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în aceste zile, cînd întregul nostru popor, strîns unit în jurul partidului, își trece

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. secre
tar general al Partidului Comunist
Român, președintele Republicii So
cialiste România, a primit, vineri
după-amiază, in stațiunea Neptun. pe
tovarășul Kim Yong Nam. secretar
cu problemele internaționale al Co
mitetului Central al Partidului Mun
cii din Coreea, care face o vizită de
prietenie în țara noastră, la invitația
C.C. al P.C.R.
A fost de față Sin Xn Ha. am ba

ci/

legitimă mîndrie

sadorul R.P.D. Coreene la București.
Oaspetele a inminat tovarășului
Nicolae Ceaușeseu un mesaj de prie
tenie din partea tovarășului Kim
Ir Sen. secretar general al Comite
tului Central al Partidului Muncii
din Coreea, președintele Republicii
Populare Democrate Coreene, insolit
de un salut și urări cordiale, iar po
porului român a transmis noi succe
se in edificarea societății socialiste
multilateral dezvoltatei
Tovarășul Nicolae Ceaușeseu a
mulțumit pentru mesaj și urări și a
adresat, la.ripdul său. tovarășului
Kim Ir Sen un salut călduros și cele
mai bune urări, iar poporului coreean
prieten succese tot mai mari în edificarea socialismului, in înfăptuirea

idealurilor de reunificare pașnică a
patriei.
Tn cursul Întrevederii au fost evo
cate cu satisfacție relațiile de stimă,
prietenie, colaborare și solidaritate
militantă dintre partidele, țările și
popoarele
noastre.
subliniindu-se
faptul că aceste raporturi au cu
noscut o permanentă dezvoltare, in
conformitate cu ințelegerile conve
nite cu prilejul dialogului la nivel
înalt româno-coreean. că extinderea
și amplificarea lor servesc cauzei
păcii, destinderii și socialismului.
In timpul întrevederii au fost abordate. de asemenea, unele proble
me internaționale actuale.
întrevederea s-a desfășurat într-o
atmosferă caldă, tovărășească.

în revistă istoricele realizări obținute după Congresul al IX-lea - o nouă expresie a dialogului direct
și permanent al secretarului general al partidului cu oamenii muncii

VIZITĂ DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
pe șantierele Canalului Dunăre-Marea Neagră
și altor mari obiective economice din județul Constanța
Tovarășul
Nicolae
Ceaușeseu, secretar gene
ral al Partidului Comunist
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, a
făcut, vineri, 16 iulie — la
£Xi|ine zile după intîlnirea
lucrătorii ogoarelor constanțene — o nouă vizită
de lucru în acest județ.
De această dată, secre
tarul general al parti
dului s-a întilnit cu con
structorii a trei mari obiec
tive de investiții prevăzute
pentru perioada actualu
lui plan cincinal — Cana
lul Dunăre—Marea Neagră,
Centrala atomoelectrică de
la Cernavodă și noul port
Constanța Sud.
împreună cu secretarul
general al partidului, la
această vizită au participat
tovarășa Elena Ceaușeseu,
tovarășii Emil Bobu, Nicolae
Constantin, Ion Pățan, Con
stantin Olteana, Gheorghe
Petrescu, viceprim-ministru
al guvernului, Ion Stoian,
prim-secretar al Comitetu
lui județean Constanța al
P.C.R., Nicu Ceaușeseu,
secretar a! C.C. al U.T.C.
Desfășurată sub semnul muncii
pline de abnegație depuse de oame
nii
muncii din întreaga tară, al
profundului omagiu pe care toti ce
tățenii patriei noastre, fără deosebire
de naționalitate, îl aduc tovarășului
Nicolae Ceaușeseu, la împlinirea a
17 ani de la alegerea sa în fruntea
partidului, dialogul de lucru cu oa
menii din această parte a tării a
constituit pentru colectivele de con
structori încă un prilej pentru a ex
prima. din adîncul inimilor, senti
mentele lor de nețărmurită dragoste,
de înaltă stimă și respect .fată de
conducătorul iubit ăl națiunii noas
tre. de numele căruia se leagă cele
mai mari înfăptuiri din istoria țării.
Obiectivele
vizitate
demonstrează
forța și vitalitatea economiei noastre
socialiste, capacitatea și hotărîrea’ genCițrh.ei contemporane de a lăsa peste
timpuri lucrări durabile, de mare în
semnătate economico-socială, pe care
!și pune
adine
pecetea
..epoca
Ceaușeseu".
Cu o profundă recunoștință pentru
tot ceea ce a făcut și face spre pro
pășirea patriei și binele poporului
muncitor, temerarii constructori au
scandat, cu multă însuflețire, numele
tovarășului Nicolae Ceaușeseu, al
partidului nostru comunist și al pa
triei socialiste.
Vizita din acest an pe traseul Ca
nalului Dunăre-Marea Neagră a fost

consacrată analizei stadiului de
execuție a lucrărilor, la punctele
cheie ale acestei mărețe construcții,
acum cînd a rămas mai puțin de
un an pînă la deschiderea navi
gației pe noua magistrală de trans
port pe apă.
Elicopterul prezidențial a aterizat
Pe PLATFORMA
NOULUI

PORT CERNAVODĂ, 0bi6Ctiv
care, din acest an, conturează în linii
bine definite punctul de început al
canalului, respectiv locul de unde o
parte din apele bătrînului Danubiu
părăsesc albia lor milenară, pornind
pe o cale mult mai scurtă, durată
de om, din inalte rațiuni economicosociale, pentru a se îngemăna cu
cele ale Mării Negre. Mii de oameni
ai muncii din județul Constanța,
constructori de pe șantierele cana
lului și cetățeni ai orașului Cerna
vodă au intimpinat cu puternice
urale și ovații pe tovarășul Nicolae
Ceaușeseu,
pe
tovarășa
Elena
Ceaușeseu. O gardă alcătuită din
militari ai forțelor noastre armate,
membri ai gărzilor patriotice și ai
formațiunilor de pregătire a tinere
tului pentru apărarea patriei a pre
zentat onorul. S-a intonat Imnul de
stat. întregind bucuria reîntilnirii cu
secretarul general al partidului, cu
recunoscuta ospitalitate, gazdele in

vită pe tovarășul Nicolae Ceaușeseu.
pe tovarășa Elena Ceaușeseu să
guste din roadele bogate ale pămîntului dobrogean — plinea și vinul.
Tineri și tinere de pe șantier îm
preună cu un grup de pionieri oferă
flori inaltilor oaspeți.
La' una din danele noului port,
conducătorul partidului și statului
nostru este intimpinat de ministrul
transporturilor și telecomunicațiilor,
tovarășul Vasile Bulucea, și de spe
cialiști din cadrul ministerului, ai
Centralei Canalului Dunăre-Marea
Neagră și de pe șantiere.
Raportul
prezentat
secretarului
general al partidului de general
colonel Vasile Ionel, adjunct al
ministrului transporturilor și tele
comunicațiilor, directorul general al
Centralei Canalului Dunăre-Marea
Neagră, precizează că, în momentul
de față, lucrările se desfășoară din
plin pe întreg traseul canalului.
La cele două ecluze ale cana
lului — de la Cernavodă și Agigea — constructorii au atins cotele
finale, iar lucrările de construcție a
porturiloi- fluviale Cernavodă, Med
gidia și Basarabi, precum și a por
tului maritim Constanța Sud se des
fășoară in avans. La Agigea. podul de
cale ferată a fost dat in funcțiune,
iar celelalte poduri rutiere și ferovia
re care traversează in diferite puncte

magistrala de transport pe apă se
află in plină construcție.
Tn timpul dialogului, tovarășul
Nicolae Ceaușeseu cere ministrului
de resort, directorului
general al
Centralei Canalului
Dunăre-Marea
Neagră, tuturor factorilor .care parti
cipă la înfăptuirea acestui important
obiectiv al transporturilor românești
să acționeze cu aceeași fermitate ca
pînă acum pentru îndeplinirea rit
mică a prevederilor de plan. Gazde
le il asigură pe secretarul general al
partidului că pe baza măsurilor ini
țiate in toate sectoarele, a voinței
nestrămutate manifestate de toți cei
ce muncesc Ia acest măreț obiectiv al
construcției \ocialiste — muncitori
căliți in lupta pentru ridicarea atitor altor edificii ale economiei noas
tre naționale, tineri continuatori ai
tradițiilor de la Bumbești-Livezeni,
Salva-Vișeu. de la Bicăz și de pe alte
șantiere naționale, militari care-și
servesc patria prin muncă pașnică,
specialiști din cele mai diferite do
menii pe care le reclamă o aseme
nea grandioasă execuție — lucrările
se vor încheia la termenul stabilit.
în continuare este prezentat noul
port Cernavodă, care poate realiza in
prima etapă un trafic anual de un
milion tone, capacitatea sa puțind să
fie extinsă la 7 milioane tone.
Apreciind eforturile depuse în acest
punct de început al canalului, tova-

rășul Nicolae Ceaușeseu recomandă
ca, paralel cu menținerea ritmului de
pină acunt al lucrărilor de construc
ție, să fie luate măsuri pentru taluzarea dealurilor care împrejmuiesc
vastul platou al portului, astfel incit
cadrul natural să creeze împreună
cu impunătoarea construcție portuară
un mediu cu adevărat ambiant.

0 epocă de mărețe înfăptuiri,
luminată de gîndirea și acțiunea
patriotică, revoluționară a
tovarășului Nicolae Ceaușeseu
De la tribuna marelui forum al
comuniștilor români din iulie 1965,
tovarășul Nicolae Ceaușeseu afirma,
cu solemnitatea marilor adevăruri
rostite in fața poporului și a parti
dului : „Documentele supuse dezba
terii și aprobării congresului tra
sează direcțiile principale ale dez
voltării viitoare a României și de.
aceea lucrările Iui sint urmărite cu
deosebită atenție și nețărmurită în
credere de toți oamenii
muncii.
Poporul s-a convins din experiență
proprie că politica partidului nos
tru exprimă năzuințele și interese
le lui vitale ; fără îndoială că hotăririle congresului vor corespunde
pe deplin așteptărilor și încrederii
poporului".
Astăzi, după 17 ani, viața confir
mă cu strălucire această apreciere,
pentru că de atunci România s-a
transformat intr-un uriaș șantier do
efervescentă creație politică, eco
nomică și socială, pentru că atunci
a început cea mai fertilă epocă din
istoria patriei.
Congresul al IX-lea a reprezen
tat un moment cu adevărat istoric,
adoptînd hotăriri
și orientări de
vastă perspectivă pentru progresul
multilateral al țării și perfecțio
narea întregii vieți politice si so1
cial-economice. pentru asigurarea
miei_ îargj participări a oamșnjjdr
muncii la eialiorârea și-înfăptuirea
programelor de dezvoltare socialeconomică a patriei, pentru afir
marea puternică a vocației de pace
■și colaborare a poporului român.
Ceea ce se evidențiază cu deosebită
limpezime, din perspectiva celor 17
ani care au trecut de atunci, sint
justețea orientărilor stabilite, ca
racterul profund științific, realist al
obiectivelor propuse țării. S-a do
vedit, încă o dată, cu acel prilej,
capacitatea partidului nostru de a
analiza in profunzime realitățile
românești, de a fundamenta, por
nind de la posibilitățile, nevoile și
aspirațiile proprii, ample programe
de dezvoltare a țării, de a aplica
creator tezele socialismului științi-

fie la condițiile concret-istorice ale
României. îmbogățind astfel te
zaurul gîndirii teoretice, al practicii
construcției socialiste. In același
timp, spiritul deschis, constructiv in
care s-au desfășurat lucrările con
gresului. evidențierea
experienței
valoroase acumulate și a direcțiilor
în care poate fi îmbunătățită, ana
liza curajoasă a lipsurilor, neajun
surilor, a erorilor manifestate in
trecut au arătat că partidul nostru
este un partid puternic, capabil să
se regenereze și consolideze mereu,
in măsură să înarmeze comuniștii,
poporul cu o ideologie consecvent
revoluționară, cu o linie politică
activă, realistă. Privind astăzi din
perspectiva celor 17 ani. putem con
stata că. pe drumul deschis de Con
gresul al IX-lea. România a urcat
noi trepte de dezvoltare, că avem o
economie puternică, armonioasă, că
industria, agricultura, știința, invățămintul și cultura au cunoscut o
înflorire remarcabilă, că înfățișa
rea orașelor și satelor patriei, viata
oamenilor s-au schimbat din te
melii. Pe aceste mărețe cuceriri se
întemeiază izbînda cea mai de
preț a acestor ani — unitatea de
neinfrînt a poporului in .jurul
partidului, al secretarului gene
ral al partidului, tovarășul Nicolae
.Ceaușeșcu..Izvor.xle uriașă forță ta
■ lupta și munca noastră avintată.
Constatînd cu satisfacție toate
acestea, intreg poporul nostru este
convins că dacă forumul comunist
din iulie 1965 este socotit drept
deschizător de noi drumuri tn
mersul poporului român pe ca
lea socialismului, aceasta se da
torează indiscutabil faptului că
atunci a fost ales în fruntea parti
dului un mare om politic. însuflețit
de dragoste profundă față de tară
și popor, un comunist cu virtuți de
adevărat revoluționar, tovarășul
Nicolae Ceaușeseu. Personalitatea
sa puternică, marea experiență
politică, spiritul revoluționar și-au

(Continuare în pag. a Il-a)

In continuare se vizitează ECLU

ZA DE LA

CERNAVODĂ -

poartă dinspre Dunăre a canalului —,
care .va asigura un trafic fluent. în
dublu sens, al navelor.
Gazdele invită pe tovarășul Nicolae
Ceaușeseu, pe tovarășa Elena
Ceaușeseu, pe ceilalți tovarăși din
conducerea partidului și statului în
fața unor grafice și machete care
oglindesc stadiul actual al lucrărilor
pe acest șantier.
In continuare se dau explicații în
legătură cu podul combinat de cale
ferată dublă și șosea cu două benzi
de circulație, care va trece pe dea
supra ecluzei. Constructorii rapor
tează că la începutul anului viitor
podul va putea fi dat circulației.
în încheiere, tovarășul Nicolae
Ceaușeseu a urat succes constructo
rilor de pe șantierul de la ecluză,
aceștia asigurîndu-1, la rîndul lor, că

(Continuare în pag. a II-a)

La zi în AGRICULTURA
SECERIȘUL

GRÎULUI - in

mai susținut,

cu

ritm

maximă grijă

pentru evitarea pierderilor!
Stadiul actual al lucrărilor impune măsuri deosebite,
eforturi suplimentare pentru a pune cît mai repede
recolta la adăpost
Corespondente din județele Teleorman șt Olt
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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
pe șantierele unor mari obiective de investiții din județul Constanța
(Urmare din pag. I)
vor acționa cu hotărîre pentru înde
plinirea in cele mai bune condiții a
sarcinilor ce Ie revin.
Elicopterul prezidențial aterizează
apoi Pe ȘANTIERUL CENTRA

LEI NUCLEAROELECTRICE
DE LA CERNAVODA — obiec
tiv deosebit de important înscris in
programul energetic al țării.
Constructorii și specialiștii cărora
11 s-a încredințat sarcina realizării
acestei unități ce marchează începu
tul energeticii nucleare românești,
primesc în mijlocul lor pe tovarășul
Nicolae Ceaușescu și pe tovarășa
Elena Ceaușescu cu deosebită bucu
rie, cu sentimente de dragoste și aleasă stimă.
Sint prezenți aici tovarășii Tran
dafir Cocârlă, ministrul energiei electrice, Cornel Mihulecea, președin
tele Comitetului de Stat pentru Energia Nucleară, membri ai condu
cerii Trustului de construcții și in
stalații pentru centrale nuclearoelectrice.
Gazdele raportează că, potri
vit indicației tovarășului Nicolae
Ceaușescu, pe șantier s-a înfăp
tuit o mai judicioasă eșalonare a
muncii, astfel că, în prezent, con
strucțiile se desfășoară pe un front
larg la toate obiectivele de bază și
că au inceput lucrările la unitățile II
și III ale centralei.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu este
informat despre folosirea unor teh
nologii noi, specifice, și asimilarea
în țară de materiale și echipamente
pentru centrale nucleare. Sint pre
zentate produse siderurgice și chimi
ce care înlocuiesc pe cele din im
port, realizate cu aportul specialiști
lor Institutului de Cercetări Meta
lurgice, ICECHIM și ÎNCERC, de
colectivele combinatelor siderurgice
de la Hunedoara și Cimpia Turzii și
ale întreprinderilor chimice „Polico-

lor“ și „Stela" din Capitală. în scopul
transpunerii în pracțică a ' indicații
lor tovarășului Nicolae Ceaușescu și
a hotărîrilor de partid și de stat pri
vind realizarea cu forțe proprii a
astfel de produse și de utilaje nu
cleare, se definitivează programe
speciale pe întreprinderi din diverse
ramuri de activitate. Specialiștii apreciază că industria românească dis
pune de condiții pentru înfăptuirea
acestor importante sarcini.
Specialiștii arată cu justificată sa
tisfacție că lucrările realizate la pri
ma centrală nuclearoeiectrică a ță
rii sînt la nivelul cerut de normele
șl practicile internaționale pentru
obiective de acest gen.
Secretarul general al partidului
urmărește pe grafice și la fața locu
lui stadiul lucrărilor de construcție a
radierului primului reactor și modul
cum se desfășoară lucrările la uni
tățile II și III ale centralei.
Președintele Comitetului de Stat
pentru Energia Nucleară precizează
că studiile și analizele efectuate de
specialiști confirmă întru totul posi
bilitatea realizării, conform sarcinii
stabilite de conducerea de partid și
de stat, Ia Centrala Cernavodă a
cinci unități nucleare, în loc de patru
cite se prevăzuseră inițial.
în timpul examinării lucrărilor la
stația de pompe a centralei — obiec
tiv de mare însemnătate la construc
țiile energetice de acest tip — s-a
precizat că în stadiul final stația va
asigura un debit pe secundă de două
ori mai mare decît al Oltului.
Secretarul general al partidului a
indicat constructorilor, factorilor de
răspundere chemați să contribuie la
realizarea acestui obiectiv de impor
tanță deosebită pentru înfăptuirea
programului energetic al țării să ur
genteze ritmul lucrărilor și să asi
gure asimilarea în țară a materiale
lor și utilajelor conform măsurilor
stabilite.
La plecarea din șantier, tovarășul
Nicolae
Ceaușescu,
adresindu-se

constructorilor, î-a felicitat pentru
realizările de pînă acum și le-a urat
succese în realizarea la timp a aces
tei importante centrale nuclearoelectrjce.
O scurtă oprire la km 18. Aici
funcționează de mai multă vreme o

