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0 emoționantă întîlnire a tovarășului Nicolae Ceaușescu 

cu copii și tineri ai Timișoarei, o însuflețită chemare la pace,
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Prilejuind un nou și rodnic dialog cu oamenii muncii, măsuri eficiente

la apărarea viitorului fericit al tinerei generații

MESAJUL DE PACE adresat de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
tuturor copiilor patriei, întregului nostru tineret,

pentru realizarea planului pe acest an, pe întregul cincinal, ieri a început

VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA 

ELENA CEAUȘESCU IN JUDEȚUL TIMIȘ
Tovarășul Nicolas 

Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, a 
început, miercuri, 1 iunie, o 
vizită de lucru în județul 
Timiș. Participă, de asemenea, 
tovarășul Emil Bobu.

La plecare, pe aeroportul Otopeni. 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost 
salutat de tovarășii Constantin 
Dăscălescu, Ion Coman, Nicolae 
Constantin, Ion Dincă, Ludovic 
Fazekas. Manea Mănescu, Paul 
Niculescu, Gheorghe Oprea, 
Gheorghe Pană, Dumitru Popescu, 
Gheorghe Rădulescu, Ștefan Andrei, 
Miu Dobrescu, Petru Enache, Mihai 
Gere, Suzana Gâdea. Ana Mureșan, 
Elena Nae, Ion Ursu, Richard 
Winter.

Vizita are loc în aceste zile în care 
cei ce muncesc de la orașe și sate, 
Însuflețiți de vibrantele indemnuri 
cuprinse în importantele cuvin- 
tări rostite de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la Consfătuirea de lucru 
de la C.C. al P.C.R., precum și la 
ședința comună a Consiliului Na
tional al Oamenilor Muncii, si a Con
siliului National al Agriculturii, iși 
intensifică eforturile, spre, a obține 
rezultate cit mai bune in toate do
meniile, pentru a ridicaJ întreaga lor 
activitate la un nivel superior de ca
litate și eficiență.

Orientările și sarcinile de o deose
bită însemnătate, formulate de secre
tarul general al partidului, au găsit 
in județul Timiș, ca pretutindeni in 
tară, un profund ecou in conștiința 
oamenilor, ele constituind un pro
gram mobilizator de muncă pentru 
transpunerea neabătută in viață a 
obiectivelor stabilite de Congresul al 
XII-lea și Conferința Națională ale 
partidului, care asigură progresul ne
întrerupt al economiei naționale, în
florirea continuă a patriei in deplină 
libertate și independență, creșterea 
statornică a bunăstării materiale și 
spirituale a poporului.

în această atmosferă de intensă 
activitate creatoare, de fermă anga
jare comunistă se desfășoară vizita 
secretarului general al partidului, vi
zită ce prilejuiește un nemijlocit "1 
fructuos dialog cu reprezentanții or
ganelor locale de partid și de stat, 
cu muncitori, cu lucrători ai ogoare
lor, cu specialiști, cu cadre didactice 
și studenti, în cursul căruia sînt ana
lizate rezultatele obținute, experiența 
acumulată, stabilindu-se. totodată, 
căi eficiente pentru sporirea contri
buției județului la creșterea continuă 
a avuției socialiste, a puterii econo
mice a patriei.

Reintîlnirea cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu constituie pentru cei ce 
trăiesc și muncesc pe frumoasele 
plaiuri bănățene — români, germani, 
maghiari, sîrbi și de alte naționa
lități — un fericit prilej spre a-i ra
porta. cu mîndrie, că județul Timiș, 
care a beneficiat de mari fonduri de 
investiții, s-a dezvoltat continuu, pe

toate planurile, realizînd astăzi 3,9 la 
sută din producția industrială și 5 la 
sută din producția agricolă a tării, 
ocupind un loc de frunte in viața 
cultural-științifică a patriei. Cu 
aceeași satisfacție, ei evidențiază fap
tul că planul pe primele cinci luni 
ale acestui an ,a fost îndeplinit la 
principalii indicatori, in condițiile sa
tisfacerii contractelor de export.

Pe deplin conștienți că tot ceea ce 
s-a înfăptuit aici, ca pe întreg cu
prinsul patriei, este nemijlocit legat 
de numele și activitatea neobosită a 
secretarului general al partidului, 
locuitorii județului Timiș au ținut să 
exprime și de această dată dragos
tea și recunoștința lor omului, revo
luționarului. conducătorului iubit și 
stimat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ce călăuzește neobosit destinele na
țiunii noastre pe drumul demnității 
și progresului, al edificării socialis
mului și comunismului pe pămîntul 
scump al patriei noastre libere și 
suverane.

Aceste simțăminte izvSrite din 
adincul inimii, cu care timișorenii 
îl întîmpină pe secretarul general al 
partidului, și-au găsit o emoționantă 
mărturie în primirea entuziastă făcu
tă tovarășului Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei. Elena Ceaușescu incă din 
primele momente ale vizitei.

...Ora 10. Pe aeroportul din Timi
șoara. împodobit sărbătorește, are 
loc ceremonia sosirii.

La coborîrea din avion, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu sint salutați de tovarășul 
Cornel Pacoste, membru supleant al

Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., prim-secretar al Comi
tetului județean Timiș al P.C.R., 
președintele Consiliului popular ju
dețean, de alți reprezentanți ai orga
nelor locale de partid și de stat, care 
le-au urat un deosebit de călduros 
bun venit pe plaiurile bănățene.

O gardă alcătuită din ostași ai for
țelor noastre armate, membri ai 
gărzilor patriotice și ai detașamen
telor de pregătire militară a tinere
tului prezintă onorul.

Se intonează Imnul de Stat al Re
publicii Socialiste România.

După datina strămoșească, tovară
șul Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu sint invitați să gus
te din piinea ospitalității, din ploștile 
cu vim.

Pionieri și. șoimi ai patriei, tineri și 
tinere oferă cu emoție buchete de 
flori.

Miile de timișoreni, care au venit 
la aeroport, aplaudă cu însufle
țire, scandează cu Înflăcărare

„Ceaușescu în Banat, oaspetele nos
tru drag !“. „Ceaușescu — P.C.R. !“, 
„Ceaușescu și poporul !“, „Ceaușescu 
— România, stima noastră și min- 
dria !“, „Ceaușescu — pace !“.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu răspund cu 
prietenie aclamațiilor mulțimii.

