
tate, pentru noul umanism. Sectorul 
cel mai nerealizat din muzica noas
tră este cel legat de operă și de 
balet. Conducerile teatrelor noastre 
lirice nu au valorificat asa cum ar fi 
trebuit opere de Anatol Vieru. Aurel 
Stroe, Ștefan Niculescu. Liviu Glo
deanu. Chiar spectacolul cu opera 
„Oedip“ de George Enescu nu mai 
corespunde exigențelor estetice con
temporane. Nemaivorbind de neglija
rea sau prezentarea neconvingâtoare 
a unor capodopere de Sabin Drăgoi, 
Mihail Jora, Paul Constantinescu sau 
Marțian Negrea. La acest fapt con
tribuie și o concepție greșită : con
cepția potrivit căreia unii artiști sînt 
promovați excesiv în detrimentul al
tora. fără a se tine seama de un cri
teriu al valorii. Avem nenumărați 
tineri cîntăreți care nu pot să cințe 
pe prima scenă a Operei Române. în 
schimb ei se bucură de reale succese 
în provincie și peste hotare. Apre
ciind la justa valoare realizările u- 
nor regizori ca Jean Rînzescu și 
Hero Lupescu, ne gîndim că și alți 
regizori, laureați în Festivalul „Cîn- 
tarea României", cum sînt George 
Zaharescu, Dumitru Tăbăcaru, Geor

Baci. Dirijorul corului : Aurel Grlgo- 
raș — 19,30.
■ Teatrul „Lucia Sturdza-Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Deșteptarea primăverii (spectacolul 
I.A.T.C.), premieră — 19,30; (sala Gră
dina Icoanei, 12 44 16) ; Tartuffe — 19.
■ Teatrul Mic (14 70 81) : Un pahar cu 
sifon — 19,30.
■ Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Pre
miera — 20.
■ Teatrul de operetă (13 98 48) : Silvia
— 19,30.
■ Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : Micul Infern — 19,30: 
(sala Studio) : Omul care face minuni
— 19.
■ Teatrul Gluleștl (sala Majestic, 
14 72 34) ; A clncea lebădă — 19,30.
■ Teatrul satlric-muzlcal „C. TănaBe"
(15 56 78, sala Savoy) : Belmondo al 
Il-lea — 19,30; (grădina Boema) :
Frumosul din pădurea zăpăcită... —
19,30.

cinema
■ Trandafirul galben : EXCELSIOR 
(65 49 45) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 

cu toate popoarele pe baza respec
tului marilor valori ale fiecăruia 
dintre ele. în spiritul concepției des
pre iștorie a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu s-au realizat și se reali
zează marile tratate de Istorie a 
României și "de Istorie universală, 
s-au elaborat și se elaborează im
portante lucrări privind momentele 
esențiale din lupta poporului român 
pentru libertate socială ș. naționa
lă, pentru unitate, toate slujind in 
egală măsură opera de cercetare 
științifică și cea de educație patrio
tică și politică. în ultimii ani s-a 
întărit procesul" de integrare a cer
cetării științifice cu învățămîntul, 
atit sub raportul integrării cadrelor 
didactice în planurile unice de cer
cetare ale institutelor, cît și al atra
gerii unui număr tot mai mare de 
cercetători la procesul de instruire 
și educare a studenților. Eforturi 
cu rezultate promițătoare s-au făcut 
în privința integrării studenților în 
activitatea de cercetare, lucrările de 
licență însemnind în tot mai multe 
cazuri reale contribuții științifice la 
cunoașterea unor probleme ale is
toriei.

Acumulările documentare de pînă 
acum, rezultatele investigațiilor ști
ințifice întreprinse, noile orizonturi 
pe care le deschide gindirii social- 
politice expunerea rostită la plena
ra lărgită a C.C. al P.C.R. de către 
conducătorul partidului și statului 
nostru așază în fața frontului isto
riografie importanta sarcină de a 
adinei spiritul creator militant al 
lucrărilor, de a spori fermitatea lor 
ideologică, intransigența față de 
ideologia burgheză, de a valorifica 
moștenirea culturală în spirit critic, 
de a mări contribuția istorică Ia 
cultivarea responsabilității sociale, 
la creșterea eficienței activităților 
în domeniul educațional.

Istoricii de azi au prilejul" de a 
trăi în epoca în care se scriu cele 
mai glorioase pagini din cartea de 
aur a națiunii noastre ; ei își înțeleg 
datoria și sînt hotărîți să nu precu
pețească nici un efort pentru a con
tribui cu toate puterile la strălucirea 
acestor ani pe care, în chip fericit și 
exact, îi numim „Era Ceaușescu".

ge Theodorescu. Anghel Ionescu 
Arbore, Carmen Dobrescu-Popescu, 
ar trebui puși mai ferm în adevărata 
lor lumină. O sumedenie de tineri di
rijori, care ar putea aduce un spirit 
novator in teatrul nostru liric, nu 
sint promovați la nivelul valorii lor 
— i-am numit pe Horia Andreescu, 
Petre Oschanitzky, Cornel Calistru. 
nemaivorbind de un maestru ca 
Petre Sbârcea... Să fie limpede, sem
natarul acestor nnduri a scris nenu
mărate articole despre maestri cum 
sint Cornel Trăilescu sau Carol Lit
vin. maeștri mult apreciați de noi 
toți, dar trebuie să ne gindim și la 
viitor. Succese remarcabile au obți
nut în țară și peste hotare exponent! 
minunați ai teatrului liric, iar din 
acest punct de vedere evidențiem pe 
Mariana Cioromila, Mihaela Agachi, 
Ionel Voineag, Monica Teodorescu, 
Sanda Șandru. Adina Iurascu ; cu 
toate acestea, pe prima noastră scenă 
lirică, aportul lor este încă timid.

In domeniul coregrafiei apreciabi
le au fost izbînzile unor coregrafi și 
unor maeștri, precum Alexa Mezin- 
cescu, Magdalena Popa, Amato Che- 
ciulescu. Ion Tugearu, Ileana Iliescu 
si cîti alții.... dar, în mare vorbind, 
nu putem să ne lăudăm cu prea mul
te spectacole de un profund caracter 
novator. Am dori ca și în acest sector 
să dispară academismul si să fie 
promovat curajul, inițiativa nova
toare. în concordantă nu cu niște 
simpliste preocupări de limbaj — în 
ultimă instanță, identificate cu ..mi
metismul sonor" — ci. dimpotrivă, 
cu un mesaj răscolitor, cu un ardent 
spirit contemporan, îneît spectatorul 
plecînd de la asemenea spectacole 
să simtă că se înaltă, se discipli
nează, că devine cu adevărat încre
zător în nelimitatele puteri ale oa
menilor de a face mulț bine.

Atît opera, cît și baletul sînt genuri 
populare. Nu credem într-o criză a 
genurilor respective. Din păcate. în- 
tîlnim încă soluții artistice comode, 
indiferentă pentru autentica valoare. 
Numai prin acțiuni hotărîte și con
structive și în aceste domenii vom 
putea avea rezultatele dorite. Trebuie 
să facem mai mult pentru publicul 
românesc de azi, să ridicăm calita
tea artei pe care i-o prezentăm. 
Creatorii au în cuvintele tovarășului 
Ceaușescu un prețios program de 
activitate : „Singura sursă de inspi
rație trebuie să fie viata si munca 
poporului nostru. Trebuie — cum am 
spus și în alte împrejurări — să se 
bea apă numai din izvorul cu apă 
vie ce izvorăște din pămintul udat 
de sudoarea și de singele înaintași
lor ; numai acest izvor este dătător 
de viată și inspirație"...

y

20,15, GLORIA (47 46 75) — 2; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15, MODERN
(23 71 01) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15, la grădină — 21,
■ Mondo umano : TIMPURI NOI 
(15 61 10) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20.
■ Bunul meu vecin Sam : SALA 
MICA A PALATULUI — 11; 14; 17; 20.
■ Nea Mărin miliardar : LUCEAFĂ
RUL (15 87 67) — 8,45; 10,30; 12,30;
14,30; 16,30; 18,30; 20,30.
■ Speranța : CENTRAL (14 12 24) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
■ Calculatorul mărturisește : LIRA
(317171) — 15,30; 18; 20, MIORIȚA
(14 27 14) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
■ Orgolii : PACEA (60 30 85) — 15,30; 
17,30; 19,30.
■ Un echipaj pentru Singapore :
VOLGA (79 71 26) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15, STUDIO (69 53 15) — 
10; 12; 14; 16; 18; 20.
■ Intoarce-te și mai privește o dată:
VIITORUL (11 48 03) — 15,30; 17,30;
19,30.
■ Drumul oaselor : MUNCA (21 50 97) 
— 15; 17,15; 19,30.
■ Logodnica mecanicului Gavrilov : 
PATRIA (11 86 25) — >; 11,16; 13,30; 
15,45; 18; 20,15.

ADUNARE FESTIVĂ “I
consacrată împlinirii a 25 de ani de la 
apariția gazetei „Karpatenrundschau11

Timpul probabil pentru intervalul 17 
iunie, ora 21 — 20 iunie, ora 21. In țară: 
Vreme în curs de încălzire. Cerul va fi 
variabil, cu înnorări mai accentuate în 
nordul țării, unde vor cădea ploi locale, 
care vor avea și caracter de averse. în

■ Campioana mea : SCALA (11 03 72)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15,
BUCUREȘTI (15 61 54) — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15, FAVORIT
(45 31 70) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,13.
■ Soarele alb al pustiului : FESTI
VAL (15 63 84) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20.
■ Tinerețe fără bătrlnețe — 9,15;
11,30; 13,45, Ceaikovski — 16; 19: DOI
NA (16 35 38).
■ Zboară cocorii : CAPITOL (16 29 17)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, la gră
dină — 21.
■ Totul este dragoste : EFORIE 
(13 04 83) — 9; 11,15; 13,30; 13,45; 18;
20,15.
■ Bujorul roșu: FERENTARI (80 49 85)
— 15.30; 17,30; 19,30.
■ Misterele de la castel : COTRO- 
CENI (49 48 48) — 15,30; 17,45; 20.
■ Unde ești, dragoste 1 : FLACARA 
(20 33 40) — 15,30; 17,30; 19.30.
■ Comoara din lacul de argint : 
PROGRESUL (23 94 10) — 16; 18; 20.
■ De la 9 la 5 : VICTORIA (16 28 79)
— 9,30; 12; 14,30; 17; 19,30, AURORA 
(35 04 66) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20, la grădină — 21.

ÎFAPTUL
Miercuri, la Brașov, a avut loc a- 

dunarea festivă consacrată împlini
rii a 25 de ani de la apariția ga
zetei ..Karpatenrundschau", publica
ție de limbă germană editată de 
Comitetul județean Brașov al 
P.C.R. si consiliul popular județean. 
Au participat reprezentanți ai orga
nelor locale de partid si de stat, ai 
consiliului oamenilor muncii de na
ționalitate germană din județ, re
dactori ai publicațiilor din Brașov, 
corespondenți ai presei centrale, ti
pografi, colaboratori, numeroși citi
tori ai gazetei.

într-un cadru sărbătoresc a fost 
Inmînat Ordinul „Meritul cultural" 
clasa I. conferit prin Decret prezi
dențial gazetei „Karpatenrundschau".

Participanții la adunare au pri
mit cu deosebită însuflețire Mesa
jul tovarășului Nicolae Ceaușescu 
adresat gazetei cu prilejul acestui 
moment aniversar.

Mesajul a fost citit de tovarășul 
Mihai Dulea. secretar al Comitetu
lui județean Brașov al P.C.R.