STAȚIE DE POMPARE CARE
DESERVEȘTE SISTEMUL DE
IRIGAȚII din această parte a ju
dețului. Deoarece traseul canalului
va trece prin acest loc, stația urmea
ză să fie dezafectată, funcția sa fiind
preluată de o stație similară la km 4
— Cernavodă. Lucrările de transfe
rare a pompelor la noua stație au
început. Adjunctul ministrului agri
culturii și industriei alimentare,
Nicolae Mantz, informează că la sta
ția de pompare de la Cernavodă vor
fi folosite, în cea mai mare parte,
pompe de fabricație românească,
mult mai puternice decît cele în
funcțiune,
Tovarășul Nicolae Ceaușescu atra
ge atenția atît celor care construiesc
Canalul Dunăre — Marea Neagră, cîț
și cadrelor din conducerea Ministe
rului Agriculturii și Industriei Ali
mentare ca, pe măsură ce se încheie
lucrările pe șantierele acestei mari
construcții, terenurile ocupate acum
de diverse depozite, dc pămîntul și
sterilul excavate să fie de urgență
reintroduse in circuitul agricol.
De aici elicopterul prezidențial se
îndreaptă spre Medgidia, alt punctcheie al canalului, unde se vizitează
podul; PODUL DE LA MEDGI
DIA. cu o lungime totală de 688
metri, va avea patru benzi de circu
lație, cîte două pe sens, și va prelua
tot traficul rutier din zonă. Secreta
rul general al partidului este infor
mat că infrastructura și suprastrucLa km 58, zonă in care se executa un mare volum de lucrări

(Continuare în pag. a III-a)

V
epoca de mărețe înfăptuiri
luminată de gîndirea și acțiunea patriotică, I
ț
revoluționară a tovarășului Nicolae Ceaușescu î
V*

O

(Urmare din pag. I)

așezat amprenta inconfundabilă pe
spiritul și faptele acestor ani, gindirea sa de mare profunzime, de
recunoscută cutezanță și originali
tate materializindu-se în programul
politic și de dezvoltare economicosocială adoptat de Congresul al IXlea al partidului. în realizările mă
rețe ale întregii perioade inaugu
rate în urmă cu 17 ani.
încă de atunci, de la Congresul
al IX-lea al partidului, a apărut
evident că se declanșase un amplu
proces de revitalizare
a gîndirii
teoretice, al practicii revoluționare,
căci, de la înalte tribună a congre
sului, tovarășul Nicolae Ceaușescu
■a chemat la abordarea frontală. în
drăzneață. constructivă a probleme
lor noi ale vieții, social-politice —
autentică pledoarie pentru a restitui
materialismului dialectic și istoric
funcțiile și virtuțile sale creatoare,
ca teorie activă, permanent des
chisă vieții, noului, în spiritul în
care au conceput-o înșiși înteme
ietorii ei.
Elaborată în acest spirit novator,
profund creator, întreaga operă teo
retică a secretarului general al
partidului, cuprinzind 22 de volume
apărute pînă acum în seria „Româ
nia pe drumul construirii societății
socialiste multilateral dezvoltate",
oferă un strălucit model de aborda
re analitică, dialectică, eliberată de
scheme prestabilite sau construcții
speculative, a problemelor noi ale
vieții economico-sociale. înțelese în
evoluția lor complexă. Legătura
nemijlocită cu viața, cunoașterea
temeinică a realităților prin inter
mediul dialogului continuu cu oa
menii muncii, studierea celor mai
complexe probleme direct pe teren,
îmbinarea spiritului realist cu cu
tezanța gîndirii novatoare — ca
o condiție indispensabilă pentru
elaborarea unor soluții adecvate

particularităților țării, corespunză
toare intereselor vitale ale poporu
lui român, cauzei socialismului —
constituie trăsăturile definitorii ale
modului de gîndire și acțiune ale
secretarului general al partidului.
Toate acestea imprimă gîndirii to
varășului Nicolae Ceaușescu o re
marcabilă originalitate, o înaltă
eficientă socială, conferă operei sale
teoretice o dimensiune nu numai
națională, dar și universală, o largă
rezonantă internațională, ca o
exemplară ilustrare a ideologiei re
voluționare a clasei muncitoare.
Gîndirea secretarului general al
partidului și-a pus adine pecetea
practic pe totalitatea sectoarelor
vieții sociale, politice și economice.
Un loc central îl ocupă, în spiritul
orientărilor Congresului al IX-lea.
problematica făuririi unei economii
puternice, moderne, armonioase ca
factor hotăritor al ridicării Româ
niei pe noi trepte de progres și
civilizație. Teze și. cerințe de
mare însemnătate cum ar fi : stabi
lirea unui raport corespunzător in
tre fondul de consum Și fondul de
dezvoltare. îneît să se asigure deo
potrivă creșterea puternică a forțe
lor de producție și sporirea ■ con
tinuă a nivelului de trai ; realiza
rea unor ritmuri înalte de creștere
economică, ca singura cale pentru
ridicarea țării noastre Ia nivelul
țărilor dezvoltate industrial ; pro
movarea puternică in întreaga eco
nomie a cuceririlor științei și teh
nicii înaintate ; stabilirea unui ra
port just intre industrie și agricul
tură, intre producția mijloacelor de
producție și cea a bunurilor de
consum ; repartizarea armonioasă a
forțelor de producție pe întreg teri
toriul tării etc. sint menite să im
prime acestor procese trăsăturile
adecvate deopotrivă necesităților și
posibilităților reale ale țării noastre
și exigențelor revoluției tehnicoștiințifice contemporane.

Modelul nostru de creștere eco
nomică cunoaște astăzi, in lumina
gîndirii novatoare a tovarășului
Nicolae Ceaușescu. o semnificativă
redimensionare, în sensul că facto
rii calitativi ai dezvoltării capătă
importanță hotărîtoare, iar repro
ducția lărgită de tip intensiv devine
predominantă. Aceste comandamen
te majore le-a avut în vedere se
cretarul general al partidului, formulind imperativul „de a trans
forma cantitatea intr-o nouă cali
tate", acțiune ce și-a găsit reflecta
rea în concepțiile și tezele noi ce
dau substanță noului mecanism
economico-financiar. Tot ele au
inspirat măsurile privind întărirea
autoconducerii și autoaprovizionării
teritoriale, stimularea producători
lor agricoli, măsuri menite să de
termine valorificarea tuturor posi
bilităților de sporire a producției.
Adine încrezător în virtuțile și
geniul poporului din rindurile că
ruia s-a ridicat, tovarășul Nicolae
Ceaușescu a fundamentat, incepînd
chiar cu lucrările Congresului al
I&-lea, necesitatea adincirii con
tinue a democratismului orinduirii
noastre, văzind în atragerea largă
a oamenilor muncii la conducerea
vieții sociale. în punerea în valoare
a inițiativei lor creatoare o nece
sitate obiectivă a mersului nostru
înainte, o importantă sursă de pro
gres a societății noastre. Urmare
nemijlocită a înfăptuirii orientărilor
Congresului al IX-lea s-a creat și
se perfecționează.
cu contribuția
hotărîtoare a secretarului general al
partidului, un cuprinzător sistem de
conducere a țării de către popor și
pentru popor, în cadrul căruia toți
fiii acestei patrii își rostesc, in
demnitate, cu fruntea sus, cuvintul
în tot ceea ce privește viata șl
munca lor. prezentul șl viitorul tă
rii ; s-a împlinit, astfel, visul scump
al înaintașilor ca poporul să-și fău
rească conștient propria sa istorie.

Ceea ce merită cu deosebire evi
dențiat este faptul că adincirea de
mocrației socialiste, exercitarea lar
gilor drepturi și libertăți cetățenești
se împletesc,, in concepția partidu
lui nostru, a secretarului său gene
ral, cu dezvoltarea spiritului de
responsabilitate socială, cu partici
parea activă, izvorită dintr-o pro
fundă convingere interioară, a cetă
țenilor la soluționarea problemelor
obștești, cu asumarea conștientă de
către aceștia a marilor sarcini ce le
revin în construcția socialistă, aceasta constituind premisa esen
țială, garanția însăși a funcționării
normale, eficiente a cadrului de
mocratic al societății noastre, a în
tregului mecanism economico-social. își află concretizare și în aceasta ideile afirmate in cadrul lu
crărilor Congresului al IX-lea, ale
■congreselor următoare privind rolul
conștiinței socialiste de puternică
forță motrice a progresului social,
pe temelia căreia a fost adoptat un
întreg ansamblu de măsuri menite
să determine intensificarea si ridi
carea nivelului calitativ al activi
tății politico-ideologice și oulturaleducative, al muncii de formare a
profilului moral al constructorilor
societății socialiste.
Intrat in partid la o vîrstă tinără.
contopindu-și viața și activitatea pe
parcursul unei jumătăți de veac cu
însăși existenta și lupta partidului,
tovarășul Nicolae Ceaușescu a adus
în acești 17 ani, in care se află in
fruntea partidului, o contribuție ho
tărîtoare la întărirea și perfectio
narea activității sale, la creșterea
puternică a rolului său de forță po
litică conducătoare in societatea
românească. Fundamentînd încă de
la Congresul al IX-lea teza potrivit
căreia esențiale, pentru îndeplinirea
sarcinii istorice ce și-a asumat-o
fiecare partid, sînt reflectarea fidelă
în politica sa a intereselor vitale
șl aspirațiilor majore ale pro

priului
popor, aplicarea crea
toare a adevărurilor generale ale
socialismului științific la condițiile
concrete, la tradițiile istorice ale
fiecărei țări, tovarășul Nicolae
Ceaușescu a orientat cu spirit re
voluționar întreaga activitate a
partidului înspre strîngerea legă
turilor cu masele și consultarea
lor sistematică, inspre cunoașterea
permanență și nemijlocită a reali
tăților, înspre atragerea activă a
tuturor cetățenilor la elaborarea și
înfăptuirea politicii partidului.
Orientările Congresului al IX-lea,
ale congreselor ce i-au urmat con
stituie, astfel, temelia pe care
s-a edificat în acești ani un
partid mai puternic ca oricind. ca
pabil să-și îndeplinească cu succes
înalta misiune istorică de a conduce
și uni forțele poporului nostru in
drumul lung și eroic spre piscurile
civilizației socialiste și comuniste.
în spiritul unei vocații ce vine
din adlncuri de istorie, traducînd in»
viață orientările de amplă perspec
tivă ale Congresului al IX-lea, ale
celor ce i-au urmat, țara noastră,
președintele său sînt profund pre
ocupați de problemele lumii con
temporane ; cu puterea ce-i este ca
racteristică de a pătrunde esența
fenomenelor, sensul evenimentelor
ce au loc în viața internațională,
secretarul general al partidului a
adus o contribuție remarcabilă la
înțelegerea exactă a acestora, la
descifrarea proceselor și tendințelor
esențiale ce se afirmă pe plan mon
dial, fundamentînd concepte noi,
principii și norme care se bucură
de largă apreciere internațională,
cum sint cele privitoare, la relațiile
noi dintre state, noua ordine econo
mică internațională, salvgardarea
păcii și înfăptuirea dezarmării, edi
ficarea unui sistem trainic de coo
perare și securitate In Europa. Acestei fecunde activități teoretice i
s-a adăugat o stăruitoare și ener-
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SPRE ANII VIITORI
Cu inimile noastre vibrînd înflăcărate,
Cu brațele vînjoase, prin muncă, zi de zi,
Partidului, buchete de flori și nestemate
li împletim din cîntul aprinsei bucurii.

Sub flamura-i de purpur noi ne unim avîntul
Și țării minunate îi făurim temei
Cinstim, prin munca noastră, cu țara legămintul
Voinic de-a pune umăr la înălțarea ei.
Purtăm în ochi lumina din razele de soare
Și-n noi purtăm victorii spre anii viitori,
Partidul ni-i cunună mereu înfloritoare
Și țării temelie de harnici muncitori.

f
J

Pentru a țării naltă și dreaptă demnitate
S-o înflorim de-a pururi ne-am angajat deplin,
Veniți, toții fiii țării din colțurile-i toate.
Să fie cerul țării în pace și senin.
Partidul este țării ne-nfrinta ei putere
Și-n frunte țara are un brav conducător —
Partidul ciasei noastre ne-a înălțat în vrere
Și țara-i cu partidul mereu biruitor.
Viorel COZMA
•M».

gică activitate politico-diplomatică.
întemeiată pe adînca încredere în
forța opiniei publice, a popoarelor,
în triumful rațiunii, menită să așeze
aceste comandamente pe soclul
faptei, al realităților de durată. Sînt
tot atitea motive pentru care po
poarele lumii îl înconjoară pe pre
ședintele României cu alese senti
mente de stimă și respect, socotindu-1 printre marii conducători
ai vremurilor noastre, numindu-1
„erou al păcii".
Avem astăzi, la 17 ani de la Con
gresul al IX-iea al partidului, o
țară puternică și demnă, prețuită și
admirată pretutindeni pentru rea
lizările și inițiativele ei. un popor
strins unit în jurul partidului, al
secretarului său general. Acestea
sînt bunuri de preț ale prezentului,
cuceriri de seamă ale acestor ani.
Din perspectiva lor, poporul român

privește cu încredere viitorul, adine
pătruns de adevărul că stă în pu
terea sa de a înfăptui pilduitor
Programul de făurire a societății
socialiste multilateral dezvoltate și
inaintare a României spre comu
nism,Uniți ca un singur om, urmînd
cuvîntul partidului, pe secretarul
său general, îndemnurile sale pa
triotice, să acționăm cu abnegație,
cu dăruire revoluționară, ou Încre
derea că avem in frunte un condu
cător ales, clarvăzător, a cărui
inimă bate pentru poporul și țara
sa! Uniți ca un singur om, urmind
marele exemplu de revoluționar
patriot al
tovarășului
Nicolae
Ceaușescu, s6 adăugăm țării noi și
noi frumuseți și valori, spre gloria
și strălucirea națiunii noastre socia
liste, spre binele și fericirea tuturor
fiilor patriei !
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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESC
pe șantierele unor mari obiective de investiții din județul Constanța

Un important obiectiv pe itinerarul vizitei : podul de la Medgidia

(Urmare din pag. a Il-a)
tura podului sint terminate, montarea părții centrale — un tablier me
talic cu o deschidere de 130 metri —
■
urmind să se încheie în trimestrul II
al anului viitor.
[
Tovarășul Nicolae Ceaușescu se
;
interesează despre stadiul lucrărilor
'
la podul de cale ferată care leagă
'
Medgidia de Negru Vodă, o reușită
[
realizare a constructorilor români.
Este informat că podul, cu o deschi|
dere centrală de 135 metri și cale fe
rată dublă, va putea fi traversat încă
I
de la începutul anului viitor. De la
I
înălțimea celor 30 de metri ai podu;
lui rutier, care oferă o largă perXYjspectivă a canalului și a lucrărilor
i -aferente, secretarul general al parti• <dului se interesează despre bazinele
I
de refulare care se văd în apropiei
re, indicind copertarea lor cu păj. mint fertil și redarea în circuitul âi. gricol în cel mai scurt timp.
Felicitind proiectanții și construcI
torii pentru realizările de pînă acum,
secretarul general al partidului a in‘
dicat să se asigure, în continuare, o
i
amplă mobilizare a forțelor, să se
f lucreze cu toată abnegația, pentru
ca obiectivele prevăzute în plan să
fie realizate în timpul stabilit.

i

Se survolează o porțiune a arterei
de apă ce va lega Dunărea de
• Marea Neagră și se ajunge în SEC-

U TORUL ÎN CARE ÎSI DESFÂi SOARĂ ACTIVITATEA MILI-

TARI Al FORȚELOR NOAS>TRE ARMATE.
!<;>
:
■
.
,

!
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I
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Conduc'ă&fhl'ipaitîaîtlui'i și statului
nostru, cQthăStfâ&t®-1i^rem:'al:-ifori
țeior armate este întîmpinat de general-locotenent Constantin Olteanu,
ministrul apărării naționale, care ra
portează că sarcinile încredințate militarilor la precedenta vizită au fost
îndeplinite exemplar. în acest sector
au fost excavați, pină acum, peste
32 milioane mc de pămînt și rocă și
au fost date agriculturii, prin ame
najarea unor terenuri improprii cul
turilor, peste 150 hectare.
Adresindu-se ostașilor-constructori,
tovarășul Nicolae Ceaușescu a transmis calde felicitări tuturor militari
lor care lucrează pe acest mare șantier, urări de succese tot mai mari,
multă sănătate.
Miile de tineri care-și fac datoria
față de. patrie sub arme și, totodată,
iși desăvîrșesc pregătirea profesională, răspund : „Servim patria 1“ Răsună urale și aclamații îndelungi — ex
presie a hotărârii militarilor României
socialiste de a fi apărători de nădejde ai cuceririlor poporului nostru, de a-și aduce, ca și pînă acum,
întreaga contribuție la înălțarea de
noi obiective care să facă patria
noastră mai puternică, mai prosperă.
Ca și în alte puncte .vizitate, to
varășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa
Elena Ceaușescu, ceilalți tovarăși din
conducerea partidului și statului au
fost intimpinați cu deosebit entuz> nn, cu însuflețire, la ȘANTIE-

kJL NAȚIONAL AL TINE
RETULUI de 13 km 50La coborîrea din elicopter, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena
Ceaușescu sint salutați de tovarășul
Pantelimon Găvănescu, prim-secretar

al Comitetului Central al U.T.C.,
Tudor Mohora, președintele Consi
liului Uniunii Asociațiilor Studenților
Comuniști.
Brigadierii prezențî în această
zi la întilnirea cu secretarul ge
neral al partidului sint reprezen
tanții celor 5 000 de tineri care
lucrează acum pe cel mai mare șan
tier național al tineretului — Canalul
Dunăre-Marea Neagră. Sint munci
tori, elevi și studenți ce iși consacră
întreaga lor energie pentru a grăbi
terminarea acestei mari lucrări.
Adresindu-se
la
sosire
celor
prezenți, tovarășul Nicolae Ceaușescu
a adresat calde felicitări pentru ac
tivitatea pe care o depun pe acest
mare șantier — Canalul DunăreMarea Neagră — construcție de im
portanță națională care, prin contri' buția adusă de tineret, va înscrie
numele generației ce lucrează la ca
nal în rîndul constructorilor socialis
mului multilateral dezvoltat în pa
tria noastră.
Vibrantele cuvinte rostite de se
cretarul general al partidului au fost
primite cu deosebită bucurie de cei
prezenți, scandîndu-se cu însufleți
re „Ceaușescu—P.C.R. !“, „Ceaușescu
— tinerii !“.
.... ...
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu, ceilalți to
varăși din conducerea de partid și
de stat sînt invitați apoi în fața unor
planșe, unde comandantul Șantieru
lui național al tineretului, Nicolae
Ivanov, informează despre realizări
le de pînă acum ale brigadierilor. Se
. precizează că indicațiile date de se
cretarul general al partidului Ia. pre
cedenta vizită au dus . la obținerea
, unor rezultate d^șebite . Din . totalul
' de 49 milioane mc uh'pftmfht’'prevăzuți a fi excavați
*trohsdntîl‘ de
canal încredințat tineretului s-au
dislocat 43 milioane mc, tinerii angajindu-se ca pină la Conferința Na
țională a partidului să termine lu
crarea încredințată. De asemenea, au
fost turnați peste 250 000 metri cubi
ziduri de sprijin, apreciindu-se, că
sint create toate condițiile ca pînă
la sfîrșitul acestui an să se încheie
și aceste lucrări.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a apreciat modul de organizare a șan
tierului pe trepte de excavație, fapt
ce conduce la utilizarea eficientă a
mijloacelor mecanice și a cerut Mi
nisterului Aprovizionării TehnicoMateriale. și Controlului Gospodăririi
Fondurilor Fixe și Ministerului Trans
porturilor și Telecomunicațiilor să
asigure cele necesare in vederea în
cheierii lucrărilor la termenul pre
văzut.
Următorul moment al dialogului
cu constructorii canalului s-a des
fășurat la KILOMETRUL 58,
punct aflat pe traseul celor doi kilo
metri care, la vizita făcută exact cu
un an în urmă de secretarul general
al partidului, a fost repartizat pen
tru execuție armatei.
în jurul platoului pe care ateri
zează elicopterul prezidențial, mili
tarii, precum și locuitori ai satelor
din jur fac o primire deosebit de
călduroasă, entuziastă.
•
Din acest punct, privirea poate cu
prinde o imagine impresionantă a
muncii eroice pe care o desfășoară
militarii dintr-o mare unitate a ar
matei noastreSecretarului general al partidului
îi sînt prezentate, in fața unor plan