Se află pe aeroport un mare nu
măr de pionieri și șoimi ai patriei, 
care fac. la rindul lor. o primire 
impresionantă tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu. Ei țin să exprime astfel, 
direct și cald, prin versuri și cîntece 
vibrante, în această zi sărbătorească 
de 1 Iunie, Ziua internațională a 
copilului, cele mai adinei mulțumiri 
pentru grija părintească cu care. în 
România socialistă, le este vegheată 
copilăria, pentru minunatele condiții 
de învățătură și . viată create.
(Continuare în pag. a H-a)

Cu prilejul vizitei de lucru în județul Timiș a tova
rășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidu
lui Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, astăzi va avea loc în municipiul Timișoara o 
adunare populară, pe care posturile de radio și televi
ziune o vor transmite direct în jurul orei 11,30.

tuturor copiilor lumii, cu
Dragi prieteni, șoimi ai patriei, pionieri,

Dragi copii,
Aș dori de Ziua internațională a copiilor să 

vă adresez vouă, tuturor copiilor din România, 
cele mai bune urări de a crește în condiții tot 
mai bune, create prin munca părinților și frați
lor voștri mai mari. Să creșteți intr-o societate 
tot mai dreaptă care să asigure condiții tot mai 
bune de muncă, de învățătură, de dezvoltare a 
personalității fiecărui cetățean al patriei noastre, 
în condițiile socialismului și comunismului in 
România ! (Aplauze îndelungi, urale, se scandea
ză „Ceaușescu — pace !“).

Pentru a putea să trăiți într-o asemenea so
cietate este nevoie de pace. De aceea, partidul, 
guvernul nostru acționează cu toată fermitatea 
și consecvența pentru o politică de pace, de 
dezarmare și, în primul rînd de dezarmare nu
cleară, pentru oprirea amplasării in Europa a 
rachetelor cu rază medie de acțiune.

Vrem ca toți copiii patriei noastre, toți copiii

prilejul zilei de 1 Iunie
popoarelor din Europa, din întreaga lume să nu 
mai trăiască cu grija și cu teama unei bombe 
atomice aducătoare de moarte și de distrugere.

Dorim ca toți copiii patriei noastre, copiii Eu
ropei și întregii lumi să trăiască într-o lume a 
păcii, a frăției, a prieteniei ! Dorim să facem 
totul pentru a se pune capăt cursei înarmărilor, 
pentru înlăturarea primejdiei de război.

Toți cei care iubesc viața, iubesc copiii, iubesc 
lumea să se angajeze ferm pentru pace, pentru 
colaborare, pentru o lume a bunăstării și fe
ricirii !

Vă doresc, dragi prieteni, dragi pionieri și 
șoimi ai patriei, vouă, tineretului nostru, tuturor 
copiilor, multă fericire, succese la învățătură, 
note cit mai mari și o viață tot mai bună.

Multă fericire și sănătate !

(Vii și îndelungi aplauze și urale ; se scan
dează minute în șir „Ceaușescu — pace!“, 
„Ceaușescu și copiii !“, „Ceaușescu — tinerii !“, 
„Ceaușescu și poporul!1*,  „Ceaușescu — P.C.R.!11).

Vibrantă manifestare pentru pace, a profundei

recunoștințe a copiilor țării față de partid,

față de tovarășul Nicolae Ceaușescu

SCRISOAREA
adresată tovarășului Nicolae Ceaușescu 

secretarul general al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste România 

de participanții la Adunarea copiilor organizată in Capitală
Mult iubite și stimate 

tovarășe NICOLAE CEAUȘESCU,
Noi, pionierii și șoimii patriei, participant Ia Adu

narea copiilor din Capitală, organizată cu prilejul zilei 
de 1 Iunie. în numele celor peste 4 milioane de copii 
ai României socialiste, dind glas celor mai alese sen
timente de dragoste și recunoștință față de Partidul 
Comunist Român, față de dumneavoastră, mult iubite 
și stimate tovarășe' Nicolae Ceaușescu, cel mai apro
piat prieten și îndrumător al tinerelor vlăstare alo 
patriei, față de tovarășa Elena Ceaușescu, vă adresăm 
din adincul inimilor noastre tinere, emoționante și vii 
mulțumiri, întreaga noastră, recunoștință pentru mi
nunatele condiții de muncă și învățătură ce ne sint 
asigurate, pentru atenția și grija părintească cu care 
vegheați zi de zi creșterea, educarea și formarea 
noastră ca viitori constructori ai socialismului și co
munismului în scumpa noastră patrie.

Pentru noi, milioanele de copii ai țării, strălucita 
activitate revoluționară pe care o desfășurați de peste 
50 de ani cu o dăruire fără seamăn pentru liberta
tea și fericirea poporului, pentru cauza socialismului 
și păcii in lume reprezintă exemplul cel mai luminos 
de muncă și viață, certitudinea viitorului comunist al 
patriei pe care-1 făurește întregul nostru popor, sub 
conducerea glorioasă a Partidului Comunist Român.

Făcîndu-ne un crez din minunatul dumneavoastră 
exemplu de muncă și viață, de nețărmurită abnegație 
față de cauza partidului, a poporului căruia ii apar
țineți cu întreaga ființă, vă aducem, mult iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, prinosul nostru de recu
noștință și admirație pentru pilduitoarea dăruire cu 
care conduceți partidul, țara, poporul, pentru inesti
mabila contribuție pe care o aduceți la promovarea 
unei politici de pace și colaborare între popoare, pen

tru o lume mai bună și mai dreaptă pe planeta 
noastră.

Luminoasa solie românească de pace, prietenie și 
colaborare, pe care dumneavoastră, mult stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu al poporului 
nostru, o purtați cu clarviziune și demnitate pe toate 
meridianele lumii, a impus în conștiința lumii numele 
României, care se bucură de respectul tuturor popoare
lor, pentru contribuția remarcabilă adusă la pacea și 
progresul omenirii, la rezolvarea celor mai com
plexe probleme ale vieții internaționale.

Sintem mindri că prin înalta dumneavoastră perso
nalitate purtați făclia mereu vie a idealurilor de li
bertate, independență și suveranitate, făcind șă se 
audă puternic gindurile și năzuințele poporului nostru 
cu o istorie milenară, care a știut întotdeauna să-și 
aleagă conducătorii, in rindul cărora dumneavoastră, 
cel mai brav și mai drept dintre fiii săi, întruchipați 
supremele aspirații ale națiunii noastre socialiste — 
aspirațiile de pace și progres, de colaborare cu toate 
popoarele lumii.