Luînd cuvîntul, redactorul-șef al ga
zetei „Karpatenrundschau". Eduard 
Eisenburger. a mulțumit călduros 
conducerii de partid și de stat, 
personal tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. pentru îndemnurile și o- 
rientările cuprinse în mesaj, pentru 
înalta distincție conferită gazetei.

Au rostit cuvinte de salut Elena 
Negrea, președintele comitetului ju
dețean pentru cultură și educație so
cialistă. Dumitru Cristea. redactor-șef 
al ziarului „Drum Nou", membru al 
Consiliului ziariștilor din România, 
Madaras Lazăr, secretar responsabil 
de redacție la gazeta „Brasoi Lapok", 
Ernest Breitenstein, redactor-șef al 
ziarului „Neuer Weg“, și Mihai 
Dulea.

Participanții la adunare au a- 
doptat, într-o atmosferă de vibrant 
entuziasm, o telegramă adresată 
C.C. AL P.C.R., TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU, în care 
se spune:

„în aceste clipe atit de emoțio
nante pentru noi. ne însușim intru 
totul ideile, aprecierile și indicațiile 
dumneavoastră cuprinse in mesaj, 
îndreptar de neprețuit în întreaga 
noastră activitate viitoare, de sluji
tori credincioși ai partidului, ai înal
telor idealuri de progres și bună
stare pentru toți cei care, umăr la 
umăr, fără deosebire de naționalitate, 
trăiesc și muncesc pe aceste me
leaguri strămoșești.

VĂ INFORMĂM DESWE:
NOUL MODEL DE PERMIS DE CONDUCERE AUTO

Ministerul de Interne — Inspec
toratul General al Miliției — a sta
bilit un nou tip de permis de con
ducere a autovehiculelor, conform 
modelului convenit prin înțelegeri
le internaționale la care România 
este parte, precum ^i reglementări
lor pe linie de circulație din țara 
noastră.

Spre deosebire de situația ac
tuală, cînd există patru tipuri de 
permise de conducere, noul model 
de permis este unic pentru toate 
categoriile de autovehicule, avind 
rubrici pentru motorete, motocicle
te, autoturisme, autocamioane, 
autobuze, autovehicule cu remorci, 
tractoare, troleibuze și tramvaie.

Pentru a se evidenția dreptul de 
a conduce una sau mai multe ca
tegorii de autovehicule, se aplică 
la rubr.ica corespunzătoare catego
riei respective un timbru sec, 
ștampila ovală și data cînd s-a ob
ținut acest drept. în cazul în care, 
după primirea permisului, se do- 
bîndește dreptul de conducere și a 
altor categorii de autovehicule, nu 
se mai eliberează un nou permis, 
ci se face mențiunea respectivă in 
permisul existent.

Noul model de permis este for
mat dintr-o singură filă de culoare 
roz, îmbrăcată intr-un plic din ma

vremea * *

Trecînd in revistă ceea ce am rea
lizat in acest sfert de secol de exis
tență a publicației și in mod deose
bit în ultimii 17 ani, sintem con- 
știenți că toate realizările și împlini
rile noastre au fost și rămin lega
te o dată pentru totdeauna de felul 
clarvăzător, generos și principial in 
care partidul, dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
conduceți destinele tării, grandioasa 
operă de edificare a noii societăți pe 
pămintul României, țara care, datori
tă marilor succese obținute pe toate 
planurile vieții economice, sociale și 
spirituale, datorită strălucitelor iniți
ative ale dumneavoastră de pace și 
înțelegere intre popoare, și-a ciștigat 
un binemeritat prestigiu pe toate me
ridianele globului, Sintem mindri că 
trăim și muncim pe aceste meleaguri 
unde dumneavoastră ați instaurat un 
climat de echitate și demnitate u- 
mană, care face să ne bucurăm as
tăzi ca niciodată cu adevărat de 
drepturi egale, de cele mai largi po
sibilități de afirmare pe acest pă- 
mînt al patriei, de care ne leagă se
cole de muncă și luptă, de visuri co
mune.

Ca publicație de limbă germană, 
gazeta „Karpatenrundschau" va în
fățișa în coloanele sale cu și mai 
multă convingere tabloul marilor 
noastre înfăptuiri, va cultiva in rin- 
durile cititorilor săi cu hotărire și 
consecvență patriotismul adine și ac
tiv, un patriotism al faptelor de 
muncă, sentimentele de dragoste și 
admirație pentru tradițiile comune 
de solidaritate și frăție de nezdrun
cinat între toți cetățenii țării — ro
mâni, maghiari, germani și de alte 
naționalități.

Vă asigurăm, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că nu 
vom precupeți nici un efort pentru 
a ne aduce, alături de toți oamenii 
muncii, întreaga contribuție la trans
punerea in viață a obiectivelor sta
bilite de cel de-al XlI-lea Congres al 
Partidului Comunist Român, că vom 
milita cu fermitate, în spiritul teze
lor și orientărilor cuprinse in magis
trala dumneavoastră expunere la 
Plenara Comitetului Central al P.C.R. 
din 1—2 iunie, pentru realizarea unei 
noi calități in activitatea ideologică 
și poiitico-educativă, pentru înnoirea 
permanentă a societății noastre, 
pentru făurirea viitorului de aur al 
patriei comune, Republica Socialistă 
România".

terial plastic transparent. Plicul 
este închis și se desface de orga
nele miliției numai în cazul cînd 
apare necesitatea consemnării in 
permis a dreptului de conducere a 
uneia sau mai multor noi categorii 
de autovehicule. La permis se a- 
nexează un tichet de evidență pen
tru menționarea vizelor medicale, 
schimbărilor de domiciliu și a unor 
contravenții, inclusiv încălcarea re
gimului legal de viteză.

Noul model de permis prezintă, 
față de cel actual, avantajele că 
nu trebuie preschimbat în cazul ob
ținerii dreptului de conducere a 
altor categorii de autovehicule, este 
unic pentru toate categoriile de 
autovehicule, este mai ușor de mi- 
nuit și se păstrează mai bine ; de 
asemenea, reclamă pentru fabrica
re o cantitate mai mică de hîrtie 
și volum de muncă, realizîndu-se 
istfel la un preț mult mai redus.

Noul model de permis va începe 
în curînd să fie eliberat persoane
lor care obțin dreptul de a conduce 
autovehicule.

Permisele de conducere, modelul 
actual, eliberate pînă în prezent și 
care vor fi eliberate în continuare 
— pînă la epuizarea stocului exis
tent — rămîn în vigoare.

rest, ploi Izolate. Vînt slab pînă la mo
derat. Temperaturile minime vor fi cu
prinse între 6 și 16 grade, cele maxime 
între 18 și 28 de grade, mai ridicate în 
sudul țării. în București : Vreme în 
general frumoasă. Cerul va fi variabil, 
favorabil ploii de scurtă durată. Vînt 
slab pînă la moderat. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între 8 și-11 
grade, cele maxime vor oscila între 28 
și 29 de grade. (Liana Cazacioc, me
teorolog de serviciu).

■ Toate mi se tnttmplă numai mie : 
FEROVIAR (50 51 40) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15.
■ Bonner fiul : GRTVIȚA (17 08 58) —
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, GRĂ
DINA LUCEAFĂRUL (15 87 67) —
21.15.
■ Polițistul ghinionist : BUZEȘTI 
(50 43 58) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, la 
grădină — 21.
■ incident la graniță : DACIA 
(50 35 94) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.
■ Lanțul amintirilor : DRUMUL SĂ
RII (31'28 13) — 15,30; 19.
■ Pilot de formula I : GIULEȘTI
(17 55 46) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20, COSMOS (27 54 95) — 9.30; 11,30;
13,30: 15,30; 17,30; 19.30, GRADINA
GLORIA (47 46 75) — 21.
■ Visul de argint al alergătorului : 
MELODIA (12 06 88) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15, CULTURAL (83 50 13)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, FLA
MURA (85 77 12) — 9; 11; 13,15; 15,30; 
17,45; 20.
■ Roberto Carlos cu 300 km pe oră :
FLOREASCA (33 29 71) — 9; 11; 13;
15,30; 17,45; 20, TOMIS (21 49 46) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, la grădină
— 21.
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DIVERS I
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Un document 
și amintiri despre 
Aurel Vlaicu

I
I

I fost 
știut

de 
ce 
de 
își 
de
90

Cine nu știe... cine a 
Aurel Vlaicu ? Dar ciți au 
pină acum că ilustrul pionier al 
aviației românești a efectuat, in 
ziua de 1 septembrie 1912, un 
zbor demonstrativ și la Tg. Mu
reș ? Aflăm acest lucru de la pu
blicistul Vasile Suciu din Tg. 
Mureș, un pasionat scormonitor 
al documentelor de arhivă. Și mai 
aflăm că la zborul demonstrativ 
au asistat mii de locuitori 
pe Mureș și Tirnave. Și ceea 
este și mai interesant e că 
zborul de acum 70 de ani 
aduc aminte martori oculari 
atunci, azi în virstă de circa 
de ani fiecare, pensionarii tirgu- 
mureșeni Eugen Nicoară, Vasile 
Buțiu, Victor Boroș, losif Boie
ria și alții. Ba, mai mult, ei își 
amintesc că aeroplanul folosit la 
demonstrația „care ne-a uimit pe 
toți" se numea „Vlaicu II“.
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Ingenioșii
Scriam nu demult in rubrica 

noastră despre aparatul de com
batere a brumei creat la Casa 
pionierilor și șoimilor patriei din 
Huși. Același ingenios colectiv, 
format din Dima Mioara, Filip 
Raini, Balan Viorel și Mavrodin 
Irina, a conceput și realizat un 
nou aparat. Este vorba de un 
avertizor electronic de apariție a 
manei și a mucegaiului la vița 
de vie. Originalul aparat aver
tizează sonor ori de 
apare cea mai mică 
mană sau mucegai.

Și încă un amănunt 
colectivul ingenioșilor cutezători, 
condus de maistrul instructor Ion 
Balaii, a obținut la fiecare ediție 
a concursului tehnico-științific 
pionieresc cite un premiu na
țional.

cite ori 
urmă de

revelator:
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„Stăpin pe volan"
Este genericul sub care se 

desfășoară anual tradiționalul 
concurs al șoferilor. Cine sint 
cîștigătorii celei de-a Xl-a e- 
diții din acest an ? Se numesc 
Velică Ailenei din Botoșani Și 
Marin Popescu din Pitești, care 
s-au dovedit adevărați ași ai vo
lanului. Întrecerea a avut loc M 
Bacău. In fața unui juriu 
extrem de exigent, Velică și 
Marinică și-au etalat cu dezin
voltură bogatele cunoștințe în 
materie, teoretice și practice.

Apoi a avut loc și un con
curs cu public gen „Cine Știe 
ciștigă". Cine credeți că „nu a 
pierdut controlul volanului" la 
nici o întrebare ? Tot Velică și 
Marinică ! După care și-au luat 
trofeele și au plecat.

Drum bun, in continuare I
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La DelfinariuI
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La Delfinariul din Constanța 
a avut loc un spectacol extraor
dinar. Toate locurile au fost o- 
cupale numai de copii. Specta
colul a fost susținut de cele două 
trupe de acrobați acvatici reuni
te intr-un spectacol jubiliar : 
s-au împlinit 10 ani (cînd au 
trecut ?) de la înființarea acva- 
riului unde își etalează talentele 
numai „actori" din Marea Nea
gră.

Vă mai amintiți ? Acum zece 
ani, Delfinariul avea un singur 
protagonist, Harly, care a ieșit, 
între timp, la „pensie". Acum, 
cele două trupe numără 12 del
fini. In cei zece ani S-au pre
zentat mii de spectacole, aplau
date de 3 milioane de spectatori.

La mai mulți, la anul și la 
mulți ani !
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Bravo, băieți!