La stația de pompare care deservește sistemul de irigații

acestui important obiectiv al eco
nomiei naționale. Noul port — si
tuat in punctul terminus al Cana
lului Dunăre-Marea Neagră — este
un imens șantier, unde se depun
eforturi concentrate pentru accele
rarea ritmului de execuție a capaci
tăților prevăzute. Volumul mare de
lucrări efectuate pină acum s-a con
cretizat in finalizarea, etapă cu eta
pă, paralel cu construcția digurilor
de apărare, a unor platforme portua
re, a portului de acostare a petrolie
relor de 150 000 tdw, a portului de
transbordare a minereurilor, precum
și a cheiurilor și danelor pentru mi
nereuri.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a ce
rut constructorilor să țină cont de
termenele de punere in funcțiune a
capacităților din prima etapă de dez
voltare a portului, cărora să le acor
de prioritate. în același timp, a re
comandat să se asigure cit mai ra
pid umplerea și amenajarea spații
lor îndiguite. utilizarea cit mai efi
cientă a suprafețelor portuare.
în legătură cu dezvoltarea ulteri
oară a marelui complex portuar, to
varășul Nicolae Ceaușescu a cerut
proicctanților și constructorilor să
studieze posibilitățile optime de amenajare în această zonă a unui
LA ECLUZA DE LA AGI
șantier de reparații pentru nave ro
GEA, poartă dinspre mare a Ca
mânești și străine.
nalului Dunăre-Marea Neagră, sint
Dialogul secretarului general al
prezentate secretarului general al
partidului cu constructorii marelui
partidului stadiile avansate ale luport, constănțean s-a extins apoi la
drărilor la acest important obiectiv,
problemele dezvoltării unui alt port
pentru construcția căruia s-au turdin această zonă — cel de la Midia.
nat, pînă în prezent, 340 000 mc be- ‘ Pornind de la examinarea stadiului
ton, s-au montat 13 000 bucăți de . actual al lucrărilor de extindere a
prefabricate și 25 000 tone armături
portului Midia, situat in imediata
metalice. întreg. acest nod hidroteh- . vecinătate a combinatului petrochi
nic și de navigație de lă AgigeaTemic. tdvarășîil Nic6Pae’?'Ceaușescu, a
prezintă o lucrare modernă, de o
insistat asupra necesității executării
complexitate tehnică deosebită. Este
la termen a digurilor de larg și a
ilustrativ faptul că in corpul ecluzei
capacităților portuare, arătind că este
sînt incluse, pînă la această dată, 450
momentul să inceapă și amenajarea
încăperi tehnologice, că s-au ame
unor capacități de reparare și între
najat 6,2 km de galerii și 2,2 km de
ținere a navelor. în legătură cu mo
nișe și puțuri.
dul in care vor fi executate, secre
tarul general al partidului a subli
Constructorii de la I.C.H.-Constanniat că trebuie să se opteze pentru
ța și .montorii de la Trustul „Enersoluții
constructive rapide, fără con
gomontaj “-București au înregistrat
strucții mari și costisitoare, iar dez
aici ritmuri înalte de lucru, atingind
voltarea lor să se facă pe parcurs,
cota finală ■— plus 11. metri — la
in etape, după darea in exploatare.
turnarea betoanelor. Au început, de
asemenea, înainte de termen, lucră
în încheierea vizitei, tovarășul
rile de montaj al porților buscate de
Nicolae Ceaușescu a felicitat pe con
serviciu, turnarea betonului la cana
structori pentru realizările obținute
lul de aducțiune și la cele două miși le-a urat să muncească cu spor
crohidrocentrale ce vor asigura ne
pentru îndeplinirea angajamentelor
cesarul de energie electrică pentru
asumate.
acest tronson al canalului. în stadii
Garda aliniată la locul de decolare
finale de execuție se găsesc portu
a elicopterului prezidențial a pre
rile de așteptare din aval și amonte
zentat onorul. Se intonează Imnul
de ecluză.
de Stat al Republicii Socialiste
Tovarășul Nicolae Ceaușescu apre
România. Tineri și tinere, pionieri și
ciază că ecluza de la Agigea se pre
șoimi ai patriei au oferit tovarășului
zintă ca un obiectiv conturat, in pra
Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena
gul finalizării.
Ceaușescu 'buchete de flori.
în continuare, directorul general al
Miile de constructori prezenți aici
Centralei
Canalul
Dunăre-Marea
și-au exprimat, din nou, prin puter
Neagră prezintă programul de lu
nice aplauze, indelungi urale și
crări Ia cele două poduri din zonă :
ovații, sentimentele de inaltă stimă
cel de cale ferată de pe magistrala
și prețuire, dragostea lor fierbinte
feroviară
Constanța-Mangalia,
in
față de cel care, in fruntea partidului
și statului, asigură, cu deplină clar
lungime de 348 metri, dat recent în
funcțiune, și podul rutier de pe au
viziune și neasemuit patriotism, dez
voltarea multilaterală a României
tostrada E 15, care leagă stațiunile
conterpporane. împlinirea neabătută
turistice de pe litoral.
a destinelor sale comuniste. Atmos
Analiza efectuată de secretarul ge
fera vibrantă ce domnește acum, la
neral al partidului a fost axată și la
încheierea vizitei de lucru și care
ultimul obiectiv al vizitei — POR
s-a regăsit pe întreg parcursul ei,
exprimă in același timp hotărârea
TUL CONSTANȚA SUD oamenilor muncii constănțeni de a
pe principalele probleme legate de
intimpina cu noi fapte de muncă
darea în exploatare la termen a
Conferința Națională a partidului.

șe, situația la zi a . lucrărilor din
zona de platou a canalului, cuprinsă
între kilometrii 49 și 60, respectiv
localitățile Straja și Agigea, precum
și măsurile luate astfel încit să fie
îndeplinit angajamentul asumat ca
la jumătatea anului viitor acest
grandios obiectiv să fie finalizat.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu este
informat că în cursul acestui an va
fi încheiată, în linii generale, ope
rația de excavare, după care se va
trece la consolidarea malurilor, lu
crare deosebit de importantă în
această zonă de creastă.
în încheierea vizitei, militarii
participanți la construcția Canalului
Dunăre-Marea Neagră se anga
jează în fața secretarului general al
partidului, președintele țării, coman
dantul suprem al forțelor armate,
că-și vor îndeplini la timp. în mod
exemplar, misiunea încredințată.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu re
comandă să fie mobilizate toate for
țele materiale și umane existente și
în , această zonă a canalului, astfel
încit lucrările prevăzute să fie executate în termenele stabilite, în
condițiile evitării oricărei pierderi de
teren arabil.
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Dialog de lucru cu specialiști și constructori la ecluza de la Cernavodă

Pe șantierul centralei nuclearoelectrice de Ia Cernavodă

La kilometrul 50, pe Șantierul național al tineretului

Se examinează mersul lucrărilor la portul Constanța Sud
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SECERIȘUL GRIULUI-in ritm mai susținut,
cu maximă grijă pentru evitarea pierderilor!
Stadiul actual al lucrărilor impune măsuri deosebite, eforturi
suplimentare pentru a pune cit mai repede recolta la adăpost

TELEORMAN: Oamenii vrednici folosesc
acum fiecare oră bună de lucru
în județul Teleorman, secerișul
griului a fost stînjenit de ploile că
zute în ultimele zile. Din datele
furnizate de direcția agricolă jude
țeană reiese că griul a fost strîns,
pînă în seara zilei de 15 iulie, de
pe aproape 72 000 hectare, ceea ce
reprezintă 67 la sută din suprafața
cultivată. Așadar, mai este destul de
lucru, ceea ce presupune ca acum,
odată cu. ameliorarea vremii șl zvîntarea lanurilor, să se lucreze bine
organizat, cu toate forțele. Conclu
dentă în acest sens este experiența
unităților agricole care, în scurt
timp, au reușit să strîngă producția
de pe suprafețe mari. Spre exem
plificare, ne vom referi la rezulta
tele obținute în consiliul' agroindus
trial Dobrotești.
La intrarea în hotarul cooperati
vei din comuna Didești, lanurile de
grîu se descoperă privirilor în toată
bogăția lor. Două formații de me
canizatori, care lucrează sub condu
cerea directă a inginerului-șef al
cooperativei agricole, Justinian Budea, se află intr-o adevărată com
petiție profesională. „De joi am re
luat lucrul, după ce duminică seara
l-am întrerupt din cauza ploilor —
ne spune inginerul-șef al cooperati
vei. în zilele în care nu s-a putut
lucra au fost reparate combinele,

s-a lucrat Ia strîngerea paielor și la
arături". Se impun aici două obser
vații.
Prima :
echipamentele de
pleavă nu au fost montate decît pe
două combine
și nici acestea nu
tractează remorci pentru strîngerea
furajelor. A doua : din planul de
500 hectare de culturi duble nu s-au
semănat decît 100 hectare. Justifi
cări s-au găsit
imediat, dar este
limpede că ele nu vor ține loc de
hrană pentru animale.
în actuala campanie de seceriș, întîrziată de acum calendaristic, pro
blema principală o constituie preo
cuparea pentru folosirea fiecărei
clipe și ore bune de lucru, începînd
de dimineața cînd, printr-un control
permanent al lanurilor și organiza
rea temeinică a muncii, se pot re
colta zilnic, în fiecare unitate, cîteva
hectare în plus. La C.A.P. Dobro
tești, combinele intră în brazdă la
ora 7. Așa se explică de ce la ora
9,30, cînd am ajuns aici, fiecare me
canizator recoltase cel puțin un hec
tar, fără ca în urma combinelor să
rămînă spice sau boabe risipite. Ală
turi de cele 13 combine conduse de
mecanizatori localnici, în lan se
aflau 9 combine sosite de la Merișanl, unitate vecină, care a încheiat
prima recoltarea griului.

în competiția cu timpul se cîștigă
zilnic ore bune de lucru și în alte
unități agricole, cum sînt cele din
Tecuci, Bălăci și Siliștea Nouă., De
altfel, așa cum ne-a informat tova
rășul Radu Alecu, inginerul-șef al
acestui consiliu agroindustrial, pînă
în prezent griul s-a recoltat de pe
mai bine de 80 la sută din supra
fața cultivată.
A mai rămas de
strîns producția de pe 1 200 hectare,
ceea ce înseamnă că recoltarea se
va încheia la termenul stabilit.
Dintr-o recentă analiză făcută de
comandamentul județean pentru agricultură a reieșit însă că nu în
toate consiliile unice agroindustriale
se desfășoară în mod corespunzător
actuala campanie. „De aceea — ne
spune tovarășul Marin Nisipașu, se
cretar al comitetului județean de
partid — au fost luate măsuri menite
să impulsioneze ritmul lucrărilor.
Bunăoară, pe măsură ce în' unele uni
tăți agricole recoltarea se încheie sau
a rămas de efectuat pe suprafețe mici,
combinele sînt
dirijate, în cadrul
aceluiași consiliu, la cooperativele
agricole rămase în urmă. în același
timp, s-a trecut la eliberarea de paie
a terenului și executarea arăturilor in
timpul nopții. Vom acționa pentru
grăbirea acestor lucrări, astfel incit
eă se încheie cit mai repede și semă
natul culturilor duble".

Stan ȘTEFAN

corespondentul

„Scînteii"

Recoltarea griului

la C.A.P. Scutelnici, județul Buzău
Foto : Mircea Datcu

OLT: Mijloacele mecanice sînt
concentrate în unitățile rămase în urmă
Precipitațiile căzute in județul Olt
— intre 10—50 litri pe metru pătrat
— au îngreunat desfășurarea lucră
rilor de recoltare a griului. Odată
cu îmbunătățirea vremii, combinele
au intrat din nou in lanuri. Acti
viștii de partid și de stat repartizați
să sprijine și să coordoneze desfă

șurarea campaniei de recoltare, îm
preună cu specialiștii din unități, se
află în cîmp, unde controlează per
manent starea lanurilor. Ca urmare,
în după-amiaza zilei de 15 iulie s-a
lucrat în consiliile unice agroindus
triale Corabia, Stoicănești, Vișina,
Valea Mare și Radomirești, iar ieri

secerișul a fost reluat și in alte, uni
tăți agricole.
Pină’ joi seara, recolta de grîu în
județul Olt a fost strinsă de pe
mai bine de 69 000 hectare, ceea ce
reprezintă 72,7 la sută din suprafețele
cultivate. în vederea terminării cît
mai grabnice a secerișului, comanda
mentul județean pentru agricultură
a luat, între altele, măsuri pentru
întrajutorarea unităților agricole ră
mase în urmă, concentrindu-se aici
un număr mai mare de combine și
mijloace de transport. Bunăoară, în
consiliul agroindustrial Ștefan cel
Mare, combinele de la Ianca — uni
tate care a încheiat secerișul — au
fost dirijate operativ pe terenurile
cooperativelor agricole Ștefan cel
Mare și Grojdibod. Așa șe procedea
ză și in consiliile agroindustriale
Corabia, Vișina, Rusănești și în alte
locuri. Ca atare se utilizează cu
înalt randament combinele și cele
lalte mijloace mecanice, se folosește
fiecare oră bună de lucru pentru a
se strînge repede și fără pierderi
întreaga recoltă de griu.
Totodată, se acționează cu toate
forțele la aratul și pregătirea tere
nului, Ia însămînțarea culturilor
duble. Pînă în prezent au fost se
mănate in cultură dublă peste 40 000
hectare, ceea ce reprezintă 49,3 la
sută din programul stabilit. Se im
pune urgentarea acestei lucrări, mai
ales dacă avem în vedere decalajul
ce există între recoltarea păioaselor
și însămînțarea culturilor duble. O
atenție cu totul deosebită trebuie
acordată plantării legumelor în cul
tură succesivă, lucrare realizată doar
pe 1 776 ha, ceea ce reprezintă numai
30 Ia sută din programul stabilit.
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Conform practicii profund democratice a partidului și statului nos
tru, de a consulta masele oamenilor muncii, întregul popor asupra
celor mai importante proiecte de acte normative, a fost supus dezba
terii publice proiectul Legii cu privire la obligațiile și răspunde
rile consiliilor populare, unităților socialiste și ale cetățenilor pentru

buna gospodărire, întreținere și curățenie a localităților urbane și ru
rale, păstrarea ordinii și disciplinei publice.
Proiectul noii legi — publicat în „Scînteia" nr. 12 404 — a fost pri
mit cu interes larg de cetățeni, interes reflectat și de opiniile adresate
ziarului de diferite categorii de cititori.