Noi, copiii României socialiste, sintem mindri că 
trăim într-o țară liberă, demnă, independentă, înflo
ritoare; o țară a păcii și prieteniei intre popoare. In 
numele acestor luminoase adevăruri ale vieții noastre,, 
urmînd cu fidelitate marele dumneavoastră exemplu, 
politica partidului nostru, vom acționa fără preget 
pentru adincirea înțelegerii și prieteniei cu toți copiii 
lumii, pentru întărirea unității organizațiilor de copii

PARTICIPANȚII LA ADUNAREA COPIILOR 
ORGANIZATĂ CU PRILEJUL ZILEI 

DE 1 IUNIE 1983
(Continuare în pag. a IV-a)

Ieri, cu prilejul Zilei Internaționale a copilului, la Timișoara - o emoționantâ întîlnire cu copiii și tinerii acestui oraș

APELUL 

copiilor 

României 
socialiste 

către toți copiii 
lumii, către toate 

organizațiile 
naționale 

și internaționale 
de copii

IN PAGINA A IV-A
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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 
ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU ÎN JUDEȚUL TIMIȘ
(Urmare din pag. I)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu ii îmbrăți
șează cu căldură și dragoste ne copii.

în ovațiile celor aflati pe aeroport, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu urcă la bordul 
elicopterului prezidențial. indreptin- 
du-se spre comuna Liebling.

Dialogul de lucru al secretarului 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. cu oamenii mun
cii din județul Timiș a început la 
Ferma de selecție a între
prinderii agricole de stat 
Liebling una dintre cele mai. 
mari unități agricole cu profil com
plex agrozootehnic, care an de an a 
obținut rezultate deosebit de bune.

în întimpinarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu au venit Ion Teșu. minis
trul agriculturii și industriei alimen
tare, reprezentanți ai organelor agri
cole județene, numeroși locuitori ai 
comunei, români și germani.

Secretarul cu problemele agrare al 
Comitetului județean de partid 
Timiș. Costel Eremia. prezintă inal- 
tilor. oaspeți aspecte semnificative 
privind agricultura timișeană. struc
tura culturilor, evoluția producțiilor 
obținute și a celor preconizate pen
tru acest an și oe întregul cincinal 
în cele 27 consilii unice agroindus
triale. A fost prezentată, de aseme
nea. situația efectivelor de animale, 
care dețin în Timiș o pondere de 40 
la sută în volumul total al produc
ției agricole.

în legătură cu lucrările de îmbu
nătățiri funciare prevăzute, gazdele, 
au raportat că indicațiile date de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. cu pri
lejul consfătuirilor de lucru de la 
C.C. al P.C.R. și în timpul preceden
telor vizite efectuate în unitățile 
agricole din Timiș, se transpun în 
practică, urmind ca pînă la sfîrșitul 
acestui cincinal să- fie finalizate lu
crări pe o suprafață de 560 000 
hectare.

în continuare a fost înfățișat mo
dul în care se acționează nentru 
amenajarea complexă a bazinului 
Moravița. unde, incă din acest an. se 
vor executa lucrări menite să asigu
re eliminarea excesului de umiditate 
pe aproape 13 000 hectare. Se arată că 
alte asemenea lucrări se efectuează și 
în alte părți ale județului. între care 
Sînnicolau Mare și Banloc.

Secretarul general al partidului a 
fost informat în legătură cu progra
mul de amenajare și valorificare a 
terenurilor din văile naturale, ce 
traversează județul pe o lungime 
de 1 300 km, arătîndu-se că acestea 
vor fi folosite atît pentru eliminarea 
excesului de umiditate, cit și pentru 
dezvoltarea producției agricole și a 
pisciculturii.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. apr 
clind rezultatele obținute, a indicat 
ministerului de resort, organelor lo
cale de partid și de stat să între
prindă măsurile necesare pentru 
terminarea grabnică a tutur.or lucră- 

: rilor ameliorative prevăzute im acest

Examinîndu-se gradul de valorifi
care a pășunilor naturale, s-a scos 
in evidență faptul că pină lâ sfîrși
tul anului acestea vor ocupa o su
prafață de 73 000 hectare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu _ și 
tovarășa Elena Ceaușescu au fost_ in
formați de către ing. Nicolae Răm- 
neamțu, directorul întreprinderii agri
cole de stat Liebling. despre rezulta
tele acestei unități, care și-a cîșți- 
gat un binemeritat renume in întrea
ga țară prin livrarea de material de 
prăsilă — tăurași și berbecuți — cu 
înaltă valoare biologică, cit și prin 
producțiile mari realizate. La cultu
rile furajere unitatea obține 9 000 
unități nutritive pe fiecare hectar de 
pajiște cultivat în jurul fermelor.

în continuare sînt prezentate exem
plare de vaci din noi linii provenite 
din rasa Bălțata românească, create 
în ultimii ani în cadrul întreprinderii 
atît pentru producția de lapte, cit și 
pentru carne. Informat in legătură 
cu producțiile de lapte obținute — 
peste 5 000 litri — și cu privi
re la greutatea de 750—800 kg în
registrată pe vacă furajată, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a apreciat reali
zările crescătorilor de animale din 
Liebling. îndemnîndu-i să perseve
reze centru obținerea de rezultate și 
mai bune.

Pe parcursul vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a stat de vorbă 
cu numeroși crescători de animale, 
s-a interesat de munca și de cîștigu- 
rile pe care le realizează. Aceștia au 
exprimat vii mulțumiri pentru pre
ocuparea sa statornică in vederea 
dezvoltării și modernizării agricultu
rii, a creșterii continue a producției 
agricole, pentru grija permanentă pe 
care o poartă lucrătorilor din agri
cultură. ridicării continue a nivelu
lui lor de trai.

Evidențiindu-se faptul că și expe- 
rlenta județului Timiș demonstrează 
că măsurile adoptate de conducerea 
partidului privind corelarea venitu
rilor cu rezultatele directe ale mun
cii efectuate, ridicarea în acest fel a 
cîștigului realizat se reflectă pozitiv 
în stabilitatea cadrelor, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a cerut Ministe
rului Agriculturii și Industriei^ Ali
mentare, celorlalți factori de răspun
dere să acționeze cu fermitate pen
tru înfăptuirea programului de sta
bilizare a cadrelor ce lucrează în 
acest sector, asigurînd astfel crea
rea condițiilor pentru înlăturarea 
fluctuațiilor personalului muncitor 
din zootehnie. în interesul sporirii 
continue a producției agricole, al 
creșterii continue a cîștigului indi
vidual.

în continuare, se vizitează cîteva 
pajiști amenajate pentru pășunatul 
liber al animalelor. gazdele infor- 
mind că cea mai mare parte a anu
lui întregul efectiv de vaci și oi este 
întreținut pe pășune.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu se opresc 
la marginea unui lan de orz. unde 
combinele sînt pregătite pentru în
ceperea recoltării. Se raportează 
că pregătirile in vederea începerii 
secerișului sînt încheiate, strângerea 
recoltei fiind prevăzută să se încheie 
pe toate suprafețele in 3—4 zile.