Doi elevi de la școala gene
rală din Agriș, județul Satu 
Mare, Szerdahely Deneș și 
Kati Anton, au ajuns — cum 
se zice — „în atenția satului"., 
Ce fac ei ? Ei își ajută pă
rinții la îngrijirea și mulsul va
cilor. Cite 25—30 de vaci fiecare, 
adică tot atitea cite au in grija 
zilnic tăticii lor la C.A.P. In 
timpul muncilor agricole de virf, 
ca acum, cînd și părinții au mult 
de lucru la cimp, cei doi elevi 
preiau cu succes, în orele de 
după școalăj îngrijirea joienelor.

Bravo, băieți 1
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Pielea lupului 
din drum

I
I
I
I
I
I

înainte de a intra in locali
tatea Ozun, din județul Covas
na, Gheorghe Grosu din Brașov 
a lovit în plin, cu mașina pe 
care o conducea, o namilă de 
lup care-i tăiase calea. S-a pre
zentat la postul de miliție din 
comuna Ozun. După constatarea 
„tamponării", milițianul l-a sfă
tuit să se prezinte cu pielea 
lupului la filiala județeană a 
vînătorilor și pescarilor, peytru 
a primi premiul prevăzut în a- 
semenea situații, și cu banii în
casați să-și repare mașina.

Sfatul a fost bun, dar să ve
deți de ce este in stare birocra
ția. S-a dus omul la filiala din 
Brașov cu pielea lupului, dar i 
s-a spus că nu i se pot da ba
nii, pe motiv că lupul e „origi
nar" din Covasna. S-a dus omul 
la filiala din Covasna. Cei de- 
acolo au recunoscut că e lupul 
lor, că-i primesc bucuros pielea, 
că omului i se cuvin banii res
pectivi, dar că nu-i pot plăti, 
pentru că nu locuiește in Co
vasna, ci în alt județ.

Și cu mașina cum rămîne ? — 
vă' veți întreba.

Mașina, ca mașina, se repari. 
Dar ce ne facem cu birocrația 7
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Rubrică realizată de
Petre POPA
și corespondenții „Scinteii*

I
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Pentru dezarmare și pate, pentru o lume fără arme 
și fără războaie — semnăturile întregului popor!

Pe tot cuprinsul țării, intr-o puternică unitate de voință, 
continuă adunările populare, semnarea Apelului și marșurile pentru pace

Tovarășului NICOLAS CHAOUI
Președintele Partidului Comunist Libanez

BEIRUT — LIBAN
Cu prilejul celei de-a 70-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere, 

am plăcerea ca, in numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român 
și al meu pensonal, să vă adresez calde felicitări și urări de sănătate, viață 
lungă si noi succese in activitatea dumneavoastră consacrată apărării inte
reselor poporului libanez prieten.

Doresc să exprim și cu acest prilej convingerea că raporturile de priete
nie, solidaritate și colaborare tovărășească dintre Partidul Comunist Român 
și Partidul Comunist Libanez, bazate pe stimă și respect reciproc, se vor 
dezvolta continuu în interesul poporului român și poporului libanez, al 
cauzei păcii, destinderii, securității, independenței naționale șl colaborării 
între popoare.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român

„Cuceririle geniului uman să nu mai slujească
fabricării armelor nimicitoare,

ci progresului și bunăstării popoarelor”
Adunarea lărgită

în Capitală a avut loc, miercuri, 
adunarea lărgită a Academiei Re
publicii Socialiste România, in ca
drul căreia membrii academiei, co
muniștii, oamenii de știință din 
toate domeniile și-au exprimat cu 
căidură deplina lor adeziune și to
tala aprobare față de noua și stră
lucita inițiativă de pace a tovară
șului Nicolae Ceaușescu, care și-a 
găsit o elocventă oglindire în man
datul dat de Marea Adunare Na
țională delegației române la sesiu
nea specială a Adunării Generale 
a Organizației Națiunilor Unite 
consacrată dezarmării și in Apelul 
poporului român adresat acestei 
sesiuni — documente de o excep.- 
țională însemnătate, reflectînd do
rința poporului nostru de a lupta, 
împreună cu forțele înaintate din 
întreaga lume, cu toate popoarele, 
pentru oprirea cursei înarmărilor, 
pentru dezarmarea generală, pentru 
apărarea drepturilor inalienabile 
ale națiunilor la viață, pace, la o e- 
xistență liberă și demnă, pentru co
laborare între toate popoarele lumii.

în cadrul-adunării au luat cuvin- 
tul acad. Șerban Țițeica, vicepre
ședinte al academiei, prof. univ. 
George Ciucu, secretarul acade
miei, acad. Manea Mănescu, acad. 
Ana Aslan, acad. Alexandru Graur, 
acad. Caius Iacob, prof. univ. loan 
Ceterchi, prof. univ. Victor Sahini, 
directorul Bibliotecii academiei.

Relevind faptul că adunarea des
fășurată sub cupola academiei 
constituie încă o expresie elocven
tă a voinței unanime a oamenilor 
de știință și de cultură din patria 
noastră de a se alătura eforturilor 
consacrate înlăturării primejdiilor 
ce amenință viața și munca pașnică 
a popoarelor, vorbitorii și-au ex
primat totala lor adeziune la 
Apelul poporului român pentru 
pace

S-a subliniat, de asemenea, rolul 
important pe care il au oamenii de 
știință ca detașament activ al luptei 
pentru pace, pentru făurirea unei 
lumi mai drepte și mai bune.

S-a dat o înaltă apreciere orga
nizării în țara noastră a Comite
tului național român „Oamenii de 
știință și pacea", sub 
tovarășei academician 
giner Elena Ceaușescu. 
le Consiliului Național 
ință și Tehnologie. Comitetul a or
ganizat o serie de acțiuni ale oa
menilor de știință români privind 
marile probleme ale vieții interna
ționale, a contribuit in mod direct 
ia intensificarea colaborării cu or
ganizații și personalități științifice 
din alte țări care militează pentru 
dezarmare în scopul unirii efor
turilor oamenilor de știință din în
treaga lume pentru securitate și 
pace in Europa și pe toate conti
nentele.

Manifestîndu-și plenar voința 
nezdruncinată de a se alătura ac
tiv întregului nostru popor in lupta 
pentru progres și pace, vorbitorii 
și-au exprimat, în numele tuturor 
oamenilor de știință din țara noas
tră, convingerea că numai prin 
efortul conjugat al națiunilor lu
mii se pot crea condiții pentru 
eliminarea definitivă a armelor și 
războaielor din viața societății, 
făurirea unei lumi a păcii si cola
borării în care munca, cuceririle 
geniului uman să slujească bună
stării și fericirii tuturor popoare
lor de pe, planeta noastră.

Participantii au adoptat. într-o 
atmosferă de puternic entuziasm și 
vibrant patriotism, ‘textul unei

telegrame adresate C.C. al P.C.R., 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului Co-

munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, in care 
se spune, între altele :

„Conștient! că oamenilor de știință, care cunosc cel mal bine 
forța de distrugere a armelor moderne, pericolul pe care-1 repre
zintă continuarea cursei înarmărilor pentru civilizație, le revine 
o mare răspundere față de prezentul si viitorul omenirii, înțele
gem — așa cum ați subliniat în Mesajul adresat participanților la 
Simpozionul internațional „Oamenii de știință si pacea", care a 
avut loc în Capitala patriei noastre — că menirea cea mal nobilă 
a oamenilor de știință din toate domeniile si de pretutindeni este 
aceea de a face ca întregul potențial al științei și tehnicii contem
porane să fie consacrat progresului, bunăstării, libertății si inde
pendenței popoarelor, asigurării dreptului suprem al oamenilor la 
viată și pace. Oamenii de știință au înalta îndatorire de a milita 
pentru ca minunatele cuceriri ale geniului uman să nu mai slu
jească fabricării armelor nucleare de nimicire in masă, pregăti
rilor de război, politicii de agresiune, de forță si dominație. în 
acest sens, vom milita neabătut pentru traducerea in practică a 
acțiunilor si obiectivelor stabilite de Comitetul național român 
„Oamenii de știință și pacea", hotăriți să acționăm cu profundă 
angajare patriotică, revoluționară pentru asigurarea dreptului fun
damental al omenirii — dreptul la viață.

Membrii Academiei Republicii Socialiste România, ca sl toti lu
crătorii pe tărimul științei, invățămintului și culturii, se simt cu 
deosebire onorați de a avea în fruntea Comitetului național ro
mân „Oamenii de știință și pacea", ca președinte al Comitetului 
si președinte al Biroului Executiv, pe tovarășa academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu, ilustru om politic si savant de renume 
internațional.

Activitatea dumneavoastră neostenită, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, înțelepciunea și clarviziunea, energia si fer
mitatea revoluționară, abnegația si spiritul de dăruire cu 
care vă consacrati găsirii de noi căi și mijloace de rezolvare a 
numeroaselor probleme grave existente astăzi în lume, concomi
tent cu grija dumneavoastră constantă, de inaltă răspundere și 
strălucită pildă, pentru dezvoltarea continuă a patriei noastre, de 
ridicare a României socialiste pe noi culmi ale progresului, bună
stării si civilizației, sint pentru noi un indemn mobilizator, un 
adevărat îndreptar în activitatea ne care o desfășurăm.

Asigurîndu-vă din nou si cu acest prilej de sentimentele noastre 
de profund respect, aleasă considerație si caldă gratitudine, ne 
angajăm ca. strîns uniți în jurul partidului, al dumneavoastră, 
mult stimate si iubite tovarășe Nicolae Ceausescu, să depunem 
eforturi si mai mari pentru 
cel de-al XII-lea Congres al 
năm cu toate forțele noastre 
civilizație, progres si pace".

a fi la inăltimea sarcinilor trasate de 
Partidului Comunist Român, să acțio- 
pentru binele si gloria patriei, pentru

același spirit de înaltă res-în
ponsabilitate, de adîncă dragoste si 
profund atașament față de politica 
internă și externă a partidului și 
statului nostru, participanta și-au

pus semnătura pe Apelul poporu
lui român adresat sesiunii speciale 
a Organizației Națiunilor Unite 
consacrată dezarmării.

(Agerpres)

conducerea 
doctor in- 

președinte- 
pentru $ti-

„Inițiativele de pace ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, strălucită expresie a înaltei

răspunderi pentru 
de azi și 

în rînduri dese, peste 7 000 oa
meni ai muncii de la Combinatul 
de prelucrare a lemnului, de la în
treprinderea minieră, de la sche
lele petroliere, din alte întreprin
deri. din instituții și școli, repre
zentanți ai celor peste 20 000 de 
locuitori ai vechiului centru minier 
de pe Valea Trotușului — orașul 
Comănești — s-au reunit într-o ma
sivă coloană ce a străbătut strada 
principală a orașului. într-un sin
gur glas, ei scandau lozinci care 
dădeau expresie voinței de a se 
pune capăt înarmărilor nucleare, de 
a trăi în pace și înțelegere cu alte 
popoare.