Este firesc ca la acțiunile de interes cetățenesc

atitudine, să ne sprijine, să creeze
o adevărată opinie colectivă și in
transigentă împotriva celor , care
murdăresc sau deteriorează mij
loacele de transport în comun, nu
se comportă civilizat.
Ordinea și disciplina se impun
numai printr-o muncă permanentă,
•prin respectarea de către toți â nor
melor-de'conviețuire socială, De
asemenea, atît noi, cît și organele
de ordine trebuie să dovedim rnai
multă perseverentă în popularizarea
și, aplicarea prevederilor legale,
pentru prevenirea oricăror manifes
tări care contravin normelor de
comportare civilizată.

treținere, dar starea unor vagoane
de tren este încă nemulțumitoare.
Deși regionala noastră s-a situat pe
locul I in întrecerea socialistă in
domeniul transporturilor feroviare
pe cinci luni din acest an, consi
în calitate de deputat al comuRaportind însă realizările la obli
derăm că mai avem multe de fă
1
nei Buzoiești în Consiliul popular
gațiile și răspunderile ce revin prin
cut. atît în ceea ce privește înde
I
(județean Argeș am
studiat cu
noile reglementări populației si de■atenție prolpcțul „de lege referitor
putaților pentru buna gospodărire a plinirea obligațiilor profesionale ce
’
np
revin, cît și în educarea cetăla gospodărirea niai .b'ițnăia locali- '; localităților, reiese limpede lăă mail
stăților. într-adevăr. noile regle
avem multe de făcut. în acest sens, f țenilor.
Aceste, obligații sînt înscrise în
mentări se dovedesc un instrument
aș vrea să fac o remarcă : este încă
mai eficient la îndemîna consiliilor
articolele 19 și 20 din capitolul V.
relativ mic numărul celor care iau
populare, a deputaților și activului
Noi vom face totul pentru a le în
parte
la
acțiunile de
interes
de cetățeni, pentru buna îngrijire
obștesc. Consider că orice absență, deplini exemplar. în același timp,
cred că este necesar ca toți factorii
și înfrumusețare continuă a locali
de la muncă pentru înfrumuse
educaționali să acționeze mai hotăților, pentru întărirea ordinii și
țarea unei locaiități sau alta este
disciplinei publice.
tărît pentru a educa, în primul
un fel ae nedreptate făcută ce
rînd copiii și tineretul, în spiritul
Comuna Buzoiești numără peste
lor care înțeleg, participă și des
5 000 de locuitori. E tot mai pro
grijii față de "avutul obștesc, dar
fășoară muncă patriotică, obtinînd
nunțată dorința sătenilor de a-și
și pentru ca cetățenii maturi să ia
rezultate de care, pînă la urmă, be
vedea comuna lor cît mai frumoasă
neficiază toți, adică și cei care se
și cit mai curată. împreună cu de
țin deoparte. De aceea consider ca
putății, cetățenii participă în număr
foarte justă, bazată pe principiile
Itot mai mare la acțiuni de muncă
eticii, prevederea proiectului de lege
patriotică, pentru repararea dru
care înscrie obligații sporite pri
în mod obișnuit, întreținerea și
murilor. săparea șanțurilor, la ridi
vind mobilizarea întregii populații
înfrumusețarea municipiului Călă
carea de școli, magazine si alte
la curățenia și igiena locuințelor,
rași se rezolva aproape de la sine.
obiective sociale. Multi cetățeni se
curților și arterelor de circulație,
Fiecare .gospodar își îngrijea casa,
dovedesc buni gospodari și la casele
participarea, cu mic, cu mare, la ac
grădina și spațiul din fața locuin
lor. ceea ce influențează în bine și
țiunile de înfrumusețare a fiecărei
ței, fără să aștepte îndemnul cui
aspectul general al așezării noastre.
localități.
va. Era o tradiție născută și con
S-au ridicat construcții noi. îm
solidată în același timp cu exis
Cred că noile reglementări oferă
prejmuite cu garduri trainice și fru
tența localității, care niciodată n-a
posibilitatea ca acțiunile gospodă
mos aliniate, se cultivă terenul din
așteptat
dotări speciale pentru sa
rești care se întreprind să fie nomi
incinta gospodăriilor, de te întrebi
lubritate.
Gospodăria frumoasă,
nalizate,
încă
din
proiect,
pe
facto

unde începe grădina și unde se
îngrijită, era semnul civilizației și
rii răspunzători de la consiliile
termină curtea. Ca inginer agrohom
hărniciei locatarului și al include
populare și unitățile socialiste din
și, în același timp, deputat, as vrea
rii Iui în rîndul cetățenilor care se
teritoriu, pe circumscripțiile electo
să menționez în special acțiunile
bucură de respect și admirație..
rale, pe.grupe de cetățeni. Ar creș
de mai bună gospodărire a fondu
te. în felul acesta, răspunderea și
Viața însă a schimbat și Călăralui funciar : au fost stabilite cu
participarea directă a tuturor cetă
șiul. Chemat lă ritmurile vieții
exactitate perimetrele cultivabile,
țenilor
la
tot
ceea
ce
se
întreprin

moderne, orașul și-a pierdut aerul
în spiritul autoaprovizionării. s-a
de în folosul lor. al întregii obști.
patriarhal. Locul fostelor „case cu
parcelat teritoriul pe structuri și
curte" a fost luat, în cea mai mare
culturi, s-au îngustat și desființat
Petre
LECA
parte, de numeroase blocuri, de
drumurile inutile, s-a dat o folosire
cartiere întregi. Ca pretutindeni în
deputat in Consiliul popular
mai corespunzătoare loturilor în fo
țară, Oamenii s-au mutat în apar
al județului Argeș
•
losință.
tamente, au găsit un plus de con
fort, binevenit după ani de muncă.
Dar spațiile din jurul blocurilor,
străzile, parcurile, locurile de joacă
pentru copii au fost lăsate in gri
ja edililor. Ca și cum spiritul gos
podăresc propriu n-ar fi avut loc
în bagaje, mulți cetățeni s-au
Firește. întreținerea și păstrarea
Am luat cunoștință cu mare in
transformat brusc in controlori
curățeniei, ordinii și disciplinei în
teres de proiectul de Lege cu pri
exigenți
ai muncii și acțiunilor lu
mijloacele de transport ne-au pre
vire la obligațiile și răspunderile
crătorilor de la gospodăria orășe
ocupat și pină acum. Dar cu toate
consiliilor populare, unităților so
nească, fiind gata să reclame, să
cialiste și ale cetățenilor pentru
strădaniile noastre de a pune la
se plîngă ori de cite ori aceștia nu
dispoziția cetățenilor vagoane con
buna gospodărire. întreținere și cu
reușesc să țină pasul cu cerințele
rățenie a localităților urbane si ru
fortabile și care să asigure condiții
lor. „De ce nu ne fac spații verzi
cît mai bune și mai plăcute de cir
rale. păstrarea ordinii și discipli
în fața blocului, de ce nu ne cură
nei publice, supus dezbaterii pu
culație. mai întimpinăm greutăți
ță
trotuarele, de ce nu string res
din partea unor călători care mur
blice. Apreciez ca bine venit și
turile menajere, de ce nu ne zu
dăresc, rup. deteriorează vagoanele.
foarte necesar un asemenea act nor
grăvesc scările, de ce nu ne mătu
Anual se cheltuiesc zeci de mili
mativ. inclusiv pentru noi. gospo
ră scările, de ce nu curăță zăpada,
oane de Iei pentru reparații și în
darii parcului feroviar.

să participe întreaga obște

Incj. Gheorghe BÎRSAN
șeful stației C.F.R. Bîrlad

Orașele, cartierele noi vor fi mai bine îngrijite

Pentru o comportare civilizată în mijloacele

de transport

de ce...“. Și uite-așa, uitînd mai
vechile lor deprinderi, unii oameni
se întrec în reclamații și plingeri,
de parcă așa ar fi procedat de cînd
sint. De unde această mentalitate,
de unde această atitudine n-aș pu
tea să spun. Doar pină acum oa
menii nu fuseseră învățâți să li se
facă totul de-a gata.
Proiectul noii legi privind mai
buna gospodărire a localităților, ne
amintește că e cazul să revenim
la bunele obiceiuri șr bunele inten
ții, de pină acum cîțiva ani, pentru
a „reabilita" o frumoasă tradiție :
aceea de buni gospodari ai propriei
așezări. Reglementările propuse au
deci o funcție puțernic educativă,
de stimulare a conștiinței cetățe
nești.
Consider, totodată, că aceste re
glementări răspund unei mari ne
cesități. Aproape toate orașele țării
au crescut în ultimii ani foarte
mult. însuși acest fapt obligă pe
cetățeni să participe la gospodări
rea lor. Una era pentru edili să
îngrijească o localitate cu cîteva
mii de oameni și altă înseamnă să
îngrijească orașe de multe ori mai
mari atît ca întindere cit și ca
populație. Noile așezări, zestrea
mult sporită a fiecărei localități
implică mii și mii de gospodari,
nu doar aportul celor de la primă
rie. Iată de ce cred că, in apli
carea noilor reglementări, prin
antrenarea mai largă a cetățenilor
la activitatea de gospodărie comu
nală, orașele, cartierele noi vor fi
mai bine îngrijite.

Florica VIȘAN

funcționară - Călărași

. • w-.
Hunedoara

un oraș cu buni gospodari

Cristian

populației
Argumente pentru diversificarea și asigurarea
unei calități superioare conservelor de legume
și fructe
In asigurarea unei alimentații raționale și igienice, legumele și fructele —.atît in ,stare, proaspătă, cit «foi,
preparată înțr.-.d, .’'gamă variată ...de.
produse de către unitățile industriei
alimentare — au de jucat un rol
important. în acest sens, pro
iectul Programului de alimenta
ție științifică a populației, su
pus dezbaterii publice in aceste zile,
cuprinde^ direcțiile in care cercetarea
științifică, industria alimentară tre
buie să acționeze pentru dezvoltarea,
modernizarea și diversificarea aces
tor produse agroalimentare. cores
punzătoare cerințelor unei alimenta
ții științifice pentru toate categoriile
de populație, datorită vitaminelor și
elementelor minerale conținute. în ce
măsură satisfac însă exigentele de
calitate și diversitate
sortimentală
ale cumpărătorilor aceste produse,
menite să ușureze munca din gospo
dăriile populației ? Afluența deseori
redusă din raioanele specializate ale
marilor magazine alimentare indică,
desigur, o anumită rezervă fată de
aceste produse de consum. Despre cît
de justificată sau nejustificată este
această reținere și mai ales despre ce
întreprinde cercetarea de profil pen
tru a o înlătura, am solicitat preci
zări de la dr. ing. Ion Rădulescu,
directorul Institutului de cercetări și
proiectări pentru valorificarea și in
dustrializarea legumelor și fructelor.
— Să ne oprim, de pildă, la conser
vele destinate • copiilor mici, lansate
in ultimii ani pe piață într-o gamă
de circa 40 de produse, pe bază de
legume, fructe, came etc. Realizate
în condiții speciale de igienă pe in
stalații ultramoderne, din materii
prime de cea mai bună calitate, aceste produse conțin toți factorii
nutritivi necesari alimentației rațio
nale a copilului la primele vîrste.
Rețetele au fost puse la punct prin
colaborarea cercetătorilor noștri cu
nutriționiști pediatri, fiind avizate,
dealtfel, de Ministerul Sănătății. De
ce zac totuși respectivele produse în
rafturile magazinelor cu autoservire,
în Ioc să ușureze munca mamelor 1'
în primul rînd, pentru că nu se face
o reclamă corespunzătoare — nici
prin presa scrisă sau vorbită și nici
în cadrul magazinelor — pentru a in
forma la timp și corect cumpărătorii.
Prejudecata față de produsele con
servate se cere înlăturată mai ener
gic și în ce privește conservele die
tetice, concepute tot pe baza cola
borării Cu nutriționiștii, o altă cate
gorie de produse noi, destinate celor
ce suferă de afecțiuni ale aparatului
digestiv, boli cardiace, diabet, obezi
tate. Cîți sînt cei care știu că. în ge
neral, toate conservele industriei
noastre, și nu numai cele cu destina
ție specială, sint realizate exclusiv
din produse naturale, fără conservanți sau coloranți sintetici, rezisten
te in timp prin sterilizarea la care
au fost supuse, cu un ridicat conținut
de substanțe nutritive și vitamine 1
Foarte, puțini. De aceea, așa cum
subliniază pe bună dreptate proiec
tul Programului de alimentație știin
țifică, se impune ca organizațiile de
masă și obștești, Ministerul Educației
și Invățămîntului, Consiliul Culturii
și Educației Socialiste, presa, radioul
și televiziunea să desfășoare o acti
vitate susținută de educare a popu
lației pentru realizarea unei alimen
tații științifice, pentru îmbunătățirea
treptată a structurii consumului ali
mentar, în primul rînd, prin crește
rea ponderii legumelor și fructelor —
în stare proaspătă, cit și conservate
— cu conținut ridicat în vitamine și
elemente minerale.
— Interesul deseori scăzut al cum
părătorilor față de conservele de uz
normal, atit de necesare pe o lungă
perioadă a anului in alimentația
omului sănătos, nu poate fi pus insă,
in nici un caz, doar pe seama carac-
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tarului lor de noutate. Poate dimpotrivă.
i.Lri- De vină festă îrt măre parte Con-.s.er.vatorismtil' r'eprezeh'tanților comer
țului care contractează mereu ace
leași produse „clasice". Marile Unități
industriale preferă însă și ele să se
profileze pe un număr restrîns de
produse, tot cele „clasice", fiind mai
ușor să nu se complice cu introdu
cerea unor tehnologii și rețete noi.
De ce să nu recunoaștem că și noi,
specialiștii din cercetarea de profil,
ne-am considerat deseori misiunea
încheiată în momentul în care reu
șeam să omologăm un nou produs —
doar în cincinalul 1976—1980 un nu
măr de 116 — fără să ne mai intere
săm prea mult de soarta lui, în con
tinuare. Tocmai pentru a ajuta pro
dusele noastre să depășească mai
rapid stadiul de „exponate" peria di
verse tirguri și expoziții, institutul
nostru a elaborat, la sfirșitul anului
trecut, un program complex de. in
troducere și generalizare a rezultate
lor cercetării în producție. S-a adop
tat măsura ca fiecare cercetător, fără
excepție, să activeze în circa 20 ia
sută din orele de muncă ale unui
an în unități de producție, ăcordînd
asistență tehnică îndeosebi la imple
mentarea tehnologiilor și rețete
lor noi.
— Care este stadiul afirmării
concentratelor de concepție româ
nească, cum se valorifică materiile
prime furnizate de livezile, viile și
pădurile noastre ?
— Anul acesta va intra in funcțiu
ne, la Brașov, prima mare unitate
industrială de concentrate din țară,
cu o capacitate anuală de 5 000 de
tone. Ea va produce, pe baza tehno
logiilor elaborate de institutul nos
tru, o gamă largă de concentrate pen
tru băuturi răcoritoare, omologate în
ultimii ani : „Vitis" și „Flores", din
must de struguri, „Mero" din suc de
mere, „Mentola", din ulei de mentă,
„Rocola" din extracte de plante aro
mate și sucuri de fructe etc. în no
menclatorul produselor noii unități, a
căror realizare o vom urmări îndea
proape, vor intra și sucuri concentra
te de legume, respectiv morcovi,
țelină, revent etc.
— Ce alte preocupări are cer
cetarea de profil pe^ linia asigură
rii unei game mai largi de produse,
menite să vină in sprijinul unei ali
mentații științifice, raționale — așa
cum prevede recentul proiect de
program ?
— Aș dori, mai întîi, să amintesc
dintre realizările mai deosebite teh
nologia — aplicată deja în industrie
— de obținere a pectinei (substanță
extrasă din fructe) ce intră în compo
ziția tuturor gemurilor, asigurînd gelificarea. în prezent, sîntem pe cale
de a pune la punct tehnologia de ob
ținere a enzimelor pectolitice (necesa
re pentru toate sucurile de fructe), cit
și a unor coloranți naturali din
sfeclă, tescovină de struguri etc. Cit
privește problema aromelor alimen
tare, se anunță promițătoare colabo
rarea cu diverse unități de cercetare
din țară și cu „Plafarul", sub coor
donarea directă a Consiliului Națio
nal pentru Știință și Tehnologie, Do
resc să subliniez însă că principala
noastră misiune la ordinea zilei este
aceea de a scurta drumul către in
dustrie și, implicit, către consuma
tori, a rezultatelor obținute de cer
cetare. în principal. în aCest sens în
țelegem. să traducem în viață, sarci
nile din program vizînd cercetarea,
chemată să acționeze pentru îmbună
tățirea continuă a structurii alimen
tației, pentru modernizarea acesteia,
corespunzător cerințelor nutritive
științific determinate, a condițiilor de
muncă și viață din etapa actuală.
Convorbire realizată de

Ioana DABU

Brașov. Dis-de-dimineață. In
fața poștei centrale, lingă uria
șul rond cu flori din parc s-a
oprit un om. A privit lung la
florile căzute șl acoperite de
pământ. Apoi, după o exami
nare atentă a firelor de horten
sia căzute in urma ploilor din
ultimele zile, a clătinat din
cap, și-a lăsat geanta pe o
bancă și a inceput să caute
prin bqschetele parcului cren
guțe uscate de care a ancorat cu
migală, fir cu fir, gingașele
flori.
Am rugat pe inimosul „grădinumele său :
nar" să ne spună
.
„De ce, la ce v-ar folosi ?, a
întrebat pe un ton cald, priete
nos. Sînt un simplu cetățean al
Brașovului. Nu ajunge atit ?“
Apoi s-a îndepărtat cu pași
rari, satisfăcut că săvirșise o
faptă spre
binele tuturor...
I-am
aflat totuși numele :
Gheorghe Comșa, strada Ar
mata Roșie.

1

Emillan ROUĂ
corespondentul
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Iile Novac, inginer chimist la
întreprinderea de lacuri și vop
sele „Azur" din Timișoara, bine
încadrat, bine remunerat, bine
• văzut, bine' cunoscut ș.a.m.d.
avea, nevăzut, necunoscut de
nimeni (așa iși închipuia el), un
„ce“ la inimă ; ii licăreau in
tăcere ochii după metalele pre
țioase care se foloseau in
întreprindere. Tare ar fi dorit
să le simtă grele prin buzuna
rele proprii.
Cum, necum, intr-o zi a pus
mina, A părăsit in liniște între
prinderea pe sub ochii por
tarului și s-a oprit la un bișni
țar. Bișnițar care din intimplare avea și- el prin buzunare
niște dolari. Și tocmai cind se
făcea schimbul, la fața locului
au sosit niște oameni in uni
formă care au pus capăt ruși
nosului „tirg".

Cocoșul indignat
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Huși. Miez de noapte. Străzi
pustii. Și totuși o umbră agilă
ca o părere sare gardul casei
nr. 39 de pe bd. 1 Mai. Era
umbra lui Ion Pandiche, fără
profesie, cu domiciliul tot pe
aceeași stradă, la nr. 51. Și ce
face noaptea Pandiche in curtea
vecinului? Intră îhL.' coteț. In- I
șfacă .dou&'>.cuxcli:":do'.uă giște și . 1 •
o. giăin'ă..;J3agă- in: sac totul fi ’
dă apoi să dispară cu ele In
noapte nevăzut și neauzit de
nimeni.
Indignat la culme,
cocoșul. — care a văzut cum i se
răpește de lingă el consoarta —
a dat alarma, scutind tot car
tierul cu
trimbița cucurigului
său. Și-a stricat el somnul (cocoșul), dar nici hoțul n-a mai
dormit acasă.
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De la o țigară

I

Ion lonescu era șef de ma
nevră la întreprinderea de ma
terial ndant din Craiova. Intr-o
zi avea cîteva minute de răgaz.
A profitat de ele. Și-a spălat
rapid salopeta cu benzină. S-a
îmbrăcat apoi, fără să mai aș
tepte ca aceasta să se usuce
bine. Dar cind să-și aprindă ți
gara i-a luat foc îmbrăcămin
tea.' Doi copii au rămas orfani.
Intimplare tragică ! Dar tocmai
de aceea sintem îndemnați să
formulăm două întrebări : La
întreprinderea respectivă nu se
fac niciodată instructajele pen
tru protecția muncii ? Benzina
poate fi folosită de oricine, e
la îndemîna oricui ?
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Pentru un pahai
Control, obișnuit la uzina
termică a sectorului central de
construcții miniere din Baia
Mare. Totul părea in ordine.
Dar iată, in fața formației care
î?i făcea rondul apare pe două
cărări și fochistul Andrei Antal.
Oamenii s-au întrebat: cind a
ajuns in asemenea „formă" fo
chistul ? S-a constatat că In
timpul serviciului, la locul de
muncă, înlocuind bancul de lu
cru cu masa de circiumă. Pen
tru un pahar și-a pierdut postul,
cinstea și, pentru un timp, nu
va mai putea nici măcar să vadă
băutura.