Apreciind că starea recoltei în ju
dețul Timiș permite obținerea in 
acest an a unor producții mari, to
varășul Nicolae Ceaușescu a cerut 
specialiștilor, cadrelor de conducere 
din minister și din agricultura jude
țului să colaboreze cu Institutul de 
cercetare și producție pentru cereale 
și plante tehnice de la Fundulea în 
vederea obținerii în viitor a unor 
soiuri superioare de orz. eu bobul 
mai mare, care să asigure recolte
sporite.

Pe parcursul vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost salutați cu toată 
dragostea de locuitorii comunei, 
ținînd astfel să-si exprime sentimen
tele lor de profundă dragoste și înal
tă prețuire.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. to
varășa Elena Ceaușescu au răspuns 
cu căldură ovațiilor mulțimii.

Luîndu-și rămas bun de la agri
cultorii din Liebling, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu le-a spus :

„Vă felicit pentru rezultatele pe 
care le-ați obținut. Mi-au făcut o im
presie bună atît zootehnia, cit și cul
turile de orz, grîu, sfeclă și porumb. 
Sînt perspective să obțineți o recoltă 
bună în acest an. Trebuie însă ca Ia 
culturile prăsitoare să acționați sus
ținut pentru efectuarea la timp a 
tuturor lucrărilor de întreținere.

Vă felicit și vă doresc succese 
tot mai mari, sănătate și multă 
fericire 1"

în uralele și ovațiile însuflețite ale 
mulțimii, vizita înalților oaspeți în 
înfloritoarea așezare bănățeană Lie
bling a luat sfirșit.

Dialogul de lucru al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cu cei ce mun
cesc pe ogoarele bănățene a con
tinuat la Cooperativa agricolă 
de producție din comuna 
Topolovățu Mare, unltate care> 
mai ales în ultimii ani. a obținut 
rezultate economice remarcabile. 
Avînd un profil mixt, de cultivare a 
cerealelor și creștere a animalelor, 
cooperativa a realizat anul trecut o 
producție globală agricolă de aproa
pe 60 milioane lei. precum și un 
beneficiu de peste patru ori mai 
mare decît cel planificat. Producți
ile mari obținute, ca și preocuparea 
pentru reducerea continuă a chel
tuielilor au ridicat cîștigul coopera
torilor la aproape 80 lei pentru o 
normă convențională.

Numeroși țărani din Topolovățu 
Mare și din comunele învecinate, oa
meni de toate virstele au venit, cu 
bucuria în suflet, să exprime secre
tarului general al partidului senti
mentele lor fierbinți de nemărgi
nită dragoste și recunoștință, să-i 
ureze bun venit pe aceste frumoase 
plaiuri.

Discuția de lucru a avut drept ca
dru de desfășurare o sugestivă ex
poziție amenajată pe o pajiște din 
apropierea satului. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost informat de ing. 
loan Josu. președintele cooperativei, 
că. prin aplicarea în viață a indi
cației de a se unifica toate coope
rativele din comună într-o singură 
unitate puternică, s-a reușit să se 
obțină în anul trecut o producție 
de porumb dublă, comparativ cu 
media realizărilor din deceniul pre
cedent. precum și producții bune de 
grîu. orz, soia. Evaluările făcute de
monstrează că și în 1983 se vor ob
ține producții bune de grîu și orz — 
a arătat președintele cooperativei —. 
reafirmind că angajamentul asumat 
de cooperatori, de a obține în acest, 
an peste 20 tone porumb la hectar; 
va fi, cu siguranță înfăptuit. ’

în continuare a fost prezentat un 
stand cu produse legumicole de se
zon. Secretarul general al partidului 
a fost informat că horticultura jude
țului satisface integral, conform pro
gramului de autoconducere și auto- 
aprovizionare. necesitățile de produ
se, importante cantități de cartofi 
timpurii, roșii, castraveți, conopidă, 
fiind destinate aprovizionării și altor 
județe.

La standul realizărilor industriei 
mici din cooperativele agricole ale 
județului, secretarului general al par
tidului i-a fost prezentat un model 
de trăsură, construcție specific bănă
țeană. realizată pentru export. în 
același stand se aflau căruțe bănă
țene pentru zone de șes sau deal, că
ruțe pentru transporturi grele, ca și 
alte produse ce stau mărturie a pri
ceperii meșteșugarilor bănățeni, a 
tradiției transmise din generație in 
generație pînă astăzi.

Standul mașinilor agricole utiliza
te în agricultura județului, organizat 
în cadrul expoziției, a pus în lumi
nă preocuparea pentru formarea de 
utilaje agricole complexe în ve
derea folosirii cît mai depline a pu
terii tractoarelor, reducerii consu
murilor de carburanți. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a indicat minis
trului de resort să se acționeze în di
recția finalizării neintirziate a mă
surilor stabilite in ultima vreme, ast
fel incit, incepind din toamnă, agri
cultura noastră să beneficieze de uti

In timpul vizitei la Cooperativa agricolă

laje complexe moderne, de mare 
randament, pentru toate lucrările 
agricole.

Următorul stand prezentat a fost 
cel al întreprinderii mecanice pentru 
agricultură și industrie alimentară 
Timiș, deosebit de bogat in instala
ții și repere realizate în cadrul uni
tății. multe din ele utilizate de sta
țiunile de mecanizare din toată țara. 
Au fost examinate. între altele, solu
țiile de construcție în ferme zooteh
nice a instalațiilor de muls, cu cos
turi reduse, precum și diferite va
riante constructive de instalații de 
muls pentru stabulație liberă, care 
permit dublarea productivității mun
cii in această activitate, ca și redu
cerea substanțială a consumurilor de 
metal.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
tovarășei Elena Ceaușescu le-au 
fost prezentate exemplare de vaci 
cu lapte din rasa Bălțata româneas
că. ale crescătorilor de animale din 
comună. Gazdele au ținut să pre
zinte. de asemenea, frumoase exem
plare de cai pur sînge din rasa 
Nonius, cunoscută de multe decenii 
în Banat, ca și din rasa Ardeneză. 
Caracterizați prin robustețe și rezis
tentă mărită, ca și prin armonia 
fizică deosebită, acești cai. care im
presionează în mod deosebit, sînt 
crescuți în herghelia Izvin.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
fost, totodată, informat că in coope
rativă se cresc peste 5 100 tăurași, 
aproape 600 vițele, peste 3 500 oi și 
mioare, precum și păsări, existînd 
acum preocuparea pentru extinderea 
sectorului zootehnic prin crearea 
unei ferme de vaci cu lapte.