După marș, pe stadionul orașului 
a avut loc un însuflețitor miting, 
în cuvîntul de deschidere, tovară
șul Vasile Ailincăi, președintele 
consiliului orășenesc al Frontului 
Democrației și Unității Socialiste, a 
spus : „Asemenea Întregului popor, 
cetățenii orașului nostru semnează 
cu însuflețire Apelul adresat sesiu
nii speciale a O.N.U., își manifestă 
adeziunea lor plenară la ideile 
acestui document, rod al strălucitei 
inițiative a tovarășului 
Ceaușescu, care manifestă 
răspundere pentru soarta 
fiilor de azi și de mîine 
noastră și de pe întregul „ 

împărtășindu-și gindurile.
ristul Simion Haraba a declarat la 
rindul său : „Am avut fericita șan
să de a mă naște într-o tară liberă 
și independentă, pe un pămînt unde 
oamenii nu au știut să lupte decît 
pentru a-1 apăra ; am crescut și în
vățat să muncesc într-o țară a mun
cii și prosperității. Vrem cu orice 
preț să predăm această nobilă șta
fetă copiilor. urmașilor noștri. 
Acest lucru însă nu-1 putem face 
decit trăind în pace. Iată de ce sem- 
nînd Apelul susținem ferm propu
nerile președintelui Nicolae 
Ceaușescu pentru făurirea unei lumi 
fără războaie". Făcîndu-se inter
pretul sentimentelor tuturor celor 
de față, minerul Nicolae Rotaru a 
spus : „Sîntem convinși câ Apelul 
nostru pentru pace va străbate pină 
la cei care, la sesiunea specială a 
O.N.U., au îndatorirea de a elabora 
soluții pentru menținerea unei păci 
trainice, pentru dezarmare".

soarta generațiilor 
de mîine"

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Nicolae 
o înaltă 
genera- 

din tara 
pămînt". 

cefe-

în cuvinte pornite din inimă, pe
trolistul Radu Stoleru, muncitoarea 
Elena Baraschi, profesorul Gheor- 
ghe Movilă, maistrul Petru Găbu- 
rici, eleva Gabriela Roman au dat 
expresie sentimentelor de recu
noștință față de conducătorul iubit 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru neobosita sa acti
vitate indreptată spre asigurarea 
condițiilor ca poporul nostru să 
poată munci în liniște, să-și consa
cre toate eforturile edificării unei 
vieți prospere. Vorbitorii s-au pro
nunțat ferm împotriva escaladării 
cursei înarmărilor nucleare. „Sîntem 
alături de toți cei care, pe diferite 
meridiane ale globului, desfășoară 
acțiuni energice împotriva cursei 
înarmărilor, cer să fie lichidat ar
mamentul nuclear în Europa și de 
pretutindeni" — a spus ing. Gheor- 
ghe Enache. Aceeași idee s-a regă
sit și in cuvîntul tovarășei Elena 
Catrina, președinta comitetului oră
șenesc al femeilor : „Din respect 
pentru om, pentru viata lui. să ne 
ridicăm în apărarea păcii".

In încheierea mitingului, partici
pants au adresat tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU o telegramă 
în care se spune: „Acum, cind norii 
negri ai războiului amenință viața 
și munca pașnică a umanității, ini
țiativele dumneavoastră de pace, 
repetatele apeluri la triumful rațiu
nii, pentru apărarea dreptului fun
damental al oamenilor — dreptul 
la pace, la viată. Ia libertate — con
stituie o minunată mărturie a 
profundei responsabilități cu care 
acționați pentru binele poporului 
nostru, al omenirii". A fost, de ase
menea, adoptată o moțiune către 
sesiunea specială a O.N.U. în care 
se exprimă speranța că reprezen
tanții popoarelor lumii vor stabili 
căi și mijloace concrete pentru 
eliminarea războiului, pentru trium
ful păcii, colaborării și înțelegerii 
între popoarele lumii. (Gheorghe 
Baltă, corespondentul „Scînteii").

Survolînd teritoriul României, vă adresez dumneavoastră și poporului
României salutări cordiale și tovărășești, împreună cu bunele mele urări.

PAL LOSONCZI
Președintele Consiliului Prezidențial 

al Republicii Populare Ungare

Cronica zilei
Miercuri, la Academia „Ștefan 

Gheorghiu" — Centrul internațional 
CEPECA. a avut loc închiderea 
cursului, cu durata de 8 luni, pen
tru pregătirea de cadre de condu
cere din industria Zambiei.

Cu acest prilej, participantii zam- 
bieni au adresat calda mulțumiri 
președintelui Nicolae Ceaușescu 
pentru posibilitățile acordate de a 
studia in România, au evocat înțe
legerile dintre președinții Kenneth 
Kaunda si Nicolae Ceaușescu cu 
prilejul vizitei in România a pre
ședintelui zambian in 1980. bunele 
relații existente între Partidul Unit 
al Independenței Naționale și 
Partidul Comunist Român, dintre 
cele două țări si popoare. S-a evi
dențiat importanta cunoașterii direc
te a realizărilor economice si so
ciale ale României socialiste, a ex
perienței sale în dezvoltarea pu
ternică a industriei. în conducerea 
științifică cu rezultate superioare a 
unităților economice. Subliniind uti
litatea cunoștințelor teoretice și a 
deprinderilor practice acumulate Ia 
cursul pe care l-au absolvit, parti
cipant! au arătat că acest curs, ac
tivitatea Centrului internațional 
CEPECA. reprezintă o expresie a 
sprijinului acordat de România ce
lorlalte țări în curs de dezvoltare 
în formarea de cadre.

Din partea conducerii Academiei 
..Stefan Gheorghiu" a luat cuvîntul 
Gheorghe Badrus, prorector.

★
La sediul Uniunii arhitecților a 

avut loc, în zilele de 15 si 16 iu
nie. o sesiune de comunicări pe tema 
„Probleme actuale ale calității lo
cuințelor", la care au participat ar

hitect. ingineri, sociologi și alți spe
cialiști din Capitală și din numeroa
se județe ale tării. în cadrul dez
baterilor au fost prezentate comu
nicări oglindind experiența si opi
nia unor specialiști cu privire la 
funcționalitatea și echiparea aparta
mentelor, economicitatea soluțiilor 
adoptate, execuția blocurilor de lo
cuințe. integrarea noilor ansambluri 
în cadrul urbanistic existent și s-au 
făcut propuneri pentru perfecționa
rea activității în această sferă de 
preocupări. Au fost abordate, de a- 
semenea, probleme privind valorifi
carea în spirit creator, la nivelul ce
rințelor contemporane, a tradițiilor 
arhitecturii românești, atit în me
diul urban cît si în cel rural, sub- 
liniindu-se necesitatea aplicării în 
construcțiile de locuințe a soluțiilor 
care răspund in totalitate multiple
lor aspecte ale îmbunătățirii conti
nue a condițiilor de locuit.

(Agerpres)

CONCURS
Comitetul Național pentru Apăra

rea Păcii face cunoscut că adunarea 
publică in cadrul căreia va avea loc 
tragerea la sorți a premiilor oferite 
participanților la concursul pe bază 
de buletine „Fondul Păcii“-1982 cu 
tema „Contribuția României la fău
rirea unei lumi a păcii, mai bune și 
mai drepte, fără arme și fără răz
boaie", va avea loc duminică 27 iu
nie, ora 9 dimineața, la Casa de cul
tură a sectorului II, str. M. Emi- 
nescu nr. 89, București.
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TIRGU MUREȘ : Pe ma- 
rea platformă a combinatului 
„Azomureș", numeroși oameni 
ai muncii din această cetate 
a chimiei s-au reunit intr-o im
presionantă manifestare.

Exprimind gindurile tovarășilor 
săi de muncă din acest colectiv 
fruntaș, inginerul Dorel Popa, di
rectorul combinatului, a arătat : 
„Acum, cind viața politică euro
peană și internațională traver
sează o etapă de intensă încordare, 
oamenii muncii de la combinatul 
nostru se alătură întregii țări, tu
turor popoarelor lumii pentru 
oprirea cursei spre neant, pentru 
o lume a păcii, fără războaie".

Numeroși alți vorbitori au sub
liniat în cuvîntul lor că stă în . 
puterea popoarelor, a forțelor pro
gresiste ca, acționînd unite, să 
împiedice un nou război, să asi
gure o pace trainică în Europa și 
în întreaga lume.

în final, participant!! au adre
sat o telegramă tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, care ex
primă sprijinul pentru strălucitele 
inițiative de pace ale secretarului 
general al partidului. (Gh. Giurgiu, 
corespondentul „Scînteii").

în atenția cititorilor

în aceste zile, oficiile și agențiile P.T.T.R., factorii poștali 
și difuzorii de presă din întreprinderi și instituții primesc abo
namente la ziarul „Scînteia**.

Costul unui abonament cu servire la locul de muncă este de 
15 lei lunar, 45 lei pe trei luni și 90 lei pe șase luni.

Costul unui abonament cu servire la domiciliu (în care 
este inclusă și taxa poștală de remitere la domiciliu) este de 
21,50 Iei lunar, 64,50 lei pe trei luni și 129 pe șase luni.

Precizăm că nu se percep taxe de distribuire (6,50 lei lunar) 
pentru servirea ziarului la locul de muncă.
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în finala „Cupei României" la fotbal

„Să se treacă la dezarmare, cit nu este prea tîrziu!"
Adunarea de la Trustul de con

strucții industriale București a dat 
expresie adeziunii puternicului co
lectiv al oamenilor muncii de aici, 
care lucrează pe cele mai diferi
te șantiere ale Capitalei, la ini
țiativele de pace ale președintelui 
Nicolae Ceaușescu. hotărîrii lor de 
a acționa, alături de întregul nos
tru popor, pentru înfăptuirea ma
relui deziderat al dezarmării. în 
primul rind nucleare. Minute în șir 
s-a scandat : „CEAUȘESCU — 
FACE !“ : „NU — RĂZBOIULUI !"; 
„NU RACHETE NUCLEARE ÎN 
EUROPA !“ : „DEZARMARE — 
PACE !“. în cuvinte calde, emoțio
nante. participantii au dat glas sen
timentelor lor de vie satisfacție și 
apreciere fată de Apelul adresat 
sesiunii speciale a Adunării Gene
rale a O.N.U. consacrate dezarmă-' 
rii. pe care și-au pus cu totii sem
nătura.

Deschizînd mitingul, inginerul 
Gheorghe Marinescu. directorul 
trustului, a spus : „Vreau să ex
prim recunoștința noastră, a tutu
ror celor ce muncim, față de to
varășul Nicolae Ceaușescu pentru 
Întreaga activitate ce o desfășoară 
cu atîta stăruință pentru apărarea 
păcii si înlăturarea primeidiei pe 
care o reprezintă armamentul nu
clear. Semnînd Apelul, noi spunem 
un NU categoric războiului, cursei

înarmărilor si cerem cu toată e- 
nergia participanților la sesiunea 
specială a O.N.U. să facă totul pen
tru a se ajunge la înțelegeri care 
să ducă la măsuri concrete de re
ducere a cheltuielilor militare, de 
dezarmare".

„Fac parte din generația celor 
care au cunoscut ororile celui de-al 
doilea război mondial — a spus, la 
rindul său. inginerul Valentin Țo- 
culescu. președintele Comitetului 
Organizației Democrației si Unită
ții Socialiste. Știu tot atît de bine 
că, acum cînd există si se fabrică 
necontenit bombe atomice avînd 
fiecare o putere de distrugere cît 
toate explozibilele folosite în cel 
de-al doilea război mondial, un 
război nuclear ar însemna trans
formarea în ruină a întregii pla
nete. Tocmai de aceea consider că 
— asa cum se si subliniază în A- 
pelul poporului român — trebuie să 
se treacă la dezarmare neîntîrziat, 
pînă nu au căzut primele bombe 
nucleare, căci atunci va fi. cu si
guranță, prea tîrziu".