Acum tace ca

| peștele

I
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Vinzătoaret Anica Comovalic
de la Alimentara din piața mu
nicipiului Birlad i se dusese ves
tea. Amabilă, îndatoritoare ne
voie mare. De exemplu, oamenii
veneau: să cumpere pește numai
de la ea, pentru că odată cu
marfa primeau și cite un buchet,
două de zimbete. Erau serviți
repede, repede. Ce s-o mai lun
gim, cit, ai bate din palme. Nu
mai că in același timp, acul cintarului batea și el cu repeziciu
ne spre propriul buzunar al vinzătoarei. Pină intr-o zi cînd un
anume cumpărător a constatat
că numai intr-o jumătate de zi
amabila și grațioasa gestionară
își crease in buzunar un plus
din vînzare de peste 2 200 lei !
Acum tace chitic ca știți dum
neavoastră
cine, și așteaptă.
Deși a intrat la apă, se zvircolește ca peștele pe uscat.
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Rubrică realizată de

Gh. GRAURE
cu sprijinul corespondenților
„Scînteii"
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Președintele Republicii Socialiste România

Dragă domnule președinte,

*

Vă mulțumesc in numele poporului american pentru mesajul dumnea
voastră de bune urări cu ocazia aniversării independentei Statelor Unite ale
Americii.
Cu sinceritate,

RONALD REAGAN

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
Am onoarea Bă confirm primirea mesajului ■ de felicitare pe care ați
binevoit să mi-1 adresați cu ocazia celei de-ra X-ă aniversări a Republicii
Unite Camerun. '
; '
Convins că relațiile de strînsă cooperare și prietenie statornicite între
cele două țări ale noastre se vor întări tot mai mult în viitor, pentru feri
cirea popoarelor noastre, vă rog, la rinduj meu,, să prifniți cele mai bune
urări de sănătate personală șl de prosperitate pentru poporul prieten ro
mân-

Cu cea mai înaltă considerație,

ahmadou ahidjo
Președintele
Republicii Unite Camerun

Plenara Consiliului Culturii și Educației Socialiste
Vineri o avut loc In Capitală ple
nara Consiliului Culturii și Educa
ției Socialiste. La lucrări, conduse
de tovarășa Suzana Gâdeă, membru
supleant ol Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.G.R., președintele
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste, au luat parte reprezentanți
ai organizațiilor de masă și obștești,
ai uniunilor și asociațiilor de crea
ție, președinții comitetelor județene
de cultură și educație socialistă, con
ducătorii centralelor și instituțiilor
culturale subordonate consiliului, redactori-șefi ai revistelor culturale.
Plenara a analizat, în spirit critic
și autocritic, în lumina sarcinilor și
orientărilor reieșite din cuvîntările
tovarășului Nicolae Ceausescu la
Plenara lărgită a C.C. al P.C.R. din
1—2 iunie a.c. și Ia cel de-al II-lea
Cbngres al educației politice și cul
turii socialiste, activitatea edituri

lor, a instituțiilor teatrale și muzi
cale, creația și producția cinemato
grafică’’ th perioada 1981—1982, pre
cum. și proiectele planurilor edito
rial și' al producției de filme pe
anul 1983 și proiectul . repertoriului
pentru stagiunea 1982—1983.
Dezbaterile au relevat, realizările
înregistrate în domeniul editorial, al
cinematografiei și instituțiilor de
spectacole, neajunsurile existente în
sectoarele respective, subliniind ne
cesitatea adoptării unor măsuri con
crete pentru îndeplinirea sarcinilor
ce revin Consiliului Culturii și Edu
cației Socialiste, organelor și institu
țiilor de cultură în vederea creșterii
aportului, lor la formarea omului
nou, cu o înaltă conștiință socialis
tă, constructor devotat al socialis
mului și comunismului în România.
,
(Agerpres)

—COTIDJANZJ
Relatdri ale reporterilor
și corespondenților „Scînteii"
■ Colectivul întreprinderii de ac
cesorii pentru mașini-unelte din
Blaj a asimilat in producție două
tipuri de platouri, cu patru bacuri,
pentru strungurile SPA - 800 și
SPA - 1 000, subansamble care erau aduse pînâ acum din import.
■ Constructorii de locuințe din
județul lași au realizat, de la în
ceputul anului pînâ în prezent, 2 542
apartamente noi : 2 226 în munici
piul lași, 188 la Pașcani, 54 ia Tîrgu Frumos, 38 la Hirlău etc. Alte
peste 2 000 de apartamente Se află
în plină construcție, iar 1 000 în
faza de finisare.
■ După montarea agregatelor
primei mlcrobidrocentrale construi
te pe rîul Putna, în județul Vranțea, care are o putere instalată de
20 kW, în aceste zile se definiti
vează traseele electrice pentru con
sumatori. In curind, microhldrocentrala Lapșa 1 va intra in probe sub
sarcină.
■ Constructorii de la Șantierul
naval din Galați au economisit, de
la începutul anului pînâ în prezent,
peste 100 tone de metql. Din alte
250 tone de resturi de metal ei au
realizat piese mărunte, pe care
le-au folosit pentru nevoile proprii
sau le-au livrat altor unități din
țară. Semn că navaliștii de aici știu
a prețui bine metalul.
■ In Sighetu Marmației s-au în
cheiat lucrările de construcție p u-

nei noi secții a spitalului - sec
ția obstetrică-ginecologie, cu 150 de
paturi. De serviciile acesteia vor
beneficia paciente nu numai din
municipiu, ci și cele din localită
țile învecinate.
■ In parcul din Călărași s-a amenajat, prin grija consiliului popu
lar municipal, un acvariu spațios,
modern utilat. Dincolo de bucuria
celor mai tineri locuitori, acvariul
oferă condiții pentru lecții practice,
instructive pentru aprofundarea cu
noștințelor în domeniul biologiei.
■ Prin schimbarea poziției injectorului de ardere la cuptoarele de
clincher ale Combinatului de lianți
Hoghiz, județul Brașov, inginerul
Ion Cornel și subinginerul Cosmin
Stoica au reușit să micșoreze con
sumul de combustibil și energie electrică cu 10 kcal pe tona de
clincher. Din economiile realizate
pe această cale, combinatul poate
produce anual 15 000 tone de ci
ment în plus.
■ La alt utilaj - altă Idee, alte
economii : prin aplicarea unor so
luții noi, cum sînt izolările suplimen
tare, și prin construirea unei came
re de'sinterizare la un cuptor, co
lectivul întreprinderii de sticlărie și
faianță din Sighișoara va reduce anual consumul de gaz metan cu
350 000 mc, Combustibil suficient
pentru funcționarea cuptorului res
pectiv timp de o lună.
________ !______________________ y
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După turneul final al Campionatului mondial de fotbal

BALCANIADA
DE NATAȚIE

Campionatul național -la baza
performanței echipei reprezentative
Cu excepția echipei Uruguayului,
toate celelalte foste campioane mon
diale — adică Brazilia, Argentina, Italia, R.F. Germania, Anglia — se
înscriseseră la întrecerea pentru noul
titlu suprem, partea. a doua a tur
neului fina! 1982 purtind iarăși pe
cetea confruntării fotbalistice Europa
— America de Sud. Numai că aceas
tă mare rivalitate sportivă s-a rezol
vat pe de-a-ntregul în grupa „C“din
faza a doua, în cadrul căreia „re
prezentanta" Europei, Italia, a eli
minat singură .contracandidatele sudrț
americane, Argentina și Brazilia. De
altfel, meciurile din această grupă
au avut în ansamblu o valoare mult
mai ridicată decît partidele din ce
lelalte serii ale fazei a doua, ceea ce
se poate explica nu numai prin ca
litatea fotbalistică și ambiția echipe
lor, ci și prin diferențele generale
de stiluri și sisteme care s-au con
fruntat cu acele ocazii. Dacă în tur
neul final a învins Italia și a în
vins nu intr-o finală, ci în trei me
ciuri „finale", cu trei foste campioa
ne mondiale, aceașta se datorează
probabil bunei drămuiri a potenția
lului fizic și psihic, se datorează și
jocului absolut colectiv ; poate pă
rea surprinzător caracterul pronun
țat colectiv pentru o formație care
iși bazează in principal jocul pe apărare și contraatac, dar acesta este
adevărul. în U-le italian fiecare a
luptat cu multă abnegație, in cadrul
tactic prestabilit, pentru reușitele ce
lorlalți zece.
Despre turneul final, despre echi
pa Italiei, viitoare adversară a echi
pei României, încă in acest an, în
preliminariile campionatului euro
pean, despre evoluția fotbalului pe
continentul nostru și în lume, am
discutat cu MIRCEA LUCESCU, di
rectorul tehnic al F.R.F. și antreno
rul principal al echipei naționale.
Rezumam în cele ce Urmează, maî
tntii, părerile lui Mircea Lucescu
despre noua formulă a turneului fi
nal și efectele acesteia : Competiția
cu 24 de echipe se apropie mai mult
de nivelul dezvoltării fotbalului pe
glob decît precedenta formulă. In
„16", veche de cinci decenii. S*au oferit mai multe șanse de calificare
tuturor echipelor mari, care au și
participat, cu două sau trei excepții,
Uruguay și Olanda, de exemplu, pre
cum și multor echipe neafirmate
Încă. Principala consecință s-a intreZărit încă din etapa continentală de
calificare — cam in toate țările s-au
luat măsuri de Creștere a fotbalului
național și de întărire • echipelor
naționale. Apoi remarc abilitatea
tehnică a jucătorilor din echipele
nou venite la turneul final — afri
cane, asiatice, sud-americane. Dacă
n-au urcat pe scara competiției, aceasta se datorează nu tehnicii indi
viduale, ci insuficientei experiențe
pe planul tactic sau al... „culiselor",
în sfirșit, prin noua formulă s-a fă
cut o extraordinară popularizare

mondială fotbalului — timp de o
lună atenția lumii sportive s-a con
centrat asupra evenimentului, au fost
multe meciuri frumoase, altele bune
pe plan tactici chiar dacă n-au atins nivelul spectacolului din parti
dele Franța — R.F. Germania și Ita
lia — Brazilia.
Și-acum, despre unele semne in
evoluția fotbalului, desprinse de anirenorul echipei noastre naționale
din turneul final : Rînd pe rînd, ob
li serv căJn faza a
ji, competiției,.
li s-ă'u. impus numai, echipele din țări
le cu campionate puternice, acolo
unde' campionatul national constituie
într-adevăr baza fotbalului și a echi
pei reprezentative. Aceste campio
nate impun valorile pentru diferite
le reprezentative, dar există și alte
păreri. Cind am fost. in Argentina,
am avut impresia că Menotti gin-

Convorbire cu Mircea
LUCESCU
dește altfel. El considera că fotbalul
s-a conturat în limitele actuale, iar
viitoarele progrese pot fi determina
te numai de personalități ca Mara
dona. Nu neg importanța marilor
jucători în evoluția fotbalului, dar
această evoluție nu se poate limita
la . individualități, oricită dibăcie
tehnică ar avea acestea. Tehnica
fotbalului șî evoluția ei nu se reștringe la condiția tehnică a persoa
nei, ci ăre‘'O sferă mult mai cuprin
zătoare. în situația argentinienilor, abilitâtea-tehnică, cel mai bine repre
zentată de Maradona, a generat in
dividualism, multe acțiuni individuale
de atac, care s-au frint în fața unei
apărări colective bine organizate sau
a jocului riguros organizat și complet
pi unei întregi echipe. în schimb, mi
se pare că Brazilia și Italia, în feluri
diferite, au Împins cel mai departe
înainte jocul colectiv, coeziunea tehnico-tactică șl dezvoltarea automatismelor de grup. Ceea ce n-a împie
dicat ca, in fracțiuni de timp foarte
mici, să se manifeste personalitățile
lui Rossi sau Zico.
în aceeași ordine de idei, a jocu
lui modern cu trăsături colective cît
mai Accentuate, observ că formațiile
foarte bune, inclusiv a Italiei, au fosi
clădite vreme îndelungată și au ajuns
la marca performanță ciș o medie de
vîrsță de 26—27 de ani, ceea ce de
notă că valoarea unei formații, cu
jucători în. general maturi, este dată
în principal de experiența comună
internațională de prim nivel. Astfel,
italienii au avut nominal cam aceeași
formație din 1978 (din Argentina),
deci stabilitate, iar un exemplu pe
planul experienței colective este că
nu și-au mai irosit forțele da la pri

mele meciuri. Adaug că Enzo Bear- '
zot și-a păstrat formația și că și-a apărat-o cu Înverșunare, chiar și după
finala campionatului european din 1980
(dig Italia), deși ea suferise eșecuri
serioase chiar pe terenurile proprii 1
Apare deci necesitatea planificării obiectivelor unei echipe la distanța de
4—6—8 ani, in condițiile în care obiectivele respective înseamnă înalta
performanță. Din experiența perso
nală, încă un exemplu cu semnifica
ții: în 1970, la Guadalajara, noi în
vinsesem echipa Cehoslovaciei/ ea
nici nu se calificase în sferturi de
finală, însă cehoslovacii n-au schim
bat formația, iar abia în 1976 au
devenit campioni europeni.
Citeva dintre observațiile lui Mir
cea Lucescu în domeniul tacticii: S-a
stabilizat organizarea cu două „vîrfuri
de atac" și alternarea lor cu alți ju
cători, denotînd, și in această pri
vință, mult mai multă mobilitate în
joc. Se pare că trebuie să ne în
dreptăm nu numai spre fotbaliști ca
pabili să acționeze In zonele limitrofe
posturilor lor principale, ci spre aceia
în stare să joace în toate zonele.
Prin urmare, ar țrebui să revizuim
șl datele selecției și pe acelea ale
instruirii. Altfel nu vom scăpa de
„imobilism". S-a observat la bra
zilieni și italieni că, foarte adesea,
tocmai jucătorul fără minge era acela
care decidea continuarea fazei. în
timp ce, la noi, jucătorul fără minge
este pasiv, stă și așteaptă decizia
celui care are balonul! Sînt, dealtfel,
un șir de caracteristici noi pe care
va fi bine să le impunem echipelor
diviziei A, cum sînt cele privind
construcția jocului, „conservarea"
mingii în scopuri tactice, crearea spa
țiilor de joc și determinarea superio
rității numerice, schimbările de ritm
și de direcție, crearea situațiilor de
gol etc.
Unele opinii ale lui Mircea Lu
cescu despre ce ar fi necesar să se
întreprindă la nivelul F.R.F., ca ur
mare a ceea ce a arătat campionatul
mondial:. Mulți vor analiza desfășu
rarea turneului final, mulți vor în
văța și vor lua măsuri. Noi ar trebui
să desprindem învățămintele mai
repede decît alții și mult mal repede
decît am făcut-o noi în trecut, In
împrejurări asemănătoare. Să găsim
formele cele mai rapide și eficiente
pentru „o reciclare" generală a an
trenorilor, apoi, ceea ce este și mai
dificil de înfăptuit, să ridicăm nive
lul de cerințe al campionatului. Este
mult maț greu să alegi și să instruiești jucători polivalenți, după,
cum e mult mal greu să Înveți o echipă să joace ofensiv, pe gustul
publicului. Totuși, trebuie să ne de
cidem în această direcție și să înlă
turăm hotărit jocul la „mica ciupea
lă", cu apărări supraaglomerate și
disperate de nevoia unui punct.

Valeriu MIRONESCU

® SUBMARIN GONFLABIL, Ambarcațiunea din
Imagine, care poate dezvolta,
cind navighează la suprafață, o
viteză de 25 de noduri pe Oră.
este primul submarin gonflabil.
Ambarcațiunea este construită
dintr-un cadru rigid, de latu
rile căruia sint prinse cite
un tub de cauciuc, umflat cu
aer. în momentul plonjării, echipajul, compus din două per
soane. atașează masca de sca
fandru și buteliile cu oxigta,
acționind in același timp un
dispozitiv prin care aerul iese
din cele două tuburi. îri decurs
de 30 de secunde, submarinul se
scufundă, el puțind naviga In
adincul apelor, grație a două
motoare electrice, cu o viteză de

Pe trei baze sportive din Capitală
au continuat vineri întrecerile celei
de-a 14-a ediții a campionatelor bal
canice de natație. O aplaudată vic
torie a repurtat in proba feminină de
100 m spate reprezentanta țării noas
tre, Carmen Bunaciu, cronometrată
cu timpul de 1’03”87/100. Iată celelal
te rezultate ale concursului disputat
în bazinul de la „23 August" : 100 m
spate masculin :' Branomir Popov
(Bulgaria) - l’00”12/100 ; 200 m liber
masculin : Peter Kocianov (Bulgaria)
— l’53”59/100 ; 200 m liber feminin :
Sofia Dara (Grecia) — 2’06”07/100 ;
200 m mixt masculin : Murat Ozouak
(Turcia) — 2’10”34/100 ; 200 m mixt
feminin : Tania Bogonilova (Bulga
ria) — 2’22”07/100 ; ștafeta 4X100 m
mixt (masculin) : Bulgaria — 3’56”27/
100. Iată rezultatele înregistrate în
ziua a doua a competiției dg^pplo.jPe
apă qare se desfășoară în bazinul de
la Dihamo: România — România (ju
niori) 15—10 ; Grecia — Turcia 8—7 ;
Iugoslavia —- Bulgaria 13—10 ; Gre
cia — România (juniori) 5—10 ; Iu
goslavia — Turcia 12—4 ; România —
Bulgaria 13—7.
La Ștrandul tineretului, proba de
trambulină (băieți) a fost cîștigată de
sportivul bulgar Peter Gheorghiev cu
561,70 puncte, urmat de Al. Bagiu
(România) — 559,55 puncte și Ra
doslav Radeev (Bulgaria) — 532,90
puncte. întrecerile continuă astăzi.

în cîteva rînduri
• în localitatea austriacă Holla
brunn au început vineri campiona
tele europene de tenis de masă pen
tru juniori și cădeți. Iată rezulta
tele Înregistrate de echipele Româ
niei : juniori :
România — Anglia
5—0 ; cădeți : ^România — Austria
3—0 ; eadete : România — Franța
3—0 ; junioare : România — Turcia
3—0.

® în optimile de finală ale tur
neului internațional de tenis de la
Stuttgart, Florin Segărceanu a furni
zat o surpriză, tnvirigindu-1 in trei
seturi (6—3, 5—7, 6—1) pe ameri
canul Bob Lutz.
• Turneul internațional feminin de
tenis de la Monte Carlo a continuat
cu sferturile de finală ale probei de
simplu, în care Virginia Ruzici a în
vins-o cu 2—6, 7—6, 7—6 pe Andrea
Temeșvari (Ungaria).

9 în Sala sporturilor de Ia Con
stanța au continuat vineri meciurile
competiției internaționale feminine de
baschet pentru „Trofeul Mării Negre".
Rezultate tehnice : Polonia — Ce
hoslovacia 54—51 (31—25) ; Bulgaria
— R.D. Germană
67—32 (26—20) ;
S.U.A. — România 79—73 (40—39).