Rezultatele obținute de coopera
torii din Topolovățu Mare au făcut 
o bună impresie, ele constituind do
vada de netăgăduit a marilor posi
bilități pe care le oferă agricultura 
noastră socialistă.

într-o atmosferă entuziastă, de 
mare sărbătoare. în uralele și ova
țiile sutelor și sutelor de cetățeni, 
elicopterul prezidențial a decolat, 
îndreptîndu-se spre Timișoara.

La ora prânzului, după vizita efec
tuată în unități agricoie ale jude
țului, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu au 
sosit în municipiul Timișoara, unde 
elicopterul prezidențial a aterizat pe 
platoul din apropierea complexului 
sportiv „1 Mai“. Mii și mii de 
locuitori ai reședinței județului 
i-au primit pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și pe tovarășa Elena 
Ceaușescu cu deosebită bucurie în 
inimi. Dînd glas simțămintelor pe 
..care le împărtășesc in aceste mo
mente deosebite, toți locuitorii ora
șului. ai întregului județ scandau cu 
entuziasm numele partidului și al 
secretarului său general.

într-o mașină deschisă, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu s-au îndreptat spre reșe
dința ce le-a fost rezervată.

întregul traseu oferă o imagine 
impresionantă a dragostei și stimei 
cu care populația Timișoarei îl în
conjoară pe conducătorul iubit al 
partidului și statului nostru. Pe ma
nie artere străbătute, mulțimea i-a 
întîmpinat cu flori pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu, adresîndu-le cuvinte calde 
de bun sosit Au fost interpretate 
cîntece revoluționare, patriotice, 
precum și frumoase melodii și dan
suri bănățene — toate relevînd sa
tisfacția profundă cu care timișo
renii trăiesc acest moment deosebit 
din viata orașului lor.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. to
varășa Elena Ceaușescu au sosit la 
întreprinderea „Electromo
tor”, untJe fost întîmpinați cu 
deosebită căldură de Alexandru Ne- 
cula. ministrul industriei de mașini- 
unelte. electrotehnică și electronică, 
de reprezentanți ai conducerii între
prinderii.

Cu vechi tradiții în industria bă
nățeană, această unitate se numără 
în prezent printre cele mai mari 
producătoare de mașini electrice din 
țară. „Electromotor“-Timișoara fa
brică în momentul de față o gamă 
largă de motoare electrice asincrone 
trifazate, ce-și găsesc utilizarea 
practic în toate domeniile economiei 
naționale. Structura de bază a fa
bricației a fost permanent înnoită, 
în ultimii ani fiind introduse in pro
ducție o serie de mașini electrice 
noi. de complexitate tehnică ridica
tă. folosite in industria extractivă, 
în energetică, siderurgie și la echi
parea calculatoarelor electronice.

Dialogul secretarului general al 
partidului cu oamenii muncii de aici, 
axat de la început pe principalele 
aspecte ale îndeplinirii indicatorilor 
de olan, a cuprins o arie largă de 
probleme legate de înfăptuirea sar
cinilor ce derivă din programele 
prioritare de dezvoltare a industriei 
extractive, siderurgiei și energe
ticii, de însăși evoluția prezentă și 
de perspectivă a întreprinderii.

Secretarul general al partidului 
este informat in legătură cu înfăp
tuirea întocmai a indicațiilor date la 
precedenta vizită de lucru. Directo
rul întreprinderii, ing. Dorin Goția, 
a subliniat că aplicarea acestor indi
cații a avut ca efect sporirea gradu
lui de, mecanizare a operațiilor cu 
volum mare de manoperă, diversifi
carea fabricației, prin realizarea a 
circa 50 000 mașini electrice pentru 
industria minieră și petrolieră, a mi- 
crogeneratoarelor electrice.

Semnificativă în acest sens a fost 
vizitarea secției de micromotoare, 
unde au reținut atenția nivelul ridi
cat al dotării tehnice, mașinile spe
ciale de mare productivitate, liniile 
mecanizate de bobinare.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu le-au fost 
prezentate pe parcurs diferite pro
duse noi, de înaltă tehnicitate, prin
tre care și instalația electronică pen
tru echilibrarea arborilor, rotoarelor, 
roților de autovehicule, ce efectuează 
mișcări de rotație, realizată ne baza 
unei invenții aparținind specialiști
lor uzinei.

Modul în care s-au concretizat în 
practică indicațiile secretarului ge
neral al partidului a fost pus in evi
dență și in secția de motoare mari. 
Aici funcționează un robot în cadrul 
unei linii de prelucrare a rotoare
lor, împreună cu diferite masini- 
unelte. înlocuind munca a 8 oameni. 
Gazdele precizează că. pînă la sfîr
șitul anului. întreaga capacitate de 
prelucrare a rotoarelor va fi roboti
zată.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a in
dicat să se analizeze eficienta utili
zării roboților și să se adopte în 
execuția acestora soluțiile optime 
pentru a asigura o productivitate ri
dicată. consumuri de materiale și 
energie cît mai mici.

Au fost prezentate, de asemenea, 
diferite tipuri de microgeneratoare 
de curent electric, capabile să asigure 
valorificarea potențialului hidroener
getic secundar. Secretarul general al 
partidului a fost informat că pînă 
acum s-au livrat consiliilor populare 
un mare număr de asemenea agre
gate pentru microhidrocentrale pe 
râuri cu debite mici și că se află în 
stadiu de pregătire a fabricației noi 
tipuri de microgeneratoare. cu pu
teri mergînd pină la 100 kVA.

Pe parcursul vizitei, secretarul ge
neral al partidului s-a oprit si a dis
cutat cu grupuri de muncitori și 
muncitoare, s-a interesat de modul 
cum se realizează sarcinile de plan, 
de calitatea producției, de condițiile 
lor de muncă și de viață.

Secretarului general al partidului 
i-au fost prezentată.: în cadrul unei 
expoziții în aer liber, motoare și 
mașini electrice reprezentative.1 des
tinate înfăptuirii programelor prio
ritare de dezvoltare a mineritului, 
extracției petrolului. siderurgiei, 
energeticii, precum și o serie de ma
șini pentru uz gospodăresc.

în discuția cu conducerea ministe
rului de resort, cu specialiștii pre- 
zenți, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
cerut ca, paralel cu eforturile ce 
trebuie depuse pentru diminuarea 
consumurilor materiale, să se ia mă
suri pentru diversificarea în conti
nuare a producției. în special prin 
asimilarea de motoare și mașini 
electrice de puteri mai mari.