Tehniciană Brătan Georgeta, pre
ședinta comisiei de femei, a sub
liniat in cuvîntul său că femeile 
si mamele din întreaga tară, ca de
altfel din întreaga lume, vor să a- 
sigure copiilor lor un viitor de 
pace. „în numele lor. cerem parti- 
cipantilor la sesiunea specială a

O.N.U. să facă totul pentru gă
sirea de soluții menite să ducă la 
încetarea imediată a cursei înar
mărilor. la trecerea la dezarmare, 
si în primul rind la dezarmarea 
nucleară. în acest sens, mandatul 
încredințat delegației române la se
siune conține propuneri de cea mai 
mare însemnătate, pe care noi le 
sprijinim cu toată convingerea". A- 
celeasi gînduri si sentimente s-au 
regăsit si în cuvintele celorlalți vor
bitori : Andrei Șutea, secretarul co
mitetului de partid, economistul 
Cristian Korner, inginerul mecanic 
Ion Aibu si economistul Vladimir 
Boișteanu.

In încheierea adunării, participan
tii au adoptat în unanimitate tex
tul unei telegrame adresate secre
tarului general al partidului, to
varășul NICOLAE CEAUSESCU, 
în care se arată : „Nutrind convin
gerea fermă că glasul rațiunii va 
triumfa, că lupta unită a popoare
lor pentru pace, securitate și» co
laborare va opri cursa înarmărilor, 
vă încredințăm, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. că nu vom pre
cupeți nici un efort pentru a în
făptui exemplar sarcinile ce ne 
revin pe acest an și pe întregul 
cincinal, sporin.du-ne astfel contri
buția la continua dezvoltare si în
florire a patriei noastre socialiste, 
la cauza păcii". (B. Radu).

întreprinderea de mase plas
tice București. Aspect de la 
mitingul pentru dezarmare și 

pace

Foto : S. Cristian

„Acționînd unite, popoarele pot și trebuie 
să înlăture primejdia nucleară"

Peste 5 000 de oameni ai muncii 
•— români, germani, maghiari și de 
alte naționalități — de la marea 
întreprindere constructoare de ma
șini „Independența" din Sibiu au 
exprimat în cadrul unui însufleți- 
tor miting năzuința lor de pace, 
năzuința de pace a întregului nos
tru ponor, asa cum este exprima
tă în Apelul poporului român a- 
dresat sesiunii speciale a O.N.U.

Deschizînd mitingul. Mihai Găi- 
dean, directorul Întreprinderii, a 
dat glas sentimentelor de recunoș
tință si mîndrie fată de neobosi
ta activitate a secretarului gene
ral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceausescu, pusă în slujba intere
selor de pace si progres ale po
porului nostru, ale tuturor popoare
lor lumii.

La rindul său. Gheorghe Vulcu, 
tehnician proiectant, a spus : „Sus
țin din inimă inițiativele de pace 
ale președintelui tării noastre si 
Apelul poporului român. Voința 
noastră, alături de cea a popoare
lor lumii, reprezintă o forță in sta
re să oprească cursa înarmărilor, 
să preintimpine războiul nuclear, 
care ar fi o catastrofă pentru în
treaga omenire. Pentru noi. pacea 
si libertatea sint însăși rațiunea de

a trăi, căci numai astfel vom pu
tea înălța mereu patria spre noi 
culmi de civilizație".

în numele tinerilor din uzină, 
ing. Nicolae Tomuș, secretar ad
junct al comitetului U.T.C.. a de
clarat : „în numele tinereții noas
tre, susținem cu înflăcărare Ape
lul poporului român adresat se
siunii speciale a O.N.U. și ne ex
primăm hotărîrea neabătută de a 
face totul ca să triumfe voința de 
pace a națiunii noastre, a tuturor 
popoarelor lumii".

în același spirit. Eugenia Radu, 
lăcătuș-montor, Liviu Paștiu, se
cretarul comitetului de partid. Ion 
Paulică, șef de echipă, Hans Miss, 
reglor, Liviu Nan, maistru cazan
giu, ing. Dorin Fulea, directorul 
tehnic al intreprinderii, și-au ex
primat angajamentul de a-și în
tări semnăturile puse pe Apel prin 
exemplare faote de muncă.

în încheiere, participantii au a- 
dresat o telegramă C.C. al P.C.R., to
varășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
în care se exprimă deplina adeziu
ne la strălucitele inițiative și pro
puneri ale șefului statului român 
pentru dezarmare si pace, in în
treaga lume. (Nicolae Brujan, co
respondentul' „Scînteii").

Dinamo - F.
Semifinalele „Cupei României" la 

fotbal, desfășurate miercuri pe tere
nuri neutre, au oferit partide echi
librate, într-una din ele invingătoa- 
rea fiind cunoscută numai după 
executarea loviturilor de la 11 m.

Pe stadionul municipal din Cluj- 
Napoca, intr-un meci ce a necesitat 
prelungiri și executarea loviturilor de 
la 11 m, formația F.C. Baia Mare 
s-a calificat în finala competiției, 
după ce a întrecut echipa F.C. Argeș 
Pitești. La sfîrșitul celor 90 de mi
nute regulamentare de joc, scorul a 
fost egal : 0—0. în prelungiri, echipa 
din Baia Mare a marcat in minutul 
105 prin Roznai. golul egalizator 
fiind înscris cinci minute mai tîrziu 
de Radu II. Egalitatea persistînd și 
după prelungiri s-a trecut la depar
tajare prin executarea loviturilor de 
la 11 m, în care echipa F.C. Baia

î. Baia Mare
Mare a Înscris toate cele 5 lovituri 
(prin Koller. Roznai. Bălan. Drago- 
mirescu și Ene), în timp ce F.C. Ar
geș Pitești a transformat numai 3 
(prin Bărbulescu. Ignat și Tulpan, 
Radu II a ratat prima lovitură, iar 
ultima nu s-a mai executat).

La Brașov, echipa Dinamo Bucu
rești, campioana țării, a întrecut la 
limită, cu scorul de 1—0 (0—0) for
mația Gloria Bistrița, la capătul unei 
partide destul de echilibrate. Bucu- 
reștenii au înscris golul victoriei in 
minutul 79, prin Iordache.

în finala „Cupei României", com
petiție ce se desfășoară sub egida 
„Daciadei". programată duminică 20 
iunie pe stadionul „23 August" din 
Capitală, se vor întilni așadar forma
țiile Dinamo București și F.C. Baia 
Mare.

CAMPIONATUL MONDIAL DE FOTBAL

CETĂȚENj 4/ REPUBLICA SOCIALISTE ROMÂNIA!

Cu conștiința înaltei îndatoriri față de prezentul și viitorul patriei, 
față de destinele întregii omeniri, semnați Apelul poporului român pentru 
dezarmare, pace, pentru o Europă fără arme nucleare, pentru o lume a păcii!<____________ _______________

Marea surpriză : Algeria
La o conferință de presă desfășu

rată la Alicante, președintele Fede
rației Internaționale de Fotbal 
(F.I.F.A.), Joao Havelange. a de
clarat că ediția din 1986, din Colum
bia, a turneului final al campiona
tului mondial, se va desfășura tot 
după formula cu 24 de echipe, „O 
cere uriașa audientă a fotbalului in 
întreaga lume", a subliniat J. Ha
velange. Acesta este probabil un 
răspuns indirect al președintelui 
F.I.F.A. la criticile privind diferen
țele mari de valoare între echipe, ob
servate la unele meciuri din actualul 
turneu final. Un răspuns mai direct 
a venit însă ieri din grupa a Il-a, 
în care echipa Algeriei a întrecut pe 
una dintre favoritele turneului — e- 
chipa R.F. Germania, cu 2—1 ! Pe 
lingă acest rezultat mai mult decît 
surprinzător, să notăm că, în grupa 
a IV-a, partida derbi. Anglia —

în cîteva
• Cu prilejul lucrărilor con

gresului anual al federației interna
ționale de rugbi amator s-au stabi
lit echipele care vor participa în 
grupa A a campionatului european 
dotat cu „Cupa F.I.R.A.". Iată com
ponenta acestei grupe : Franța, Ita
lia, România, R. F. Germania, 
U.R.S.S. și Maroc. Tot pentru viito
rul sezon (1982—1983) au fost alcă
tuite și celelalte grupe ale competi
ției, după cum urmează : grupa B : 
Polonia, Spania, Portugalia. Olanda, 
Suedia : grupa C : Tunisia. Belgia, 
Iugoslavia, Elveția, Cehoslovacia.

• Mîine va începe, la Tulcea. cea 
de-a 17-a ediție a „Raliului Dunării- 
Dacia". competiție internațională or
ganizată de Automobil Clubul Ro-

— R. F. Germania 2-1 !
Franța s-a încheiat cu scorul de 3—1 
in favoarea echipei engleze.

Pe stadionul „Luis Casanova" din 
Valencia s-a disputat miercuri seara 
partida de fotbal dintre echipele 
Spaniei și Hondurasului, contînd 
pentru grupa a 5-a a turneului final 
al campionatului mondial de fotbal. 
Meciul s-a încheiat cu un surprinză
tor rezultat de egalitate 1—1 (0—1). 
Fotbaliștii din Honduras au deschis 
scorul în minutul 7, prin Zelaya, 
spaniolii egalînd în minutul 66. cînd 
Lopez Ufarte a transformat o lovi
tură de ia 11 m.

Odată cu desfășurarea celor trei 
meciuri programate astăzi — la O- 
viedo. Chile — Austria (II) ; la 
Valladolid, Cehoslovacia — Kuweit 
(IV) și la Zaragoza, Iugoslavia — 
Irlanda de Nord (V) se încheie și 
prima „etapă" a turneului final, în 
cadrul căreia fiecare echipă din cele 
șase grupe va fi jucat cite o partidă.

rînduri
mân, prin federația de specialitate, 
cu sprijinul Consiliului popular ju
dețean Tulcea și al Centralei indus
triale de autoturisme Dacia — Pi
tești.

în acest an. raliul contează ca eta
pă (coeficient 2) în campionatul eu
ropean. în „Cupa Păcii și Priete
niei", în campionatul balcanic și în 
campionatele naționale de raliuri ale 
României. Bulgariei și Turciei.

Itinerarul, trasat în întregime pe 
teritoriul județului Tulcea, măsoară 
988 km, împărțiți în două etape, cu 
o neutralizare de 9 ore și cu 34 pro
be de clasament, întrecerea se va 
Încheia simbătă 19 iunie, la ora 
20,35, cînd este programată la Tulcea 
sosirea primului echipaj.



SESIUNEA SPECIALĂ A ADUNĂRII GENERALE A O.N.U.

NOI LUĂRI DE POZIȚIE
ÎN FAVOAREA ADOPTĂRII NEÎNTÎRZIATE 
DE MĂSURI CONCRETE DE DEZARMARE

SOFIA: Cu prilejul Conferinței teoretice 
„Gheorghi Dimitrov și lumea contemporană"

Convorbiri prietenești româno-bulgare

ZIUA NAȚIONALĂ A ISLANDEI

Doamnei VIGDIS HNNBOGADOTTIR
Președintele Republicii Islanda

REYKJAVIK

NAȚIUNILE UNITE 16 — Trimi
sul Agerpres, Neagu Udroiu. trans
mite : La Națiunile Unite continuă 
dezbaterile generale ale celei de-a 
doua sesiuni speciale a Adunării 
Generale consacrată dezarmării.

Reprezentantul Uniunii Sovietice, 
ministrul de externe Andrei Gro- 
miko, a dat citire mesajului adre
sat sesiunii speciale a Adunării Ge
nerale de Leonid Ilici Brejnev, se
cretar general al C.C. al P.C.U.S., 
președintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., și a înfățișat 
poziția U.R.S.S. în problemele afla
te pe ordinea de zi a sesiunii.

La actuala sesiune — spunea re
prezentantul peruan — Adunarea 
Generală trebuie să arunce o lumină 
nouă asupra rolului Comitetului 
pentru dezarmare, care, în prezent, 
suferă de o criză de identitate ca or
ganism internațional. Comitetul con
sumă încă mult timp mai ales pen
tru a discuta decît pentru a negocia.