• în runda a treia a turneului
interzonal masculin de șah de la Las
Palmas (Insulele Canare), partidele
Ribli — Browne, Bouasis — Sunye,
Karlsson — Psahis, T. Petrosian —
Larsen s-au încheiat remiză. Restul
partidelor, între care și cea dintre
marele maestru român Mihai Șubă
și englezul Nestel, s-au întrerupt. în
clasament conduc Smîslov cu 2 punc
te (1), urmat de Ribli și Larsen cu
cite 2 puncte. Șubă are un punct și
o partidă întreruptă.

Prin Decret prezidențial, tovarășul
Petre Blajovici a fost numit în ca
litate de ambasador extraordinar șl
plenipotențiar al Republicii Socialis
te România în Republica Botswana,
in locul tovarășului Aurel Ardeleanu,
rechemat în centrala M.A.E.
*

Ministrul afacerilor externe, Ștefan
Andrei, a primit pe William Karrigan, secretar general al Adunării
mondiale pentru vîrsta a treia, aflat
în vizită în țara noastră. Convorbirea
care a avut loc cu această ocazie a
aprobat problematica apropiatei adunări mondiale pentru vîrsta a
treia, ce va' avea loc la Viena.
în aceeași zi, oaspetele a fost pri
mit de tovarășii Maxim Berghianu,
ministrul muncii, și Mihai Aldea, ad
junct al ministrului sănătății. în
timpul convorbirilor, oaspetelui i-au
fost prezentate pe larg măsurile În
treprinse în țara noastră în favoarea
persoanelor vîrstnice, eforturile ma
teriale făcute de stat pentru asigu
rarea ocrotirii sociale și sanitare a
acestora.
La primiri a asistat A. S. Dajani,
directorul Centrului de informare al
O.N.U. din București.
★

Muzeul de istorie a partidului co
munist, a mișcării revoluționare și
democratice din România a organi
zat, in colaborare cu Muzeul mișcă
rii muncitorești din R.P. Ungară, o
expoziție a unor creații reprezenta
tive aie artiștilor progresiști unguri,
realizate în perioada dintre cele
două războaie mondiale.
La vernisaj
au rostit alocuțiuni
Nicolae Cioroiu, directorul Muzeu
lui de istorie a partidului comunist,
a mișcării revoluționare și democra
tice din România, și Sandor Rajnai,
ambasadorul R.P. Ungare la Bucu
rești. Din partea Muzeului mișcării
muncitorești din Ungaria, a luat
cuvîntul Sarolta Kbvâgo, muzeograf
principal.
La festivitate au participat Stan
Soare, adjunct de șef de secție la
C.C. al P.C.R., Constantin Oancea,
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, Ion Găleteanu,
secretar, de
stat la Consiliul Culturii și Educa
ției Socialiste, alte persoane oficiale,
oameni de cultură și artă, un nu
meros public.
Au fost prezenți șefi ai unor mi
siuni diplomatice acreditați în țara
noastră și membri ai corpului
diplomatic.
(Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru intervalul 17
iulie, ora 21 — 20 iulie, ora 21. In țarăî
Vreme schimbătoare. Cerul va fi va*
riabil, cu îppourări plai accentuate îți
sudul și estul țării, unde vor cădea
ploi locale care vor avea și caracter
de averse. în rest, averse izolate. Vînt
moderat. Temperaturile minime vor fi
cuprinse între 10 și 20 de grade, cele
maxime între 20 și 30 de grade. în
București : Vreme schimbătoare cu
cerul variabil, favorabil ploii de scurtă
durată, Vînt moderat. Temperaturile
minime vor fi cuprinse între J5 și 17
grade, cele maxime între 26 și 28 de
grade, (Margareta Struțu, meteorolog
-,de serviciu);
. • ••.......

VlLCEA: A început construcția
hidrocentralei Gura Lotrului
Pe rîul Olt au început lucrări
le de construcție a hidrocentralei
Gura Lotrului. Noul obiectiv, care
va spori potențialul energetic al
Oltului, urmează a fi conturat aici
Dină in anul 1985, Amplasată pe
rîul amintit, în amonte de confluen
ta cu rîul Lotru, in zona stației de
cale ferată, hidrocentrala de la
Gura Lotrului va avea două gru
puri cu o putere instalată totală de
27 MW și un lac de acumulare cu
11.5 milioane mc de apă. Sarcina
edificării noului obiectiv revine
constructorilor din cadrai grupu
lui de șantiere al Trustului de con
strucții hidrotehnice Olt defileu.
(Dumitru Iacobcscu).

iniintite. ambarcațiunea iese din
nou la suprafață.

• MINIBUZ
TRIC. în curind,

vențiile rapide pe șantierele sub
marine ș.a. După terminarea
operațiilor respective, prin rein
troducerea de aer în tuburile

ELEC

pe stră
zile orașului francez Tours
vor fi puse in circulație pri
mele minibuze electrice. Mo
torul acestor vehicule va fi ali
mentat de un bloc de 27 de ba
terii de plumb, cu o greutate
totală de o tonă, care vor fi
plasate intr-o remorcă. Vehicu
lul va putea străbate o distantă
de 50 de km (cu viteza de 50

Tovarășului SADDAM HUSSEIN
Secretar general al Partidului Baas Arab Socialist,,
Președintele Republicii Irak

teatre
■ Teatrul „Lucia Sturdza-Bulandra"

(sala Grădina Icoanei, 12 44 16) : Poe
zia muzicii tinere — 19.
B Teatrul Mic (14 70 81, la Teatru! de
vară Herăstrău) : Pluralul englezesc
— 20; (rotonda scriitorilor din Clșmlgiu) : Pămint de pace șl iubire —
spectacol de sunet și lumină — 21.
■ Teatrul Glulești (sala Majestic,
14 72 34) : Jean, fiul Iul Ion — 19,30.
■ Teatrul satirlc-muzical „C. Tănase"
(15 56 78, grădina Boema) : Stela, ste
lele și Boema — 19,30; (grădina Batiștei) ; Funcționarul de la Domenii
— 20.
■ Ansamblul „Rapsodia română"
(13 13 00) : La izvor de dor ,șl ctatee
— 18,30.
■ Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) :
Cintecul păunului de aur — 18,30.
H Teatrul „Țăndărică" (13 23 77. gră
dina Cișmigiu) ; Tindală.,, cloșcă —
19,30.

cinema
B Trandafirul galben : TIMPURI
NOI (15 6110) — 11: 13,15; 15.30; 17,43;
20, GIULEȘTI (17 56 46) — 9; 11,15;
13,3(1; 15,45; 18; 20.
■ Nea
Mărin miliardar : LIRA
(317171) — 15,30; 18; 20, la grădină —
21, ARTA (213186) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20, la grădină — 21.

de km pe oră) fără: a fi reali
mentat; operația de realimenta
re se va face la stații speciale.

® MOTOR
FOTOCHIMIC. în cadrul preocupă
rilor pentru economisirea ener
giei, cercetătorii niponi au pus
la punct un motor fotochimic
care transformă energia solară în
energie mecanică printr-o reac
ție chimică. Experiențele au
arătat că reacția chimică nu
poate avea loc în absenta ra
diațiilor ultraviolete. Mediul
reactiv utilizat aste bioxidul de

BAGDAD

Cu prilejul celei de-a XlV-a aniversări a Zilei naționale a Republicii
Irak, îmi face, o deosebită plăcere să vă adresez, în numele poporului român
și al meu personal, cele mai cordiale felicitări și sincere urări de sănătate
și fericire personală, de pace, progres și prosperitate poporului irakian
prieten.
w
Amintindu-mi cu plăcere de recenta vizită efectuata în țara dumnea
voastră, de discuțiile și înțelegerile la care am ajuns cu acest prilej, imi
exprim și cu această ocazie convingerea că relațiile de prietenie și rodnică
colaborare dintre partidele, țările și popoarele noastre vor cunoaște o
dezvoltare și diversificare continuă, în interesul și spre binele popoarelor
țărilor noastre, al cauzei generale a păcii, destinderii și înțelegerii în
întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general
al Partidului Comunist Român,
Președintele
Republicii Socialiste România.

irakian are nevoie de condiții de
pace și liniște — ceea ce ar im
pune stingerea conflictului armat și
reglementarea prin mijloace politi
ce, pe calea pașnică, a tratativelor,
a problemelor dintre Irak și Iran,
pentru a se asigura o pace justă
și onorabilă. Este evident că o ase
menea soluție — in sprijinul căreia
România s-a pronunțat și se pro
nunță în mod consecvent — ar
răspunde intru
totul intereselor
celor două popoare vecine, ale cau
zei stabilității și înțelegerii în re
giune și, totodată, ale păcii in în
treaga lume.
Poporul român, prieten sincer al
popoarelor arabe si sprijinitor ferm
al eforturilor lor pentru consoli
darea independenței, a urmărit în
decursul acestor ani cu cel mai
viu interes realizările obținute
de poporul irakian pe calea
făuririi unei vieți noi. între Re
publica Socialistă România si Re
publica Irak s-au statornicit si se
dezvoltă relații de prietenie si
■colaborare care înregistrează un'
curs mereu ascendent. O contribu
ție hotăritoare la ridicarea ne trep
te superioare a conlucrării româno-irakiene au avut-o contac
tele dintre președintele Nicolae
Ceausescu si președintele Saddam
Hussein, care au deschis, prin În
țelegerile convenite, ample per
spective colaborării dintre cele două
țări. Sint incă puternice ecourile
recentei vizite întreprinse la Bagdad
de șeful statului român, ale cărui
convorbiri cu conducătorul tăriigazdă s-au Încheiat cu rezultate
din cele mai rodnice. Programul de
coonerare intre Partidul Comunist
Român si Partidul Baas Arab So
cialist din Irak. Acordul pe termen
lung de dezvoltare a cooperării economice si tehnice si a schim
burilor comerciale dintre România
si Irak, semnate cu acest prilej, se
înscriu ca o contribuție de mare
importantă la amplificarea și di
versificarea relațiilor româno-irakiene, la găsirea unor noi forme
de
conlucrare
reciproc avan
tajoasă.
Cu prilejul Zilei naționale a Re
publicii Irak, poporul român adre- ,
sează poporului irakian — așa cum
se subliniază^ și în telegrama ’ de
mal sus a tovarășului Nicolae
Ceăușescu — sincere urări de pros- J
peritâte, progres .‘și pace.
-rt

. Tară cu mari ■ resurse petrolifere,
câte asigură o producție anuală de
circa 160 milioane tone. Irakul a
înregistrat un șir de realizări în
dezvoltarea sa eeonomico-sociaiă
datorită valorificării în folosul pro
priu a principalei bogății na
turale. La Bagdad si Mosul, la
Basra și Kirkouk au fost înălța
te numeroase fabrici si uzine, car. tiers de locuințe si unități soeialculturale, care au schimbat radical
înfățișarea acestor vechi localități,
transfoșmindu-le în centre econo
mice în plină înflorire. Mutații pro
funde au avut loc și in viata sa
telor. Pe vaste întinderi din zona
fluviilor Tigru și Eufrat au fost
fertilizați sute de mii de acri de
pămînturi aride, de-a lungul căro
ra au apărut moderne exploatări agricole.
Cind
te apropii
de
Bagdad, survolînd regiunile vesti
ce. prin fata, ochilor se profilea
ză tabloul policrom al culturilor
din zona lacului Thartar. care a de
venit, ca urmare a legării sale cu
Tigru, o adevărată „mare interi
oară". Cu numeroase canale de iri
gații in jur.
Această amplă operă transforma
toare este, desigur, legată de ac
tivitatea desfășurată de poporul
irakian sub conducerea Partidu
lui Baas Arab Socialist. înfăp
tuind Revoluția de la 17 iulie
1968. care a marcat un moment de
mare importanță în evoluția Ira
kului contemporan, acesta a elabo
rat un program de dezvoltare eco
nomică și de ridicare a nivelului
de trai al maselor, axat pe valo
rificarea resurselor naționale.
Asigurarea unul ritm înalt al
dezvoltării economice rămîne una
dintre principalele preocupări ale
autorităților de la Bagdad. în ca
drul planului de cinci ani 1981—
1985 au fost prevăzute importante
obiective in domeniile industriei,
agriculturii șl transporturilor, pros
pecțiunilor geologice etc. Astfel,
printre principalele proiecte se
situează începerea ; exploatării a
cinci pol zăcăminte petrolifere de
mare capacitate, care ar permite
o extracție de oină la 2 milioane.
barili pe zi (100 milioane tone anual) si construirea „Barajului Mo
sul" — unul dintre cele mai mari
proiecte hidrotehnice din Orientul
Mijlociu. Dornic de a-și concentra
eforturile in vederea înfăptuirii acestorrplanuri constructive, poporul.

.------------------- 4
1001 de seri
Telejurnal ■ Sport
Teleenciclopedla
Ritmuri tinerești
Film serial : „O chestlun»
onoare". Ultimul episod
31,20 Intîlnirea <le- simbătă seara (I).
Spectacol de varietăți umoristic»,
muzicale, coregrafice
23.15 Telejurnal
22.30 Intîlnirea de simbătă seara (H).
Melodii Îndrăgite
18,50
19,00
19.30
20,10
20.30

tV
PROGRAMUL 1

11,00 Telex
11,04 Film artistic : „Legenda lumii",
producție a studiourilor braziliene.
Regia : Vera de Flgueleredo
13,23 Deschizător de drumuri noi —
Congresul al IX-lea al P.C.R. O
viziune superioară asupra condi
ției umane
12,45 Centre muzicale ale țării
Sibiu.
Concert la Muzeu! Bruckenthal cu
orchestra de cameră a Filarmoni
cii din localitate. Dirijor : Dorin
Frandeș. Soliști : Suzana Bitaly șl
Radu Hrib
13,34 La sfirșit de săptămînă
18,00 Reportaj pe glob : Panoramic
irakian
18,33 Sâptămina politică

■ Angela merge mai departe: DRU

PRETUTINDENI

două noduri pe oră. Submarinul
îonflabil se dovedește deosebit
de practic pentru inspectarea ca
blurilor submarine, pentru inter

Z/lM NAȚIONALĂ A REPUBLICS IRAK

Cronica zilei

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU

MUL SĂRII (3128 13) — 16; 18; 20.
B Un echipaj pentru . Singapore :
VIITORUL (11 43 03) — 15,30; 17,30;
19,30.
a Sfinx: SALA MICA A PALATULUI
— 14,30; 17,15; 20, PALATUL SPOR
TURILOR ȘI CULTURII (70 77 20)
— 18.
B Drumul
oaselor :
FLACAHA
i20 33 40) — 15,30; 17,30; 19,30.
I Apa vieții : VICTORIA (16 28 79) 9,30; 11,30; 13,30; 16; 18; 20.
■ Mephisto : CENTRAL (14 12 24) —
9; 12; 16; 19.
B Logodnica mecanicului Gavrilov :
BUZEȘTI (50 43 58) — 16,15; 18; 19,30.
B Secretul jurnalului intim : DACIA
(30 35 94) — 9; 11,15; 13,30; 15,46;
18; 20.
fl Soarele alb a! pustiului t FEREN
TARI (80 49 85) — 15,30; 17,30; 19,30,
COTROCENI (49 48 48) — 15,30; 17,45;
20.
B Frontiera ; PATRIA (11 86 23) — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, BUCU
REȘTI (15 61 54) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15, MODERN (23 71 01) 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, la gră
dină — 21.
z
B Moscova nu crede in lacrimi :
PACEA (60 30 85) — 13;, 18,30.
■ De la 9 la 5 - 10; 12; 141 15; M,
Calculatorul mărturisește — 18: STUr
DIO (59 M 13).
B Waterloo : POPULAR (33 15 17) —
16; 19.
■ Apașii; MUNCA (21 M M) — 13;
17,15; 19,30, COSMOS (27 54 95) — 9,30;
11,30; 13,30; 15,30; 17,30; 19,30, GRĂDI
NA AURORA (35 04 66) — 21.
B Pe cer „vrăjitoarele nopții"; PRO
GRESUL (23 94 10) — 16; 18: 30.
B Tora 1 Tora : Tora I : SCALA
(1103.73) - 9,30; 13; 16,15; 19,15.

azot, amestecat cu aer. Mo
torul fotochimic, care are trei
camere de combustie dispuse In
triunghi in jurul arborelui, poate
fi folosit ca sursă energetică de
rezervă pentru sateliți.

• „DISCUȚII" ÎNTRE
BALENE. După cum »e știe,
în mediul acvatic sunetul se di
fuzează la o distantă mai mare
decît lumina. De aceea, unii lo
cuitori ai adlncurjlor mărilor Si
oceanelor utilizează pentru
a
comunica semnale acustice. Ihtiologul
american
Cristofor
Klark. studiind balenele, a de
monstrat că ele pot recepționa
sunete de la distanțe apreciabi
le — pină la 80 de km. In con
diții deosebit de favorabile, de

PROGRAMUL 8

19,00 Telejurnal ■ Sport
19.30 „Cintarea României"; De pe marea
scenă a țării pe micul ecran. Fes
tivalul brigăzilor artistice (I)
20.15 Festivalul muzicii de cameră Bra
șov — 1982
21.15 Călătorie prin țara mea
21,40 Pagini muzicale de mare popu
laritate
22.15 Telejurnal
32.30 Dragi ml-s cintecele mele

fl Căderea Imperiului roman : LU
CEAFĂRUL (15 87 67) — 9; 12; 16; 19.
M Marea
hoinăreală :
CAPITOL
(16 29 17) — 6,30; 11; 13,13; 15,45; 18,13;
20,30, la grădină — 21.
B O fată fericită :
FESTIVAL
(15 63 84) — 9; 11,13; 13,30; 15,45; 18;
20,15, FAVORIT (45 31 70) — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15, GLORIA (47 46 75)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
B Taro, fiul dragonului — 9,15; 10,45;
12,15; 13,45, Tess — 15,15; 18,30 : DOI
NA (16 35 38).
B Trei oameni periculoși : FERO
VIAR (50 51 40) - 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20,15, CULTURAL (83 50 13) — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, GRADI
NA BUZEȘTI (50 43 56) — 21.
B Atac împotriva lui Rommel : EX
CELSIOR (65 49 45) — 9; 11,13; 13,30;
15,45; 18; 20,15, GRADINA LUCEA
FĂRUL (15 87 67) — 21,15.
B Campioana mea: GRI VIȚA (17 08 38)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, MIO
RIȚA (14 27 14) — 9; 11,15; 13,30; 15,43;
18; 20.
B Ce se lntlmplă, doctore 7 : UNION
(13 49 04) — 9,30; 11,30; 13,30; 15,45;
18; 20.
B Bunul meu vecin Sam : MELODIA
(12 06 88) — 9; 12; 16; 19, FLAMURA
(85 77 12) — 9; 12; 16; 19.
B In arșița nopții : FLOREASCA
(33 29 71) — 9; 11; 13; 15,30; 17,45; Î0,
TOMIS (21 40 46)
— 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20, la grădină — 21, PARq
HOTEL (17 08 58) — 21,15.
B Lanțul amintirilor : AURORA
(35 04 66) — 9; 12; 16; 19.
B Visul de argint al alergătorului :
GRADINA FESTIVAL (15 63 84) — 21.
B Cei șapte fantastici ; GRADINA
GLORIA (47 46 75) — 21,15.

pildă cind se află In anele an
tarctice, sau la o adincime foar
te mare, ele pot „discuta" la
distante de pină la o mie de
km I

• „CASCADĂ LU
MINOASA". Celulele solare
care funcționează... fără soars
sînt rezultatul unei metode
brevetate în Franța, denumită
„cascadă luminoasă". Celulele
respective au fost dimensionate
astfel incit să poată funcționa
in perioadele cele mai puțin în
sorite. Se știe că atunci cînd
lumina solară este difuzată de
un cer noros. eficacitatea celule
lor solare clasice scade foarte
mult. Datorită „cascadei lumi
noase". care are ca efect reți

nerea fotonilor In pereții celule
lor fotovoltaice cu siliciu, pu
terea furnizată de acestea este
mărită cu 23—35 la sută in
timpul iluminatului direct șl cu
35—60 la sută cind cerul este
noros.