Luîndu-și rămas bun de la colecti
vul întreprinderii ..Electromotor'*,  
secretarul general al partidului a 
spus :

„Dragi tovarăși,
Mi-a făcut o impresie bună ce am 

văzut în această scurtă vizită, tot ce 
ați realizat în ultimul timp. Ați în
registrat progrese simțitoare. Trebuie 
mers înainte în continuare pe ace
eași cale, trebuie făcut lotul pentru 
dezvoltarea producției, îmbunătățirea 
calității motoarelor, pentru sporirea 
volumului economiilor de metal și 
energie, pentru creșterea eficienței 
economice.

Vă felicit pentru ceea ce ați reali
zat pină acum și vă urez să obțineți 
rezultate cît mai bune.

Multă sănătate și fericire !“

(Continuare în pag. a III-a)
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producție din comuna Topolovățu Mare
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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 
ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU ÎN JUDEȚUL TIMIȘ

ImrisAi NIA tasi turtii Eln Canea 
- iingiiil, Irajostii a resrasMt Mii® 1 cutiilor

Sărbătorirea tradiționalei zile de 
1 Iunie, Ziua internațională a copi
lului, a reprezentat un prilej fericit 
pentru pionierii și șoimii patriei din 
municipiul Timișoara pentru a aduce 
omagiul lor fierbinte, al tuturor co
piilor țării gloriosului Partid Comu
nist Român și secretarului său gene
ral. pentru a reafirma nemărginita 
dragoste și știmă pe care le nutresc 
față de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
părintele și îndrumătorul apropiat al 
tinerei generații.

Aceste gînduri și simțăminte și-au 
găsit expresie în impresionan
ta întîlnire a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu. miercuri după-amiază. cu 
cei mai mici locuitori ai Timișoarei, 
în timpul vizitei ce o întreprind pe 
meleagurile bănățene. Acest moment 
de înaltă vibrație, de puternică 
emoție s-a desfășurat în centrul ora
șului. unde se aflau mii de copii. Ei 
au întimpinat pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și pe tovarășa Elena 
Ceaușescu cu flori." cu surîsul gingaș 
șî exuberanța, specifică vîrstei. cu 
toată căldura inimii. Glasurile cris
taline pronunțau cuvintele atît de 
scumpe tineretului, întregii noastre

+
în continuare, secretarul general 

al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și tovarășa Elena 
ceaușescu au vizitat Catedra de 
construcții hidrotehnice și 
îmbunătățiri funciare din ca_ 
drul Institutului politehnic .,Traian 
Vuia" — unitate etalon a integrării 
cercetării științifice cu producția și 
învățămîntul.

Pe aleile din Parcul Rozelor de 
pe malul Begăi, unde sint ampla
sate construcțiile catedrei, mii de 
tineri au făcut tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu o caldă și entuziastă pri
mire. S-a scandat cu însuflețire 
„Ceaușescu-P.C.R. !“, „Ceaușescu 
și studenții !“. A răsunat cîntecul 
scump tuturor „Partidul—Ceaușescu 
—România !“. Formații artistice au 
interpretat cîntece patriotice și dan
suri populare, echipe de sportivi au 
realizat frumoase exerciții de gim
nastică, întregind atmosfera sărbă
torească în care studențimea timi- 
șeană a primit în mijlocul ei pe 
oaspeții dragi.

Un grup de studente și studenți 
au inminat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu buchete de flori.

Prin aceste manifestări, studen
ții și cadrele didactice din Timi
șoara au dat expresie stimei lor 
față de cel mai iubit fiu al poporu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

națiuni : „Ceaușescu — P.C.R. !“, 
„Ceaușescu și poporul!". „Ceaușescu 
— pace!". în semn de adincă recu
noștință pentru viața fericită pe care 
o trăiesc, pentru minunatele condi
ții ce le-au fost create spre a învăța 
și a se forma, participanții la această 
însuflețită întîlnire au scandat cu 
nestăvilită bucurie „Ceaușescu — 
România ocrotesc copilăria!". Un viu 
și sugestiv tablou ilustra, prin cu
ceritoare cîntece și versuri, prin in
spirate mișcări coregrafice, preocu
pările pionierilor și elevilor de a în
văța cît mai bine, de a se pregăti 
temeinic pentru muncă și viață. In 
același timp, s-a dat glas năzuinței 
supreme in care sint crescuți și 
educați tinerii patriei noastre : „Co
piii din România, pacea și prietenia".

în încheierea acestei spontane ma
nifestări. cuceritoare prin sincerita
tea și gingășia ei, prin frumusețea 
gindurilor rostite, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste-Româ
nia, a adresat un Mesaj de pace tu
turor copiilor patriei;' întregului nos
tru tineret, tuturor copiilor lumii, 
cu prilejul Zilei de 1 Iunie. (Mesajul 
este publicat în. pagina I a ziarului).

★
față de eminentul om de știință și 
savant de renume mondial, tovarășa 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu. recunoștinței lor pro
funde pentru minunatele condiții 
de viață, de învățătură, de cercetare 
științifică asigurate de partidul și 
statul nostru.

Secretarul general al partidului 
a fost intimpinat de Ion Teoreanu, 
ministrul educației și invățămintu- 
lui, de Coleta de Sabata. rectorul 
Institutului politehnic, de membri 
ai senatului.

Conducerea institutului raportează 
tovarășului Nicolae Ceaușescu mo
dul de transpunere in practică a 
indicațiilor și orientărilor primite cu 
prilejul vizitei precedente din sep
tembrie 1979, indicații care au jalo
nat obiective de o deosebită impor
tanță pentru progresul invățămintu- 
lui și științei și pentru a căror solu
ționare a fost concentrată atenția 
tuturor cadrelor didactice și studen
ților.

Gazdele raportează că, sub îndru
marea și cu sprijinul concret al Con
siliului Național pentru Știință și 
Tehnologie, personal al tovarășei 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, institutul a elaborat pro
grame de cercetare care au ca obiec
tive necesități stringente ale produc
ției și progresului tehnico-științific 
izvorite din documentele Congresului 
al XII-lea și Conferinței Naționale 
ale P.C.R.. din indicațiile secretaru
lui general al partidului. Sint infăți-

Cuvintele conducătorului iubit al 
partidului și statului au fost primite 
cu intensă bucurie și satisfacție, 
fiind subliniate cu puternice și înde
lungi aplauze. Urările și îndemnurile 
generoase cuprinse în Mesajul con
ducătorului partidului și statului 
nostru vor însufleți și călăuzi pe ti
nerii patriei în munca pe care o de
pun stăruitor pentru a deveni con
structori de nădejde ai socialismului 
și comunismului în România, apără
tori neînfricați ai libertății și inde
pendenței țării, luptători activi pen
tru edificarea unei lumi fără arme și 
fără războaie — o lume a păcii. în
țelegerii. prieteniei și colaborării în
tre națiuni.