Guvernul țării mele — a declarat 
primul ministru danez Anker Joer- 
gensen — împreună cu celelalte țări 
nordice, va continua să insiste pen
tru acceptarea universală a tratatu
lui de neproliferare și va chema toa
te statele care posedă facilități nu
cleare pașnice să accepte ratificarea 
tratatului de interzicere a experien
țelor cu astfel de arme. Șeful gu
vernului danez a evidențiat că pro
blema producerii și stocării armelor 
chimice merită o urgentă luare în 
considerație, ca și prevenirea ampla
sării de noi arme de distrugere în 
masă. Primul ministru danez a anun
țat că. în curînd, tara sa va ratifica 
convenția Națiunilor Unite cu privire 
la interzicerea sau limitarea armelor 
convenționale, devenite excesiv de 
periculoase.

Referlndu-se la lucrările Comitetu
lui pentru dezarmare, reprezentantul 
Irakului a apreciat interzicerea 
globală a experiențelor pentru a pre
întâmpina proliferarea pe orizontală 
și pe verticală a armelor nucleara 
ca o primă treaptă în direcția dezar
mării șl a opinat că reducerea cu o 
treime de către principalele puteri 
nucleare a arsenalului lor nuclear ar 
reprezenta un pas Înainte.

La rindul său, ministrul afacerilor 
externe al Norvegiei a declarat că 
„membrii comunității Internaționale 
trebuie să încerce nu numai să 
ajungă la oprirea cursei Înarmărilor 
și la Împiedicarea proliferării arme
lor nucleare, ci să realizeze și redu
ceri substanțiale ale acestor arma
mente". In context, el a apreciat că 
obiectivul prioritar al celei de-a 
doua sesiuni speciale consacrate 
dezarmării trebuie să-l constituie 
„prevenirea oricărui război șl des
curajarea oricărei utilizări a ar
mamentelor".

Șeful delegației Islandel s-a pro
nunțat pentru adoptarea cu priorita
te a unor măsuri de dezarmare nu
cleară care să contribuie la diminua
rea pericolului unei catastrofe nu
cleare. între altele, el a exprimat în
grijorarea țării sale în legătură cu 
sporirea numărului de submarine cu 
propulsie nucleară și echipate cu 
armament atomic, care navighează 
pe mările și oceanele lumii, arătînd 
că Islanda, din cauza poziției sale 
geografice, „este în mod natural pre
ocupată de mișcările acestor subma
rine". Vorbitorul a menționat că în 
parlamentul islandez este examinată 
posibilitatea convocării unei confe
rințe internaționale în problema ar
melor nucleare în regiunea de nord 
a Atlanticului.

în intervenția sa, primul ministru

în Iordania, acolo unde voința 
omului face să rodească deșertul

De la Înălțimea avionului, capita
la Iordaniei, Amman, răsare sur
prinzător de albă, în mijlocul de
șertului roșcat ce o învăluie din 
toate părțile. Ajuns pe aeropor
tul Merka, mai ai de străbătut 
doar trei kilometri înainte de a 
pătrunde pe bulevardul Hașimi, 
croit de-a lupgul firului de apă 
Uadi Amman, care, țîșnind din 
pustiu la marginea orașului, se 
furișează spre centrul acestuia. Ia 
poalele unor stînci. altădată golașe. 
Strîmtorat în valea îngustă ce-i 
servise ca leagăn la obîrșie. orașul 
a cucerit una după alta pantele din 
împrejurimi și, sfidînd parcă me
diul ostil — piatra arsă de mii 
și mii de ani de un soare neîndură
tor — s-a impus ca unul dintre cele 
mai moderne centre urbane din 
Orientul Mijlociu. Practic, Amma- 
nul adăpostește pe fiecare al doi
lea locuitor al țării, adică nu mai 
puțin de un milion de oameni.

Nou într-o proporție de patru 
cincimi, orașul s-a dezvoltat în a- 
semenea măsură încît doar strădu
țele din zona specifică — cea a ba
zarului din vale — și ruinele antica 
din centru, grupate împrejurul am
fiteatrului roman de 6 000 de locuri, 
mai amintesc de etapele de demult 
ale istoriei sale. De fapt, cei ce l-au 
fondat, ammoniții. de la care și 
provine numele orașului, au fost 
contemporani cu participantii la 
războiul troian, desfășurat acum 33 
de secole, iar cetățeni ai săi au 
servit în armatele lui Nabucodono- 
sor. Supus ulterior, timp de milenii, 
de asirieni și perși, egipteni și ro
mani, bizantini și otomani, iar în 
vremurile mai apropiate de colo
nialiștii occidentali, Ammanul și-a 
redobîndit identitatea abia în anii 
postbelici, prin proclamarea inde
pendenței țării.

în lumina îndelungatei istorii ce 
s-a pietrificat aici apare si mai 
reliefată rodnicia activității po
porului iordanian, care, devenit in
dependent, și-a dotat țara în de
curs de numai cîteva decenii cu o 
frumoasă capitală. O capitală dis- 
punînd de tot mai multe Instituții 
de cultură, învățămînt și centre de

italian, Giovanni Spadolinl, a spus 
că Italia se pronunță pentru realiza
rea în cadrul Comitetului pentru 
dezarmare de la Geneva a unor pași 
concreți în direcția atingerii obiecti
vului final al negocierilor de dezar
mare — realizarea dezarmării gene
rale și complete, sub un strict con
trol internațional. De asemenea, el 
a declarat că negocierile sovleto-a-

NAȚIUNILE UNITE 16 (Agenpres). 
La 15 Iunie, în cadrul sesiunii Adu
nării Generale a O.N.U., Andrei Gro- 
mîko, ministrul afacerilor externe al 
U.R.S.S., a dat citire unui mesaj a- 
dresat adunării, in numele Uniunii 
Sovietice, de Leonid Brejnev, secre
tar general al C.C. al P.C.U.S., pre
ședintele Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S., anunță agenția 
T.A.S.S.

în mesaj se relevă că ceea ce este 
cel mai important și nevralgic, ceea 
ce frămlntă cel mai puternic acum 
oamenii de pe întreaga planetă și 
ceea ce preocupă cel mai mult oa
menii de sțat și reprezentanții opi
niei publice din numeroase țări este 
grija de a opri sporirea Ia nesfârșit 
a tipurilor de arme tot mal distrugă
toare, de a obține o cotitură spre 
Îmbunătățirea relațiilor internaționa
le, de a nu admite o catastrofă nu
cleară.

„Călăuzit de năzuința de a face tot 
ceea ce depinde de el pentru a în
depărta de popoare primejdia unei 
distrugeri nucleare șl, în ultimă ana
liză, de a exclude din viața ome
nirii Însăși posibilitatea ei, statul so
vietic declară solemn :

Uniunea Republicilor Sovietice Ho

„U.R.S.S. se angajează să nu folosească 
prima arma nucleară"

se arată in mesajul adresat de L. I. Brejnev sesiunii speciale 
a O.N.U. consacrată dezarmării

La sesiunea Comitetului Consultativ al O.N.U.

Propuneri ale României in vederea pregătirii 
Anului Internațional al Tineretului

VIENA 16 (Agerpres). — în ca
drul celei de-a doua sesiuni a Co
mitetului Consultativ al O.N.U. pen
tru Anul Internațional al Tineretului 
(A.I.T.), care își desfășoară lucră
rile la Viena. sub președinția repre
zentantului României, tovarășul Nicu 
Ceausescu, secretar al C.C. al U.T.C., 
au continuat dezbaterile. In ședințe 
plenare, asupra stadiului actual șl 
progreselor înregistrate în domeniul 
pregătirii si marcării. In 1985, a 
Anului International al Tineretului 
(A.I.T.), sub deviza „Participare, 
Dezvoltare. Pace".

Luînd cuvîntul pe marginea aces
tui punct al ordinii de zi a sesiunii, 
delegația tării noastre a subliniat că. 
actionînd In spiritul concepției no
vatoare. profund științifice a pre
ședintelui României. tovarășul 
Nicolae Ceausescu, cu privire la lo
cul si rolul tinerel generații în lu
mea contemporană, tineretul român, 
Împreună cu o multitudine de fac
tori avind preocupări în domeniul 
pregătirii si formării tinerei genera
ții, a trecut la pregătirea efectivă a 
Anului Internațional al Tineretului, 
în spiritul si Pe baza recomandărilor 
cuprinse In programul de măsuri sl 
activitătl adoptat de Adunarea Ge

recreare — rețlnînd atenția vizita
torului, Îndeosebi, Societatea rega
lă de științe, Centrul medical, bine 
cunoscut și în străinătate. Univer
sitatea cu zeci de mii de studenți, 
„Orășelul sportivilor", ca tot atîtea 
deschideri spre civilizația contem
porană.

„Nouă zecimi de deșert șl o ulti
mă zecime care solicită multe efor
turi din partea oamenilor pentru a 
nu deveni, la rindul său, desert" — 
așa era prezentată Iordania într-o 
enciclopedie apărută cu mai. puțin 
de două decenii in urmă. Acum, 
datorită eforturilor ce se depun 
pentru dezvoltarea tării, procesul

Însemnări de călătorie

s-a Inversat și se poate spune că 
cel care cedează și se restrînge me
reu, metru cu metru, este de
șertul însuși. Deoarece este supus 
unei persistente ofensive. Peste 
tot unde descoperirea unui kanayet 
— cum numesc iordanienii izvorul 
subteran — permite forarea unui 
puț apar oaze, răsar pomi și legu
me, se așază familii, prefigurînd 
un viitor cătun sau sat. Apa este 
prospectată asemenea țițeiului și de 
forajele ce se execută acum în nor
dul țării sint legate speranțele pri
vind fertilizarea unor întinse zone. 
Actualul program cincinal, prevă- 
zînd un fond de investiții de 10 mi
liarde dolari, include, ca obiectiv 
fundamental, tocmai extinderea a- 
griculturii pe seama restrîngerii 
pustiului. Unul din șantierele 
fertilizării l-am văzut în Valea Ior
danului, care urmează să devină o 
uriașă și înfloritoare grădină. Ca
nalul, care se construiește între rîul 
Yarmouk și apa Iordanului, va 
servi ca sursă pentru irigarea, în- 
tr-o primă etapă, a 6 500 de hec
tare. între timp, pămîntul este cu
rățat de bolovanii ce l-au împiedi
cat să rodească timp de milenii, sa 
construiește o densă rețea de iri
gații. „Prin Înfăptuirea acestei am
ple. complexe și laborioase lucrări, 

merica ne în problema limitării arma
mentelor strategice, care vor începe, 
la Geneva, la 29 iunie a.c., trebuie 
să conducă „la reduceri semnificati
ve". în discursul său, premierul ita
lian a propus înființarea unui orga
nism al Națiunilor Unite care să se 
ocupe de verificarea transpunerii în 
viață a acordurilor In domeniul dez
armării.

cialîste se angajează să nu folosească 
prima arma nucleară. Acest angaja
ment intră in vigoare imediat, în 
momentul în care 1 se dă citire de 
Ia tribuna Adunării Generale a 
O.N.U. — se spune în mesaj.

Adoptînd această hotărire. Uniunea 
Sovietică pornește de la faptul in
contestabil și determinant în actuala 
situație internațională că, dacă ar în
cepe un război nuclear, el ar putea 
să însemne distrugerea civilizației și, 
poate, pieirea vieții pe Pămînt.

Popoarele lumii sînt îndreptățite 
să se aștepte ca, după hotărârea a- 
doptată de Uniunea Sovietică, să ur
meze acțiunile venite în întîmpinare 
din partea altor state nucleare. Dacă 
celelalte puteri nucleare își vor asu
ma angajamentul la fel de clar și 
precis de a nu folosi primele arma 
nucleară, aceasta ar echivala practic 
cu interzicerea în general a folosirii 
armei nucleare, pentru care se pro
nunță majoritatea covîrșitoare a ță
rilor lumii".