•
REPTILĂ MISTE
RIOASĂ. Un animal neobiș
nuit — o reptilă cu cioc și cu
Înotătoare — a fost descoperită
in apropierea orașului Salonic
din Grecia.' Din păcate, misterio
sul reprezentant al faunei, ce
atinge o lungime de doi metri și
jumătate, nu a fost găsit viu.
ci după ce nimerise sub roțile
unui automobil. în prezent, rep
tila este studiată de oameni de
știință.

O importantă acțiune în cadrul bunelor relații

MANIFESTARE
FATĂ
_ __ _ _ _ _ DE ÎNALTĂ PREȚUIRE
’
’ DE OPERA $1’ ACTIVITATEA :
SECRETARULUI GENERAL Al P.C.H, PREȘEDINTELE REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA,
cu prilejul prezentării la Roma a volumului:

„Ceaușescu și rolul internațional
al statelor mici și mijlocii"

de prietenie și colaborare româno-bulgare

la Sofia s-a deschis Expoziția economică
a Republicii Socialiste România
SOFIA 16 (Agerpres). — Vineri s-a
deschis, la Sofia, Expoziția economi
că a Republicii Socialiste România.
Ceremonia deschiderii oficiale s-a
desfășurat in sala „Universiada",
unde erau arborate drapelele de stat
ale României și Bulgariei.
A participat delegația guverna
mentală romană condusă de tova
rășul Gheorghe Oprea, membru al
Comitetului Politic Executiv al C.C.
al P.C.R., prim viceprim-ministru al
guvernului.
Din partea conducerii de partid și
de stat bulgare au fost prezenți to
varășii Grișa Filipov, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.C.B., pre
ședintele Consiliului de Miniștri al
R. P. Bulgaria. Andrei Lukanov,
membru supleant al Biroului Politic
al C.C. ai P.C.B.. vicepreședinte al
Consiliului de Miniștri, Kiril Zarev,
secretar al C.C. al P.C.B., vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri,
președintele Comitetului de Stat al
Planificării, Stani.ș Bonev. vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri. Au
luat parte, de asemenea, membri ai
guvernului, reprezentanți și specia
liști ai ministerelor, centralelor și or
ganizațiilor economice, șefi de mi
siuni. diplomatice, un numeros pu
blic. A fost de față ambasadorul
țării noastre la Sofia, Petre Dumi
nică.
Luind cuvîntul cu acest prilej, to
varășul Gheorghe Oprea a exprimat
satisfacția prilejuită de deschiderea
oficială a Expoziției economice a Re
publicii Socialiste România și a re
levat că aceasta se înscrie ca o im
portantă manifestare in cadrul re
lațiilor de prietenie și
colaborare
rodnică dintre cele două țări socia
liste vecine, relații in dezvoltarea că
rora rolul hotărîtor. l-au avut și îl
au tradiționalele întilniri și con
vorbiri dintre tovarășul Nicolae
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele
Republicii Socialiste România, și to
varășul Todor Jivkov, secretar gene
ral al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Bulgar, președintele
Consiliului de Stat al Republicii
Populare Bulgaria. Vorbitorul a evo
cat pe larg realizările remarcabile
obținute de România socialistă
in
dezvoltarea forțelor de producție, în
creșterea continuă a potențialului său
economic și tehnic, in ridicarea, pe
această bază, a bunăstării materiale
și spirituale a întregului popor. în
continuare s-a exprimat convingerea
că expoziția va contribui efectiv la
o mai bună cunoaștere a realizărilor
și preocupărilor poporului român de
către poporul prieten bulgar, iși va
găsi materializarea concretă în am
plificarea raporturilor prietenești și
de bună colaborare româno-bulgară,
în interesul celor două popoare, al
colaborării și Înțelegerii in lume.

ROMA 16 (Agerpres). — In suita de manifestări
Berti, apărut recent in editura „Edimez", cu o prefață
dedicate marii sărbători a poporului român - 23 August
de Giulio Andreotti, fost prim-ministru al Repu
— la Biblioteca Română din Roma a avut loc prezen
blicii Italiene, in prezent președintele Comisiei de
tarea volumului „CEAUSESCU SI ROLUL INTERNAȚIO
politică externă a Camerei Deputațiior a Parla
NAL AL STATELOR MICI Șl MIJLOCII", de Gian Luigi
mentului italian.
în
cuvîntul
său,
Giancarlo
independenței naționale, de dezvol
melor litigioase pe calea tratative
Pajetta. membru al Direcțiunii
tare a colaborării cu toate statele
lor — a spus vorbitorul — își gă
Partidului Comunist Italian, șeful
lumii, cu partidele socialiste și sosește ilustrarea in modul exemplar
secției relații internaționale, a evo
cial-democrate. O impresie deose
în care șeful statului român acțio
cat intilnirile și convorbirile pe
bită a produs politica originală și
nează in contactele sale frecvente
care le-a avut cu tovarășul Nicolae
clarvăzătoare a președintelui
cu șefi de stat, de guvern, cu li
Ceaușescu, secretar general al Parti
Nicolae Ceaușescu in problemele
deri ai partidelor politice de cele
dului Comunist Român, președin
majore ale vieții internaționale. Aș
mai diverse orientări, din intreaga
tele Republicii Socialiste România,
dori să remarc — a relevat vorbi
lume. Un exemplu elocvent sînt și
întilniri pe care le-a apreciat ca
torul — poziția afirmată cu con
relațiile cu Partidul Democrat
fiind o expresie elocventă a bune
secvență de președintele Nicolae
Creștin din Italia. în pofida unor
lor relații existente între cele două
Ceaușescu față de criza din Orien
deosebiri de vederi de natură filo
partide.
tul Mijlociu, incă de la izbucnirea
zofică și ideologică, a modului de
„într-o lume în care se afirmă
acesteia, față de rolul pe care tre
a interpreta unele evenimente in
tot mai puternic tendința spre au
buie să-1 aibă în viața internațio
ternaționale. există convergențe atonomie a statelor, spre indepen
nală țările mici și mijlocii, poziții
supra problemelor majore și. ca adență națională și cooperare, rela
confirmate ulterior, din plin, de etare. dialogul este deosebit de util”.
țiile dintre România și Italia con
voluția evenimentelor. Convins că
Gian Luigi Berti. autorul lucră
stituie un exernplu de raporturi
toate problemele internaționale, in
rii. cunoscut om politic și scriitor
intre țări cu orânduiri sociale dife
diferent de dificultățile pe care le
din
San Marino, membru al Consi
rite, aparținind unor organizații eridică, pot și trebuie să fie solu
liului Mare și General (parlamen
conomice și militare diferite. Ho
ționate pe cale pașnică, președin
tul), fost ministru de externe, a
tărâtor a fost, și este, în acest
tele Nicolae Ceaușescu s-a pronun
arătat in cuvîntul său : „Am fost
sens rolul președintelui Nicolae
țat cu fermitate și curaj pentru
îndemnat să realizez cartea, care
Ceaușescu, promotor al colaborării
autonomie și independență na
prezintă gindirea politică și acțiu
și dialogului dintre toate statele,
țională, pentru democratizarea re
nea președintelui Nicolae Ceaușescu
independent de mărime și orinduire
lațiilor internaționale, iar in pro
privind
rolul statelor mici si mij
socială, intre toate forțele demo
blema cardinală a dezarmării.
locii,
avind onoarea să-l cunosc cu
cratice" — a subliniat vorbitorul.
România, președintele ei au făcut
prilejul vizitei oficiale făcute, in
..Cu prilejul întilnirilor pe care
propuneri concrete, acționind con
mica noastră republică, asculle-am avut cu secretarul general al
stant pentru înfăptuirea acestui
tindu-i cuvintele cu care pleda cu
Partidului Comunist Român, Nicolae
deziderat major al zilelor noastre".
pasiune pentru ca toate statele să
Ceaușescu, am fost impresionat de
„Volumul pe care-1 prezentăm —
fie participante active in viața in
originalitatea și constanța gindirii
a arătat Giorgio Spitella, senator,
ternațională.
Dacă in Actul final de
sale politice în ceea ce privește
membru al Consiliului Național al
la Helsinki și-au găsit reflectarea
problemele majore ale vieții in
Partidului Democrat Creștin, re
principii fundamentale care stipu
ternaționale, rolul pe care îl pot
prezintă o ocazie deosebită pentru
lează pentru prima oară egalitatea
avea țările mici și mijlocii — a
cititorii din țara noastră de a se
suverană a statelor este meri
spus Pajetta. Recunoscînd rolul
gîndi la problematici deosebit de
tul incontestabil al președintelui
deosebit pe care ii au in soluțio
actuale.
Ceaușescu".
narea problemelor vieții interna
într-adevăr, astăzi ne aflăm în
Vorbitorul a arătat, în continu
ționale marile puteri, președintele
tr-o realitate politică internaționa
are. că „atît in problema dezarmă
Nicolae Ceaușescu evidențiază fap
lă nouă. Rolul marilor puteri este
rii, a situației din Orientul Apro
tul. devenit o realitate de necontes
important, dar numeroase state în
piat. cît și a instaurării unei noi
tat. că acestea nu mai pot hotărî
cep să se al'irme, să-și facă auzit
singure soarta omenirii, trecînd
ordini economice internaționale,
cuvîntul în problemele cu care este
peste capul statelor mici și mijlo
România, prin glasul președintelui
confruntată omenirea, să-și asume
ei,
a demonstrat in practică modul
cii".
propria responsabilitate. Un rol de
in care țările mici și mijlocii pot
excepțională importanță l-a avut si
în încheiere, vorbitorul a arătat :
și trebuie să-și
aducă
aportul.
„Recent, cu prilejul unei noi întîlîl are președintele Nicolae
Marele ora de stat al lumii con
Ceaușescu. care a înțeles printre
niri cu secretarul general al P.C.R.
temporane, președintele Nicolae
primii misiunea ce revine statelor
am putut constata cu satisfacție
Ceaușescu, se bucură de stimă și
mici și mijlocii. Dacă situația in
caracterul activ și constructiv al
apreciere
pretutindeni prin cute
ternațională nu a devenit foarte
poziției sale în problemele păcii și
zanța și originalitatea politicii pe
dezarmării, concepția sa realistă
gravă, chiar dacă au loc conflicte
caic o promovează, meritind pe de
asupra rolului pe care îl poate
și se menține o stare de tensiune
plin să fie considerat un adevărat
avea in aceste probleme opinia pu
în diferite zone, în parte se dato
campion al păcii".
rează acțiunilor și pozițiilor state
blică, amplele manifestări și mar
lor mici și mijlocii care se opun
șuri pentru pace, care nu trebuie să
Ambasadorul țării noastre în
politicii de forță și dictat, tendin
aibă un sens unic, ci să fie îndrep
Italia, Ion Mărgineanu, a prezentat
ței de împărțire a lumii in zone de
tate spre realizarea dezarmării, și
strălucitele acțiuni pe planul poli
influență.
in primul rind a dezarmării nucle
ticii externe in perioada care a tre
v
Actul
fina!
semnat
la
Helsinki
,rare, prin renunțarea la instalarea
cut de la Congresul al IXMea al
a
'continuat
Spitella
—
a
reprezen

de noi rachete in Europa, prin' re
PX’.R.' inițiate și ' promovate' cu
tat în acest sens un moment deo
tragerea și distrugerea celor exis
clarviziune și înalță responsabili
sebit in istoria lumii contempora
tente".
tate de secretarul general al parti
ne. Printre protagoniștii acestor
La rindul său, Ruggero Poletti,
dului. președintele Republicii, to
realizări se află statele mici și mij
vicesecretar național al Partidului
varășul Nicolae Ceaușescu.
locii. România reprezentînd o pre
Socialist Democratic Italian, mem
Cu prilejul manifestării a fost
zență
dintre
cele
mai
marcante
și
bru al Parlamentului vest-european,
organizată o expoziție dc carte soconstructive
grație
politicii
promo

a subliniat raporturile foarte bune
cial-politică și istorică, la loc de
vate de președintele Nicolae
pe care partidul său le are cu
frunte aflindu-se lucrările dedicate
Ceaușescu".
Partidul Comunist Român, întîlpersonalității și activității tovară
„Este un merit al președintelui
nirile frecvente și discuțiile fruc
șului Nicolae Ceaușescu. De ase
României de a fi afirmat principiul
tuoase ale conducerii P.S.D.I. cu
menea. a fost organizată o expozi
că nu sc poate vorbi de soluționa
secretarul general al P.C.R., to
ție
documentară de fotografii infărea complexelor probleme cu care
varășul Nicolae Ceaușescu.
țișînd realizările obținute de țara
este
confruntată
lumea
dc
astăzi
Aprecierea P.S.D.I. față de pre
noastră de la cel de-al IX-lea
fără participarea tuturor statelor,
ședintele Nicolae Ceaușescu. față
Congres al Partidului Comunist
indiferent de mărimea lor. de forța
de România datează încă din anii
Român.
sau orînduirea socială, acționind cu
cind în dialogul Est-Vest nu avu
consecvență și clarviziune pentru
Manifestarea, la care au partici
sese, încă, loc. „un dezgheț", fiind
pat oameni de artă și cultură, zia
împlinirea lui.
deosebit de apreciată poziția con
riști. precum si un numeros public,
Chemarea președintelui Ceaușescu
stantă a conducătorului partidului
la dialog, la soluționarea proble
și statului român, de afirmare a
s-a bucurat de un deosebit succes..

A luat apoi cuvîntul . tovarășul
Grișa Filipov, care, in numele C.C. al
P.C. Bulgar și al Guvernului R. P.
Bulgaria, personal al tovarășului To
dor Jivkov, a salutat deschiderea Ex
poziției economice a Republicii So
cialiste România la Sofia și a arătat
că organizarea acesteia constituie un
nou prilej de cunoaștere a succese
lor obținute de poporul român in
construcția socialistă, in dezvoltarea
economiei sale naționale. Vorbitorul
a subliniat că oamenii muncii bul
gari urmăresc cu interes deosebit
realizările pe care poporul român le
obține an de an în dezvoltarea patriei
sale socialiste. Exprimind satisfac
ția că relațiile româno-bulgare. de
colaborare prietenească pe multiple
planuri, se dezvoltă continuu, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al
R. P. Bulgaria a evidențiat că aceste
relații sint puternic impulsionate de
intilnirile dintre tovarășii Nicolae
Ceaușescu și Todor Jivkov. care au
definit, de fiecare dală, direcțiile de
dezvoltare și adîncire a colaborării
dintre cele două țări.
Ca semn al prieteniei trainice care
leagă poporul român și poporul bul
gar, prim viceprim-ministrul român
l-a invitat pe tovarășul Grișa Fili
pov și, in aplauzele asistenței, au
tăiat împreună panglica tricoloră,
inaugurind astfel expoziția.
însoțiți de șeful delegației române,
oaspeții bulgari au vizitat apoi ex
poziția. oprindu-se în fața standu
rilor din interiorul pavilionului și pe
platformele exterioare, unde 24 de
întreprinderi de comerț exterior ro
mânești prezintă o . variată gamă de
produse ale industriei noastre con
structoare de mașini, electronicii și
electrotehnicii, industriei chimice și
petrochimice, industriei ușoare și agroalimentare, precum și din alte
domenii ale economiei românești.
De un interes deosebit s-au bucu
rat exponatele din domeniul tehni
cii de calcul, calculatoarele electro
nice. instalațiile de automatizare,
centralele telefonice automate, mij
loacele de transport auto, tractoare
le. produse alo industriei chimice, si
derurgice, precum și ale industriei
ușoare, mobila, aparatura electrocasnică. Tovarășul Grișa Filipov și cei
lalți oaspeți au făcut aprecieri elo
gioase in legătură cu exponatele, remarcind gradul tehnic și calitativ ri
dicat al acestora, succesele remarca
bile ale industriei românești.
S-a
exprimat convingerea că expoziția va
contribui la lărgirea și adincirea .le
găturilor economice dintre cele două
țări, va constitui un nou prilej pen
tru tratative comerciale și încheierea
de contracte
privind livrările re
ciproce in anul 1982 și in anii ur
mători.

Centenarul Nicolae Tițulescu
TOKIO 16 (Agerpres). — în seria
manifestărilor organizate in Japonia
in cinstea centenarului nașterii lui
Nicolae Tițulescu. la Yokohama a
avut loc inaugurarea unei expoziții
documentare de fotografii dedicate
ilustrului diplomat, roniăn.
Realizată sub auspiciile primăriei
din marele oraș-port nipon și am
basadei romane la Tokio, acțiunea a
fost precedată de o adunare la care
au luat cuvîntul Mutsuo Ariyama
— vices picherul Consiliului comunal
Yokohama, președinte al Comitetu
lui orașelor înfrățite Yokohama—
Constanța, prof. univ. T, Hamaguchi,
ambasadorul Radu. Bogdan, care au
evocat personalitatea marelui di

plomat român. Vorbitorii au evidențiat, de asemenea, meritele de excepție pe care președintele Nicolae
Ceaușescu le are in elaborarea și
înfăptuirea politicii externe româ
nești. relevind inițiativele de pace șl
consecvența, cu care . șeful statului
român militează pentru, dezarmare
și întronarea unor relații internațio
nale bazate pe înțelegere, respect
reciproc, egalitate, suveranitate.
Au fost prezenți reprezentanți ai
prefecturii Kamagawa și primăriei
Yokohama, ai organizațiilor prefecturale ale partidelor politice nipone,
cadre didactice, membri ai ambasa
dei române la Tokio, un numeros
public.