Exprimînd această hotărâre fermă 
a tuturor copiilor din România, cei 
prezenți au înconjurat din nou pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și . pe 
tovarășa Elena Ceaușescu cu cele 
mai alese sentimente de dragoste, 
prețuire și recunoștință.
... Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa.Elena Ceaușescu au răspuns 
cu multă căldură manifestărilor 
pline de afecțiune ale copiilor timi
șoreni.

★
șate realizări dobindite de cadrele 
didactice și de studenții Politehnicii 
timișorene în domeniile economisirii 
energiei și combustibililor, captării, 
conversiei și utilizării energiei so
lare și a vintului, recuperării căldurii 
rezultate din diferite procese tehno
logice. folosirii motoarelor liniare la 
transportul urban. Sint prezentate, 
de asemenea, unele rezultate obți
nute in realizarea cu componente 
electronice indigene de aparatură 
medicală, roboți cu aplicații în pro
ducție. care asigură mecanizarea 
unor operații, in modernizarea unor 
motoare și instalații, in realizarea de 
noi materiale de construcții și în alte 
sectoare de activitate.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu sint invitați 
să viziteze în continuare laboratoare 
ale Catedrei de construcții hidroteh
nice și îmbunătățiri funciare. Sint 
prezentate informații în legătură cu 
studiile efectuate de cadrele didac
tice. personalul tehnic și studenți in 
vederea elaborării unor proiecte des
tinate amenajărilor hidrotehnice din 
tară, intre care studiile privind sis
temele de ecluze de la Canalul 
Dunăre-Marea Neagră, lucrările hi
droenergetice de pe riul Olt. de pe 
Rîul Mare din Retezat, precum și 
unele lucrări de îmbunătățiri fun
ciare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a a- 
preciat rezultatele obținute de ca
drele didactice și studenții Catedrei 
de construcții hidrotehnice și îmbu
nătățiri funciare, de întregul institut

noi, 
cum

lanulIn

Bega dis- 
și munci- 
puternică 
tovarășul

imbunătâțiri funciare și la Expoziția realizărilor economiei timișene

La întreprinderea „Electromotor"

de orz al întreprinderii agricole de stat Liebling

S-a apreciat, de asemenea, pe 
parcursul vizitei, varietatea produc
ției bunurilor de consum — modele 
de confecții, tricotaje, textile și în
călțăminte — produse de unitățile ti
mișene, care țin pas cu cerințele și 
exigențele in creștere ale cumpără
torilor din țară și de peste hotare. 
Produsele economiei județului Timiș 
sint exportate in peste 60 de țări, 
unde se bucură de o apreciere una
nimă datorită performanțelor atinse.

Intr-un stand amenajat in aer li
ber au fost prezentate preocupările 
specialiștilor in direcția industriali
zării construcțiilor de locuințe, do
meniu in care județul Timiș are de 
efectuat in actualul plan cincinal un 
volum mare de lucrări. Semnificati
ve in această direcție sint panourile 
de prefabricate pentru fațade, com
plet finisate, și cele pentru pereții 
interiori ai apartamentelor, care au 
încorporate și instalațiile electrice 
necesare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
apreciat preocuparea specialiștilor 
pentru realizarea unor panouri de 
prefabricate pentru fațade după spe
cificul local și a indicat să se conti
nue cercetările în acest domeniu.

Au reținut atenția. între altele, ru
lotele de pensoane. realizate de în
treprinderea de asistentă tehnică și 
servicii pentru autoturisme „Dacia" 
din Timișoara. Acestea se remarcă 
printr-un confort sporit și greutate 
redusă substanțial față de pro
duse similare realizate pînă acum, 
precum și electromobilul urban' ti- 
ristorizat cu comandă electronică. 
concepLit de cadre didactice și spe
cialiști timișoreni, aflat în stadiu de 
experimentare și definitivare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fe
licitat pe reprezentanții colectivelor 
de muncă pentru rezultatele obținu
te în dezvoltarea economiei acestui 
județ. în introducerea și extinderea 
tehnologiilor moderne, a noilor cu
ceriri ale științei si tehnicii, indicind 
să se acționeze pentru a dezvolta în 
continuare economia județului, pen
tru creșterea prestigiului produselor 
timișene in tară și peste hotare.

întilnirile secretarului general al 
partidului președintele republicii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. cu co
lective de muncă din județul Timiș, 
cu oameni ai muncii de cele mai 
diferite vîrste și profesii se înscriu 
ca momente de mare Însemnătate în 
viata colectivelor din unitățile și lo
calitățile vizitate, din viata tuturor 
celor ce locuiesc in această parte a 
tării.

Vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, in județul Timiș 
continuă.

politehnic timișorean, în strînsă co
laborare cu unități productive și de 
cercetare din municipiu și din alte 
centre ale tării. în dialogul cu oa
menii de știință, cu alte cadre didac
tice din învățăminitul tehnic superior 
prezente la această vizită, in care 
s-au dezbătut probleme științifice de 
deosebită actualitate, secretarul ge
neral al partidului a subliniat nece
sitatea ca cercetarea științifică româ
nească să se angajeze intr-o revoluție 
tehnică nouă pentru a ajunge din 
urmă cele mai avansate țări in do
meniile productivității muncii, cali
tății și nivelului tehnic. Evidențiind 
faptul că municipiul de pe 
pune de profesori, studenti 
tori bine pregătiți, de o 
bază tehnico-materială. '
Nicolae Ceaușescu a arătat că Timi
șoara trebuie să ocupe un loc mai 
important in promovarea științei. în 
același timp, tovarășa academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu a 
evidențiat necesitatea continuării 
procesului de integrare a învătămîn- 
tului timișorean cu cercetarea și pro
ducția pentru a se ajunge la nivelul 
realizat în domeniul chimiei, valori
ficării mai operative a rezultatelor 
cercetării, subliniind importanta an
trenării cadrelor didactice în soluțio
narea acestor probleme.

Cei prezenți au asigurat pe tovară
șul Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu că vor depune în
treaga lor capacitate creatoare și pu
tere de muncă pentru situarea Timi
șoarei pe un loc de frunte in promo
varea științei și progresului tehnic, 
pentru înfăptuirea sarcinilor ce le 
revin din documentele Congresului 
al XII-lea și Conferinței Naționale 
ale partidului.