în mesaj se arată, totodată, că U- 
niunea Sovietică este gata să cadă 
de acord, fără întirziere, asupra in
terzicerii totale a armei chimice și 
asupra lichidării stocurilor de aseme
nea arme.

nerală a O.N.U. în acest sens, a fost 
evidențiată activitatea pe care o des
fășoară Comitetul Național Român 
pentru Anul Internațional al Tinere
tului. creat în 1981 ca organism larg 
reprezentativ, care se preocupă ne
mijlocit de coordonarea pregătirilor 
în vederea marcării, pe plan națio
nal. a A.I.T. Delegația noastră a 
reafirmat necesitatea ca A.I.T. să 
ofere prilejul unei evaluări respon
sabile si multilaterale a condiției e- 
conomice. social-politice si culturale 
a tineretului, precum și al identifi
cării celor mai adecvate modalități 
de sporire substanțială a aportului 
tinerei generații la dezbaterea și so
luționarea corespunzătoare. în inte
resul popoarelor, a problemelor vi
tale ale epocii contemporane.

în acest context au fost prezen
tate o serie de propuneri în perspec
tiva pregătirii și marcării Anului 
Internațional al Tineretului, care. în 
concepția tării noastre, ar fi de na
tură să asigure eficienta practică a 
A.I.T.. a ansamblului preocupărilor 
si eforturilor depuse de guverne, de 
O.N.U. si instituțiile sale specializa
te. de organizațiile de tineret, la 
nivel național, regional si interna
tional.

Valea Iordanului, fertilizată în în
tregime și putînd da mai multe 
recolte pe an, va redobîndi chipul 
ce 1 l-au consemnat străvechile 
legende", spunea unul din inginerii 
de pe șantier. Iar în partea opusă 
a țării, la frontiera cu Irakul, de
șertul va fi supus „ofensivei" ape
lor Eufratului, aduse pînă aici prin- 
tr-o uriașă conductă, de 650 km lun
gime, a cărei construcție a început 
recent.

Temelia economiei Iordaniei o 
constituie valorificarea bogățiilor 
subsolului. în primul rînd a zăcă
mintelor de fosfați, care se întind 
adesea în straturi suprapuse. 60 la 
sută din teritoriul țării. Descoperi
te la Ruseifa, nu departe de 
Amman, rezervele prospectate se 
ridică la 1,5 miliarde de tone. Prin 
cele patru milioane de tone extra
se. Iordania se situează acum pe 
locul al șaselea în lume și va ocupa 
probabil primul loc la sfîrsitul ac
tualei perioade de cinci ani. cînd 
producția de fosfați va crește cu 
mai mult de două ori. Iar odată 
cu intrarea în funcțiune a comple
xului de întreprinderi de la Akaba 
și a uzinei de potasiu de pe pe
ninsula Lisan. din Marea Moartă, 
Iordania va deveni unul din marii 
furnizori de îngrășăminte minerale 
ai lumii. în această perspectivă se 
desfășoară ample lucrări de extin
dere și modernizare a portului 
Akaba de la Marea Roșie — poarta 
maritimă a tării.

Prietenă statornică a popoare
lor arabe, România este asociată la 
înfăptuirea programului de dezvol
tare a Iordaniei — și din primele 
momente ale sosirii la Amman con
stat! că tara noastră se bucură de 
un bun renume și pe aceste melea
guri. Intîlnirile și convorbirile, de 
la București și Amman, dintre to
varășul Nicolae Ceaușescu si regele 
Hussein al Iordaniei au pus o te
melie trainică relațiilor de priete
nie și colaborare dintre cele două 
țări, aceste legături cunosclnd o 
extindere continuă. Este semnifica
tiv că România se află de mal 
multi ani pe unul din primele 
locuri în ansamblul relațiilor eco
nomice ale Iordaniei.

SOFIA 16 (Agerpres). — Miercuri, 
tovarășul Todor Jivkov. secretar ge
neral al C.C. al P.C. Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Stat al R.P. 
Bulgaria, a avut o întilnire cu 
șefi ai delegațiilor participante la 
Conferința teoretică internațională 
„Gheorghi Dimitrov și lumea con
temporană".

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, au fost 
transmise tovarășului Todor Jivkov, 
de către conducătorul delegației 
P.C.R., un cordial salut și cele mai 
bune urări.

Mulțumind, tovarășul Todor Jiv
kov a rugat să se transmită to
varășului Nicolae Ceaușescu un salut 
călduros. împreună cu cele mai bune 
urări.

★
în cursul aceleiași zile, delegația 

partidului nostru, condusă de to
varășul Dumitru Popescu, membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C.

Președintele R. F. Germania •
BONN 16 (Agerpres). — Delegația 

Marii Adunări Naționale a Republi
cii Socialiste România, condusă de 
tovarășul Nicolae Giosan, președin
tele M.A.N., care efectuează o vizită 
oficială în R.F. Germania, a fost 
primită de Karl Carstens, președin
tele R.F. Germania.

Cu acest prilej, din partea to
varășului Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, si a tovarășei Elena Ceaușescu 
au fost transmise președintelui Karl 
Carstens și soției sale, Veronica 
Carstens, salutări cordiale și cele 
mai bune urări de sănătate și ferici
re personală, de progres și prosperi
tate pentru poporul R.F. Germania.

Mulțumind, președintele Karl Car
stens a rugat să se transmită to
varășului Nicolae Ceaușescu și to
varășei Elena Ceaușescu un cald 
mesaj de salut, împreună cu sen
timentele sale de prietenie și pre
țuire. precum și urări de bunăstare 
și progres poporului român. Pre
ședintele Karl Carstens a evocat cu 
plăcere vizita efectuată, în toamna 
anului trecut. în România, convorbi
rile fructuoase avute cu președintele 
Nicolae Ceaușescu, atmosfera de 
prietenie si ospitalitate cu care a 
fost primit de poporul român.

în cursul convorbirii au fost evo
cate bunele relații statornicite între

Evoluția evenimentelor din Liban
• Situația se menține extrem de Încordată la Beirut • Libia 
a cerut convocarea de urqență a unei reuniuni arabe la 

nivel înalt
BEIRUT 16 (Agerpres). — Forțele 

invadatoare israeliene au reluat, 
marți seara, luptele cu forțele co
mune palestiniano-progresiste liba
neze. cărora li s-a alăturat Forța 
Arabă de Descurajare în zona Bei
rutului — informează agențiile in
ternaționale de presă. Pe de altă 
parte, postul de radio oficial libanez, 
citat de agenția Reuter, a arătat că. 
în cursul zilei de miercuri, au avut 
loc lupte în partea sudică a Beiru
tului. in apropiere de Choueifat, nu 
departe de aeroportul internațional. 
Postul de radio citat a anunțat, ulte
rior, că mai multe unități de co
mando israeliene au reușit să preia 
controlul asupra Facultății de științe 
din cadrul Universității libaneze, 
unde se afla un puternic punct al 
rezistentei palestiniene.

Agenția Associated Press notează 
că, pentru prima dată de la începe
rea invaziei militare israeliene în 
Liban, forțe ale milițiilor creștine 
s-au alăturat trupelor israeliene.

Cu toate că nu s-au semnalat an
gajamente militare de anvergură.

Ca rezultat al cooperării ro- 
mâno-iordaniene, în plin deșert 
au răsărit o serie de obiective 
de mare însemnătate pentru e- 
conomla națională a țării prie
tene. De ani de zile funcționea
ză conducta de petrol, construită 
de muncitorii și specialiștii noștri 
pe un traseu dificil de peste 40 km. 
în mai 1981 a fost inaugurată o li
nie electrică construită tot de spe
cialiștii români, în lungime de 142 
km. Ea va fi urmată de alte două 
tronsoane, destinate să alimenteze 
cu energie partea de sud a tării. 
Tocmai datorită acestei conlucrări, 
programul iordanian de dezvoltare 
a putut stabili electrificarea, pînă 
în anul viitor, a 376 de noi locali
tăți rurale.

Dar obiectivul cel mal important 
al cooperării noastre se află în o- 

al P.C.R., a avut o Întrevedere cu 
tovarășul Stanko Todorov, membru 
al Biroului Politic al C.C. al P.C. 
Bulgar, președintele Adunării Popu
lare a R. P. Bulgaria.

în cadrul convorbirii, care s-a des
fășurat într-o atmosferă caldă, prie
tenească. au fost relevate evoluția 
mereu ascendentă a relațiilor dintre 
partidele, statele și popoarele noas
tre, hotărirea de a acționa pentru 
dezvoltarea și adîncirea continuă a 
prieteniei, colaborării și cooperării 
lor multilaterale, în spiritul înțele
gerilor dintre conducătorii partidelor 
și țărilor noastre.

★
La Sofia au continuat, miercuri, 

lucrările Conferinței teoretice in
ternaționale „Gheorghi Dimitrov si 
lumea contemporană", organizată de 
C.C. al P.C.B., cu prilejul aniversării 
a 100 de ani de la nașterea eminen
tului militant comunist bulgar.

în ședința de dimineață, tovarășul 
Dumitru Popescu a prezentat o ex
punere, primită cu deosebit interes 
de participanții la conferință.

a primit delegația M. A. N.
România și R.F. Germania, expri- 
mîndu-se, totodată, dorința comună 
de a se acționa, în continuare, pen
tru intensificarea conlucrării ro
mâno—vest-germane în diferite do
menii de interes reciproc. în folosul 
ambelor popoare, al cauzei păcii și 
securității în Europa și în întreaga 
lume. Au fost abordate, de aseme
nea, probleme actuale ale vieții poli
tice internaționale, relevîndu-se ne
cesitatea de a se promova în conti
nuare o politică de destindere, în
țelegere și cooperare și de a se 
acționa pentru adoptarea de măsuri 
concrete de dezarmare, si în primul 
rind de dezarmare nucleară, pentru 
a se asigura pacea și liniștea popoa
relor în Europa si în întreaga lume.

La primire, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, priete
nească, au luat parte Annemarie 
Renger. vicepreședinte al Bundesta- 
gului, și Ion Rîmbu, ambasadorul 
țării noastre în R.F. Germania.

★
în aceeași zi. tovarășul Nicolae 

Giosan ‘a avut întrevederi cu 
Friederich Zimmermann, vicepre
ședinte al fracțiunii parlamentare 
U.C.D./U.C.S. din Bundestag, precum 
și cu Hans-Jiirgen Wischnewski, 
secretar de stat la Cancelaria fede
rală, membru al Prezidiului Partidu
lui Social-Democrat.

agențiile de presă notează că situa
ția rămîne extrem de încordată la 
Beirut, ca șl in întregul sud al Liba
nului. în aceste zone situația popu
lației civile si a răniților rămîna 
foarte serioasă.

Guvernul libanez a cerut O.N.U. 
un ajutor alimentar și medical de 
urgență pe o perioadă de șase 
luni, pentru cele 600 000 de persoane 
rămase fără adăpost ca urmare a in
vaziei israeliene pe teritoriul liba
nez. Numai in orașul Es Sour (Tyr), 
circa 15 000 de persoane suferă de 
pe urma agresiunii israeliene. în 
acest oraș, ca și in altele din zonă, 
există pericolul izbucnirii unor 
epidemii.