Conflictul dintre Iran și Irak
TEHERAN. 16 (Agerpres). — Un
comunicat militar citat de agenția
I.R.N.A. anunță că trupele iraniene
au făcut să eșueze o contraofensivă a
forțelor irakiene in zona de sud a
frontului. în această acțiune, preci
zează comunicatul, inamicul a înre
gistrat insemnate pierderi in oameni
și tehnică de luptă. Pe de altă parte,
agenția I.R.N.A. anunță că în ulti
mele 24 de ore aviația irakiană a
bombardat, in mai multe rinduri,
obiective civile în vestul și sudul Ira
nului. Bombardamentele asupra ora
șului Hamadan a-au Soldat cu moar
tea a 30 de persoane civile și rănirea
altor 200.

BAGDAD 16 (Agerpres). — Reluînd
un comunicat al înaltului Comanda
ment Militar Irakian, agenția I.N.A..
citată de agențiile internaționale de
presă, anunță că trupele irakiene au
angajat acțiuni de luptă cu forțele
iraniene, contracarindu-le ofensiva.
Comunicatul adaugă că forțele ira
niene au fost alungate peste fron
tieră cu pierderi importante în oa
meni și material de luptă. Totodată,
postul de. radio Bagdad anunță că
vineri dimineața a fost angajată o
luptă aeriană deasupra regiunii Ilam
din Iran, în zona centrală de opera
țiuni.

îngrijorare in Consiliul de Securitate al O.N.U.

„PRIN INTENSIFICAREA LUPTEI PENTRU SUPRAVIEȚUIRE, PUTEM SA ÎMPIEDICĂM CĂDEREA BOMBELOR" - sub
această deviză s-a desfășurat la Londra un mare marș al păcii, organizat de „Campania pentru dezarmare nucleară",
mișcare pacifistă care numără peste 500 000 de membri

rtjAGEMȚIILE DE PRESĂ
VIZITA SECRETARULUI GENERAL AL O.N.U. LA BELGRAD. Președin
tele Prezidiului R.S.F. Iugoslavia, Petar Stambolici, l-a primit pe secretarul
general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, aflat în vizită oficială la
Belgrad. S-a efectuat un schimb 'de opinii cu privire la actuala situație
internațională și rolul O.N.U. în soluționarea numeroaselor probleme cu
caie este confruntată omenirea în prezent.

i
I

'

I
1

I

revenirii țării la un guvern civil și
o viață politică parlamentară.

I

PENTRU
RESTRUCTURAREA
RELAȚIILOR ECONOMICE IN
TERNAȚIONALE. într-o declarație
făcută Ia Ciudad de Mexico, minisIrul mexican al patrimoniului național și dezvoltării industriale, Jose
Andres Oteyza, s-a pronunțat pen
tru restructurarea relațiilor economice internaționale și așezarea lor
pe baze noi. echitabile și juste. „Numai o restructurare pe principii juste a economici mondiale poate asigura pacea in lume" — a spus An
dres Oteyza.

î

PRIMIRE LA BEIJING. Premie
rul Consiliului de Stat al R.P. Chi
neze, Zhao Ziyang, l-a primit, vineri, pe ministrul de externe al
Birmaniei, U Chit Khlaing, aflat in
vizită la Beijing. In cursul convor
birii care a avut loc au fost evocate bunele relații existente intre,
cele două țări, subliniindu-se do
rința de a dezvolta in continuare
cooperarea dintre China și Birmania.

nist German, aflat in Portugalia in
fruntea unei delegații a P.C.G. în
cursul convorbirii au fost examinate
probleme legate de situația internă
din Portugalia și din R.F. Germa
nia. precum și probleme internațio
nale actuale.

CONVORBIRI ÎNTRE CONDUCĂTORII P.C. PORTUGHEZ ȘI
P.C. GERMAN. La Lisabona a avut
loc o convorbire • între Alvaro
Cunhal. secretar general al Partidu
lui Comunist Portughez, și Herbert
Mies, președintele Partidului Comu-

INVADAREA PĂRȚII DE NORD A ȚARII DE CĂTRE UNITĂȚI
ARMATE SUSȚINUTE DE HONDURAS a fost denunțată, vineri, de Junta
Guvernului de Reconstrucție Națională din Nicaragua. în cursul luptelor
de la frontiera cu Hondurasul au fost uciși 60 de contrarevoluționari — a
anunțat ministrul nicaraguan al apărării, comandăntul Humberto Ortega,
menționind, totodată, că și-au pierdut viața și 40 de soldați ai forțelor sandiniste.

GUVERNUL BOLIVIAN A IIOTARÎT
CONVOCAREA
POPU
LAȚIEI LA ALEGERI GENERALE
pe 24 aprilie anul viitor, in scopul

ASASINAT. Șeful brigăzii mobile
a. poliției din Napoli. Antonio
Ammaturo, a fost asasinat, joi dupăamiază in centrul orașului, in timp
ce se îndrepta cu automobilul spre
locuința sa., A fost ucis, de aseme
nea. șoferul mașinii, agresorii reușind să fugă. Ulterior, asasinatul a
fost revendicat de către gruparea
teroristă autointitulată „Brigăzile
Roșii".

NAȚIUNILE UNITE 16 (Agerpres).
— După o reuniune de consultări cu
ușile închise privind conflictul. irakiano-iranian, Consiliul de Securitate
al O.N.U. și-a exprimat îngrijorarea
în legătură cu gravitatea situației
existente intre cele două țări, precum
și in legătură cu faptul că rezoluția
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Protest al C. E.E.
adresat S.U.A.

|

în legătură cu unele măsuri
restrictive în comerțul Est-Vest
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WASHINGTON 16 (Agerpres). —
Comunitatea Economică Europeană a
adresat guvernului american o notă
verbală in care protestează împotriva
deciziei S.U.A. de a extinde asupra
companiilor vest-europene măsurile
vizînd limitarea livrărilor de material
destinat gazoducului Siberia — Euro
pa occidentală, transmit agențiile
France Presse și D.P.A. Nota cere gu
vernului S.U.A. să revină asupra
acestei decizii, care — așa cum men
ționează- agenția D.P.A. — contravine
normelor
dreptului
internațional.
„Tentativa de a extinde dreptul ame
rican -asupra altor țări — se arată in
notă — nu poate fi acceptată de
C.EîE.".
Nota subliniază că măsura ameri
cană a avut incă de pe acum efecte
negative asupra industriei țărilor
membre ale Pieței comune, deosebit
de puternic resimțite in actuala si
tuație economică și socială dificilă
— precizează D.P.A.

din 12 iulie a consiliului — care cerea
instaurarea unei încetări a focului în
tre Irak și Iran — nu a fost aplicată.
.Agenția Reuter precizează că pre
ședintele in exercițiu al Consiliului
de Securitate a subliniat că va rămine în contact cu cele două părți „pen
tru a explora toate mijloacele posibile
spre a se pune capăt ostilităților".

Apel pentru abandonarea
măsurilor protecționiste
și respectarea prevederilor
G.A.T.T.
WASHINGTON 16 (Agerpres). —
Directorul general al G.A.T.T., Arthur
Dunkel, a lansat, la Washington,
părților contractante ale Acordului
General pentru Tarife și Comerț apelul de a respecta prevederile acor
dului. afirmind că, in caz contrar,
„comerțul internațional va fi guver
nat de puterea economică și politică",
iar aceasta va fi in detrimentul tutu
ror. Dunkel și-a manifestat îngrijora
rea in legătură cu „acuitatea conflic
telor comerciale" actuale și accentua
rea tendințelor protecționiste în lume.
Directorul general al G.A.T.T. a apreciat că gravitatea acestor conflicte
decurge, pe de o parte, din actuala
recesiune economică, iar pe de. alta
din intirzierea cu care țările, în spe
cial cele industrializate, au acceptat
să opereze „ajustările economice" de
venite necesare în ultimul timp.

„Iugoslavia — hotărita să contribuie activ la eforturile
pentru pace in Balcani și in lume"
Expunerea lui Lazar Moisov în cadrul ședinței comune
a celor două camere ale Adunării R.S.F. Iugoslavia
BELGRAD 16 (Agerpres). — In ca
drul ședinței comune a celor două
camere ale Adunării R.S.F. Iugo
slavia. Lazar Moisov. secretar fede
ral pentru afacerile externe, a pre
zentat o expunere referitoare la si
tuația internațională și activitatea
Iugoslaviei pe plan internațional.
El a subliniat importanța prorhtfvării cooperării bilaterale și multi
laterale in Balcani ca un mijloc de
întărire a încrederii, a relațiilor de
bună vecinătate și a securității și de
transformare a Balcanilor intr-o zonă
a păcii și cooperării, fără arme nu
cleare — transmite agenția Taniug.

,L. Moisov a declarat că Iugoslavia
va contribui activ la eforturile pașni
ce ale forțelor progresiste din intreaga
lume, prin continuarea politicii sale
de independență și nealiniere și a V
evidențiat ca deosebit de încurajator
faptul că mișcarea și politica de ne
aliniere se întăresc și se extind in
mod constant, in pofida presiunilor
și a dificultăților.
Referindu-se la criza libaneză,
secretarul federal a cerut comunității
internaționale să adopte „măsuri hotărite pentru a stopa. în sfirșit, po
litica agresivă și arogantă a Is
raelului".

Sprijin față de lupta popoarelor palestinian
și libanez împotriva agresiunii israeliene
• Reuniunea extraordinară a Biroului de coordonare al țărilor
nealiniate • Situația din vestul Beirutului — examinată de
conducătorii Libanului și trimisul special al S.U.A. • Manifestații
de protest la Beirut și Ierusalim
NICOSIA 16 (Agerpres) — La
Nicosia au continuat vineri lucrările
reuniunii ministeriale extraordinare
a Biroului de coordonare al. mișcării
de nealiniere convocată pentru
a
examina situația creată în Liban ca
urmare a agresiunii armate a Israe
lului. După cum relatează agenția
Taniug, dezbaterile generale sint ca
racterizate de condamnarea unanimă
a agresiunii israeliene, vorbitorii ex
primind solidaritatea țărilor lor cu
poporul palestinian și cu Organiza
ția pentru Eliberarea Palestinei
(O.E.P.).
Agenția citată informează, de ase
menea.
că' proiectul de document
final al reuniunii, elaborat de Cipru
— ca țară gazdă — a fost aprobat
de comitetul de redactare.
Delegația palestiniană Ia reuniune
este condusă de Faruk Kaddoumi,
șeful Departamentului Politic al
O.E.P.
ir

BEIRUT 16 (Agerpres). — într-un
mesaj adresat conferinței de la Nico
sia a miniștrilor de externe ai miș
cării de nealiniere, președintele Co
mitetului Executiv al O.E.P., Yasser
Arafat, descrie situația din Liban
după șase săptămîni de război. Agre
siunea israeliană în Liban s-a soldat,
pină in prezent, cu 30 000 de morți
și răniți din rindul populației libane
ze și palestiniene, cu distrugerea a
trei orașe, 30 comune și 14 tabere de
refugiați, se arată in mesajul citat de
agenția WAFA. Au fost alungați
din casele lor 800 000 de oameni, alte
mii au fost luați prizonieri de arma
ta israeliană. Beirutul asediat rămîne
insă ferm în fața bombardamentelor
aeriene, navale și de artilerie, popu
lația . sa fiind hotărîtă să se opună
încercuirii, care, pe lingă distrugeri și
moartă, h t-auzăț. și o lipsă actită de
alimente, apă, medicamente și elec
tricitate.
„Această situație — se spune în
mesaj — impune măsuri efective nu
numai pentru a salva o organizație
care este membră a mișcării de neali
niere — Organizația pentru Elibe
rarea Palestinei — și nu numai pentru
a apăra independența și suverani
tatea unui stat membru, Libanul, ci
și pentru a apăra viitorul mișcării de
nealiniere și principiile ei, ca și inde
pendența și suveranitatea tuturor sta
telor membre, de o asemenea ma
nieră incit să nu fie lăsată să dom
nească legea junglei".
★

...................

NICOSIA 16 (Agerpres). — Reuniu
nea extraordinară la nivel ministe
rial a Biroului de coordonare al țări
lor nealiniate, întrunită la Nicosia
pentru a analiza situația creată în
Liban ca urmare a agresiunii Israe
lului, a adresat un mesaj președin
telui Comitetului Executiv al Organi
zației pentru Eliberarea Palestinei.
Yasser Arafat — informează agenția
France Presse. în mesaj este afirmat
sprijinul țărilor nealiniate față de
lupta popoarelor palestinian și liba
nez împotriva agresiunii israeliene.
Participanții la reuniune condamnă

cti indignare agresiunea israeliană și
iși. exprimă sprijinul față de lupta
justă a poporului palestinian pentru
dreptul său la autodeterminare și la
crearea unui stat propriu.
★

TEL AVIV. — Primarii palestinieni
din Cisiordania și Gaza, teritorii
aflate sub ocupație israeliană. au tri
mis un mesaj reuniunii extraordinare
la nivel ministerial a Biroului de
coordonare al' mișcării de nealiniere,
ce-și desfășoară lucrările în capitala
Ciprului, in care condamnă războiul
dus de Israel împotriva Libanului și
iși manifestă sprijinul față de Orga
nizația pentru Eliberarea Palestinei,
ca. singurul reprezentant legitim al
poporului palestinian, relatează agen
ția WAFA.
Primarii palestinieni denunță inva
zia premeditată a Israeli iui in Li
ban. arătind că aceasta urmărește
eliminarea O.E.P. ca mișcare politică
nu numai din. Beirut, ci și din Cisior
dania și Gaza, precizează agenția.
*

BEIRUT 16 (Agerpres). — Pre
ședintele Libanului, Elias Sarkis, a
avut, vineri, o întrevedere cu pri
mul ministru demisionăr, Shafic A1.Wazzan, în legătură cu situația din
sectorul de vest al Beirutului, îndeo
sebi cu embargoul impus de Israel
asupra aprovizionării cu combustibil
— relatează agenția M.E.N., citind
postul de radio oficial libanez.
La întrevedere a participat trimisul
special al S.U.A. în Orientul Mijlo
ciu.
Philip Habib, menționează
aceeași sursă.
★

BEIRUT. — Forțele armate Israe
liene au arestat, in ultimele două
zile. șute.de persoane civile libaneze
șî păîestiiîlerie din regiunile Airi Al
Heliveh și Seiroub — relatează agen
ția WAFA. în urma demonstrațiilor
de protest împotriva ocupației, tru
pele israeliene au operat noi arestări
în orașul Saida, numeroase case fiind
percheziționate — precizează agenția.
★

BEIRUT Î6 (Agerpres). La Beirut
au fost organizate vineri mai multe
manifestații de protest împotriva
blocadei economice impuse de Israel
sectorului de vest al capitalei liba
neze, . relatează agenția
France
Presse. Manifestanții s-au adunat în
grupuri mici și au demonstrate pe
străzi cerfnd ridicarea stării de ase
diu impusă de agresorii israelieni.
Manifestanții au prezentat o peti
ție primului ministru demisionăr,
Shafic Al-Wazzan, adaugă A.F.P.
*

TEL AVIV 16 (Agerpres). — Apro
ximativ 20 000
de palestinieni ap
manifestat, vineri dimineață, în fața
moscheilor El Aqsa și Omar, din
sectorul de est arab al Ierusalimu
lui, împotriva agresiunii israeliene
în Liban — relatează agenția France
Presse, citind surse palestiniene. Au
fost trimise importante forțe poliție
nești israeliene la fața locului, pre
cizează agenția.

In legătură cu situația de la frontiera
dintre Etiopia și Somalia
MOGADISCIO 16 (Agerpres). —
Ministerul Apărării al Somaliei a
dat publicității'un comunicat in care
se arată că. avioane militare etio
piene au bombardat, miercuri, capi
tala provinciei Galcaio, situată la cir
ca 50 km în interiorul teritoriului
somalez — relatează agențiile Uni
ted Press International și Reuter.
Lupte grele — se arată in comu
nicat — continuă să aibă loc în sa
tul Ballanbale. de la granița cu Etiopia, unde trupe mecanizate etiopiene s-au angajat, timp de două
zile, cu unități de infanterie soma
leze. Se arată că ambele părți au
înregistrat pierderi in oameni și ma
terial de luptă.

ADDIS ABEBA 16 (Agerpres). —
într-o declarație a Ministerului Afacerilor Externe al Etiopiei, difuza
tă la Addis Abeba, se arată că gu
vernul etiopian respinge categoric afirmațiile autorităților Somaliei po
trivit cărora trupe etiopiene ar fi
pătruns pe teritoriul somalez — re
latează agenția Reuter. Actualele ac
țiuni militare — se arată in docu
mentul citat de Reuter — se desfă
șoară strict in limitele granițelor So
maliei intre trupele regimului de la
Mogadiscio, pe de o parte, și deta
șamente ale Frontului Democratic
pentru Salvarea Somaliei și altă for
țe interne din această țară, pe de
altă parte — precizează agenția.

♦

NAIROBI 16 (Agerpres). — în me
saje adresate președintelui Somaliei,
Siad Barre, și Etiopiei, Mengistu
Haile Mariam, președintele în exer
cițiu ai Organizației Unității Africa
ne. Daniel Arap Moi. cere ambelor
țâri să înceteze luptele în regiunea
Ogaden. în interesul unității africa
ne — relatează agențiile Reuter și
United Press International.

Republica Somalia a trimis me
saje Organizației Națiunilor Unite și
Organizației Unității Africane, prin
care protestează împotriva atacurilor
etiopiene din ultimele două săptă
mîni contra teritoriului său — rela
tează postul de radio somalez citat
de agenția Reuter.

Economia R. D. Germane în primul semestru
al anului 1982
BERLIN 16 (Agerpres). — Agenția
A.D.N. a dat publicității comunicatul
cu pyivire la îndeplinirea' planului
economiei naționale a R. D. Germane
în primul semestru al anului 1982. in
care se arată că volumul producției
in întreprinderile ministerelor indus
triale a crescut cu 4 la sută față de
perioada corespunzătoare a anului
precedent, iar pe ansamblul econo
miei — cu 3 la sută. Venitul na
țional realizat a fost, potrivit datelor
preliminare, cu 3 la sută mai mare
decît in primul semestru al anului

1981. în domeniul construcțiilor, pre
vederile planului au fost îndeplinite
in proporție de 100,7 la sută. în agri
cultură — se arată în comunicat —
au fost depășite prevederile planului
■in ceea ce privește creșterea păsări
lor și producția de ouă. Totodată,
se menționează că la vitele pentru
tăiere și la porcine, precum și Ia pro
ducția de lapte nu s-au realizat pe
deplin indicatorii prevăzută
în primul semestru al anului, ex
porturile R.D.G. au crescut cu 10 la
sută, menționează comunicatul.
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