★
Reprezentantul Jamahiriei Libiene 

a cerut, la Tunis, convocarea de ur
gență a unei reuniuni arabe la nivel 
înalt, prin care Israelul să fie obli
gat să se retragă din Liban și pentru 
a se exercita presiuni asupra S.U.A., 
relatează agenția France Presse.

rașul Zarka. unde aproape 1 500 de 
muncitori români au montat peste 
30 000 de tone de utilaje și echipa
mente tehnologice, făcînd să se 
înalțe o mare și modernă rafinărie, 
una dintre unitățile de bază ale e- 
conomiei iordaniene. Dacă la aces
tea adăugăm că România este țara 
în care studiază cei mai mulți tineri 
iordanieni, exceptînd propria lor 
tară, vom avea o imagine mai de
plină a fertilității relațiilor româ- 
no-iordaniene, cărora apropiata 
vizită a președintelui Nicolae 
Ceaușescu le va deschide, neîn
doios, noi și ample perspective, me
reu mai rodnice, în interesul re
ciproc al ambelor popoare priete
ne, al cauzei păcii, colaborării și 
înțelegerii internaționale.

AI. CAMPEANU

Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Islanda, vă adresez felicitări 
călduroase ei cele mai bune urări de progres si prosperitate pentru poporul 
islandez prieten.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

întreaga lor istorie 
atestă că una din tră
săturile definitorii ale 
islandezilor este tena
citatea în lupta ne
curmată cu natura, cu 
vitregiile ei. Le-au 
trebuit tărie, rezisten
tă si muncă dîrză 
pentru a trăi si pro
gresa pe acest pămînt 
arid de la porțile Arc
ticii. Vechile „saga" — 
eroicele legende ale 
trecutului — descriu 
multe fapte de vitejie, 
de înfruntare cu băr
băție a unor încercări 
grele. Toate acestea 
au dăltuit caracterul 
sobru si temerar al 
urmașilor vikingilor, 
care, după obținerea 
independentei de stat, 
la 17 iunie 1944. s-au 
angajat cu aceeași e- 
nergie în crearea de 
fabrici si uzine, de 
centrale hidroelectri

ce. menite să schimba 
structura economiei, 
bazată in trecut in 
exclusivitate numai pe 
pescuit. Este si consi
derentul pentru care, 
în ciuda poziției sale 
geografice izolate, Is
landa promovează si 
întreține relații de co
laborare cu alte na
țiuni. desfășoară o in
tensă activitate la 
O.N.U. și în alte or
ganizații internaționa
le. fiind profund inte
resată în întărirea 
securității, reluarea și 
continuarea cursului 
spre destindere. în
făptuirea dezarmării, 
statornicirea unei păci 
trainice pe glob.

Deși situate in zone 
diferite ale continen
tului european. Româ
nia și Islanda au sta
bilit si dezvoltă rela
ții prietenești, ambele

Întrevederi romdno-marocane
RABAT 16 (Agerpres). — Cu pri

lejul vizitei efectuate în Maroc pen
tru a participa la primul congres 
național al Partidului Democraților, 
tovarășul Iosif Uglar, membru al 
C.C. al P.C.R., vicepreședinte al' 
Consiliului Național al Frontului 
Democrației și Unității Socialiste, a 
avut convorbiri cu tovarășul Aii 
Yata, secretar general al Partidu
lui Progresului și Socialismului, șl 
cu tovarășul Abdallah Ibrahim, se
cretar general al Uniunii Naționa
le a Forțelor Populare. Au fost ex
primate dorința și hotărirea de a 
dezvolta în continuare relațiile și co

După încetarea ostilităților militare 
din Insulele Malvine (Falkland)

Declarații ale președintelui Argentinei și primului ministru 
al Marii Britanii

BUENOS AIRES 16 (Agerpres). — 
într-un mesaj adresat națiunii, pre
ședintele Argentinei, generalul Leo- 
poldo Galtieri, a arătat că luptele din 
preajma centrului administrativ 
Puerto Argentino (Port Stanley) al 
Malvinelor (Falkland) au încetat da
torită superiorității tehnice militare 
a inamicului, sprijinit de S.U.A. — 
transmit agențiile E.F.E.. Prensa La
tina și France Presse. El a precizat 
că dacă Marea Britanle înțelege să 
nu se mai revină în Malvine la situa
ția dinainte de 2 aprilie a.c.. Argen
tina se angajează să continue nego
cierile pentru soluționarea diferen
dului anglo-argentinian din Atlanti
cul de Sud. Dacă însă „Marea Bri- 
tanie optează pentru reinstalarea 
unui regim colonial în insule". Ar
gentina apreciază că „nu va fi secu
ritate și pace definitivă în regiune, 
iar responsabilitatea pentru adîncirea 
în continuare a conflictului va reveni 
în întregime Marii Britanii" — a spus 
șeful statului argentinian.

Arătînd, totodată, că războiul din 
Malvine a influențat puternic viața 
internă argentiniană, Leopoldo Gal
tieri a menționat că guvernul „va re
vizui și corecta tot ce este necesar 
în politica internă și externă argenti
niană, ținînd seama de opiniile ex
primate de populație".

LONDRA 16 (Agerpres). — într-o 
declarație făcută în Camera Comu
nelor, primul ministru • Margaret 
Thatcher a anunțat restabilirea ad
ministrației britanice în Insulele 
Malvine (Falkland) — relatează a- 
gențiile Reuter, France Presse și 
U.P.I. Premierul a arătat că guver
natorul britanic al arhipelagului, Rex 

AGENȚIILE DE PRESA
Sț) -■ ne scurt

„ROMANIA — ȚARA TURISMULUI, ȚARA PRIETENILOR"— In ora
șul Haskovo, din R.P. Bulgaria, s-a deschis expoziția „România — țara tu
rismului, țara prietenilor", acțiune ce se înscrie in cadrul bunelor relații 
dintre organizațiile de turism din cele două țări vecine și prietene.

părți exprimlndu-$i 
dorința adîncirii con- 
luorării reciproc avan
tajoase. ne plan eco
nomic, tehnico-stiinți- 
fic. cultural, cit șl în 
domeniul vieții inter
naționale. Un moment 
de referință în rapor
turile românoț-islan- 
deze l-a reprezentat 
vizita efectuată în Is
landa de președintele 
Nicolae Ceaușescu, 
care a conferit dimen
siuni mai largi si a 
deschis orizonturi pro
mițătoare acestor 
raporturi. Evoluția as
cendentă a cooperării 
dintre cele două țări 
in domenii multiple 
corespunde pe deplin 
intereselor popoarelor 
român si islandez. ale 
securității sl cooperă
rii în Europa și in 
lume.

laborarea dintre Partidul Comunist 
Român și respectivele partide poli
tice marocane, în interesul adîncirii 
prieteniei dintre cele două țări și 
popoare.

De asemenea, tovarășul Iosif 
Uglar a avut convorbiri cu membri 
ai guvernului marocan. Au fost ana
lizate aspecte ale cooperării econo
mice româno-marocane și măsurile 
vizînd adîncirea și diversificarea a- 
cestei cooperări pe termen lung.

La convorbiri a participat amba
sadorul țării noastre în Maroc, 
Ovidiu Popescu.

Hunt. își va relua, curînd, postul Ia 
Port Stanley, unda se va ocupa de 
problemele civile. în timp ce co
mandantul forțelor armate britanica 
aflate în insule, Jeremy Moore, va 
răspunde de problemele militare. Pri
mul ministru a făcut cunoscut, tot
odată, că forțele argentiniene. atit 
din estul, cit și din vestul Insulelor 
Falkland, au capitulat, iar 15 000 de 
prizonieri se află acum în mîinile 
britanicilor. Forțele britanice — a a- 
dăugat șeful guvernului — se pregă
tesc să ocupe partea de vest a Insu
lelor Falkland, unde se mai află o 
garnizoană argentiniană. de circa 
1 500 militari, care pînă în prezent 
nu au intrat în luptă.

Referindu-se la statutul viitor al 
arhipelagului, Margaret Thatcher a 
afirmat că Marea Britanle nu inten
ționează să negocieze suveranitatea 
arhipelagului „decit cu cetățenii care 
trăiesc acolo". Premierul a înlăturat 
posibilitatea instituirii unei adminis
trații a O.N.U. asupra arhipelagului. 
Arătînd că Marea Britanic intențio
nează să asigure singură securitatea 
insulelor, Margaret Thatcher a decla
rat că „posibilitatea participării unor 
țări străine la securitatea Insulelor 
Malvine nu a fost exclusă", adăugind 
că guvernul britanic are in vedere 
cîteva formule pentru viitorul arhi
pelagului. în special acordarea inde
pendenței sau asocierea la Marea 
Britanle.

Primul ministru britanic a mai a- 
nunțat că a trimis un mesaj special 
guvernului argentinian, prin care i-a 
cerut să confirme că ostilitățile între 
cele două țări au încetat „în tot 
Atlanticul de sud și nu numai in 
Malvine".

cancelar, ministrul de externe al s 
R.F.G. Cele două părți au notat cu j 
satisfacție dezvoltarea constantă a | 
relațiilor dintre cele două țări, 
relevă agenția China Nouă, adău- I 
gînd că convorbirea a prilejuit, de 
asemenea, abordarea unor probleme I 
ale vieții internaționale.

MASURI REPRESIVE ale auto- | 
rităților de la Pretoria. Autoritățile 
rasiste de Ia Pretoria au interzis I 
militantei sud-africane de culoare i 
Nontsikelelo Albertina Sisulu, so- • 
ția lui Walter Sisulu, lider al Con- . 
greșului Național African, aflat in 
închisoare, orice activitate politică | 
pe timp de doi ani, relatează agen
ția Associated Press. Potrivit ordi- I 
nului, militantei de culoare îi sînt 
interzise participarea la orice in- * 1 
truniri cu caracter social sau poli- . 
tic. Noua măsură represivă survine 
după ce, la începutul săptăminii, I 
Nontsikelelo Sisulu fusese arestată, 
împreună cu alți 250 de luptători I 
împotriva regimului de apartheid. |

. CONVORBIRI AFGANO-PAKIS-
TANEZE. La 16 iunie, la Geneva 

I au inceput convorbirile afgano-pa- 
kistaneze prin mijlocirea repre- 

I zentantului personal al secretaru- 
| lui general al O.N.U.. Diego Cor- 

doves — relatează agenția T.A.S.S. 
| Delegația afgană la convorbiri este 

condusă de ministrul de externe 
1 Shah Mohammad Dost, iar cea pa- 
. kistaneză de ministrul de* externe 

Sahibzada Yakoob Aii Khan.

PRELUNGIREA STĂRII DE UR- 
I GENȚĂ DIN NICARAGUA. Junta 
| Guvernului de Reconstrucție Națio

nală din Nicaragua a hotărit pre- 
I lungirea cu încă 30 de zile a stă- 
| rii de urgență in vigoare de la 1â 

martie - informează agenția Pren- 
I sa Latina. Decretul dat publicității 
| la Managua menționează că aceas

tă decizie a fost determinată de 
I faptul că „țara continuă să fie o--
I biectul agresiunilor unor tabere 

contrarevoluționare" - precizează 
| sursa citată.

ÎNTREVEDERI CHINO—VEST-
I GERMANE. Președintele R. F. 

Germania, Karl Carstens, l-a pri
mit la Bonn pe Huang Hua, con- 

■ silier de stat, ministrul afacerilor 
externe al R. P. Chineze, aflat în 

I vizită în R.F.G. De asemenea, 
Huang Hua a avut convorbiri cu 

I Hans-Dietrich Genscher. vice

CONSILIUL DE SECURITATE I 
AL O.N.U. a hotărît prelungirea cu 
încă șase luni a mandatului for- 1 
țelor Națiunilor Unite din Cipru i 
(UNFICYP).

POPULAȚIA BELGIEI a crescut, 
in perioada 1970—1981, cu 2 la sută, 
cifrîndu-se, la sfîrșitul anului tre- I 
cut, la 9 848 647 locuitori.
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