Prima zi a vizitei tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu to- 
.varășa Elena Ceaușescu în județul 
Timiș s-a încheiat la Expoziția 
realizărilor economiei timi- 
sene care °^era 0 imagine cuprin
zătoare a muncii înfrățite a oameni
lor muncii români, germani, ma
ghiari. sirbi și de alte naționalități 
din această parte a tării.

Prin grafice, panouri și diverse 
machete, în expoziție se evidențiază 
dezvoltarea puternică pe care a cu
noscut-o economia județului in ultimii 
ani. alături de celelalte județe ale 
țării, ca urmare a politicii înțelepte 
promovate cu consecventă de partidul 
și statul nostru, precum și perspec
tivele lărgirii în continuare a tutu
ror activităților economice în actua
lul plan cincinal.

Secretarul general al partidului 
este informat că nivelul atins de 
economia județului situează Timișul 
printre cele mai puternice județe din 
țară. Aici se realizează întreaga pro
ducție de memorii pentru calculatoa
re electronice, precum și o parte în
semnată din producția de mașini de 
ridicat și transportat, de motoare 
electrice, de lacuri și .vopsele. țigle 
ceramice, încălțărriinte, țesături și 
multe alte bunuri materiale. Indus
tria timișeană a cunoscut un ritm me
diu de creștere superior prevederi
lor., fapt care a permis crearea, ală- 
itufi de Tirrfîșoâra și >Eugoj.'a uitor 
centre-' industriale — Sinnicolau 
Mare. Jimbolia, Buziaș. Deta. Nădrag 
și altele.

în standurile celor peste 110 între
prinderi prezente în cadrul expozi
ției, cu aproximativ 4 000 de expo
nate reprezentative, din absolut 
toate ramurile economice, se regă
sesc creația științifică proprie, pre
cum și hărnicia celor ce muncesc 
in unitățile de producție, cercetare 
și învățămint din întregul județ.

Pe parcursul vizitei, miniștrii de 
resort, conducătorii întreprinderilor 
care expun diverse produse, specia
liști au prezentat din realizările ob
ținute ca urmare a aplicării indica
țiilor și orientărilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu date în cadrul 
consfătuirilor de lucru de la C.C. al 
P.C.R., cu prilejul vizitelor făcute în 
unitățile eci jiitățile economice timișene.

în dialogul! purtat de secretarul 
general "al partidului cu factorii de 
răspundere ai județului s-au evi
dențiat succesele în dezvoltarea cu 
prioritate a ramurilor și subramu- 
rilor de vîrf ale economiei, creșterea 
aportului cercetării științifice la 
rezolvarea unor probleme curente 
cerute de nevoile procesului de pro
ducție. Au apărut subramuri 
purtătoare de progres tehnic, 
ar fi electrotehnica, electronica, me
canica fină, care valorifică intr-un 
grad superior potențialul județului. 
Aceste mutații calitative in struc
tura industriei timișene au condus 
la realizarea, numai în primii doi 
ani ai actualului cincinal, a peste 
450 produse noi, care incorporează 
un înalt grad de inteligență teh
nică a specialiștilor din producție, 
a cercetătorilor și cadrelor didactice 
universitare.

Dezvoltarea economiei acestui ju-

deț este oglindită in expoziție și 
prin numeroase grafice și panouri 
care ilustrează intrarea in funcțiune 
a noi capacități țle producție și mo
dernizarea celor existente.

Se subliniază că Timișul a deve
nit un recunoscut bazin petrolier, 
furnizind importante zăcăminte de 
țiței și gaze naturale, iar numărul 
sondelor aflate in exploatare este 
intr-o continuă creștere.

Expoziția pune în evidență dez
voltarea importantă pe care a cu
noscut-o agricultura județului, a că
rui bază tehnico-materială se mo
dernizează continuu. S-a extins și 

zootehnia, care deține efective im
portante dc animale, majoritatea lor 
fiind concentrate in complexe mari 
și moderne, cum este cel de creștere 
și ingrășare a porcilor denumit 
Com ti m.

Secretarului general al partidului 
i-au fost prezentate realizări recenta 
ale gindirii tehnice timișene, care au 
contribuit Ia efortul general de mo
dernizare a economiei naționale ro
mânești, între care noi și originale 
tehnologii de producere a poliesteri- 
lor și a altor produse chimice ce 
permit valorificarea superioară a 
unor materii prime indigene și redu
cerea substanțială a importurilor.

Momente din timpul vizitei la Catedra de construcții hidrotehnice și
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Partidului, tovarășului Nicolae Ceaușescu, din toata inima
cele mai alese gi nd uri din partea tuturor copiilor țârii!

Foto : Sandu Cristian

0 VMTĂ MANIFESTARE PENTRU PACE, A Pi» RECIMINTE 
A CĂPRIOR TARII FATĂ RE PARTID, TUTĂ RE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU

Prima zi de iunie a fost marcată 
Ia București printr-o impresionantă 
adunare a copiilor dedicată păcii și 
recunoștinței fierbinți față de patrie 
și popor, față de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, pentru mi
nunatele condiții de viață, creștere 
și educare asigurate tinerelor gene
rații din România.

Cei prezenți la impresionanta adu
nare a copiilor României — una din
tre cele mai mari organizată în 
Europa — au dat glas adeziunii de
pline a tuturor copiilor României 
socialiste față de politica externă a 
partidului și statului nostru, al cărei 
promotor neobosit este președintele 
țării, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
politică ce pune pe prim plan apă
rarea păcii și securității popoarelor, 
independenței și suveranității națio
nale, eliminarea forței și a amenin
țărilor cu forța din viața internațio
nală. oprirea cursei înarmărilor și 
trecerea la dezarmare și, în primul 
rind. Ia dezarmare nucleară, lichida
rea subdezvoltării și edificarea unei 
noi ordini economice mondiale, care 
să asigure condiții de dezvoltare mai 
rapidă tuturor statelor lumii.

Ei și-au exprimat. în același timp, 
vibrant dragostea și recunoștința 
fată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
de: tovarășa Elena Ceaușescu pentru 
copilăria fericită, pentru minunatele 
cotidiții de muncă și virțță de, carp, 
beneficiază pentru a se forma . ca 
cetățeni demni ai unei țări libere și’ 
independente.

Marea adunare a debutat printr-o 
defilare a participanților. în fruntea 
coloanei se aflau purtătorii drapele
lor Partidului Comunist Român, Re
publicii Socialiste România, Organi
zației Pionierilor. Organizației „Șoi
mii Patriei".

Au urmat, apoi, pionierii care 
purtau portretul. în medalion, al to
varășului Nicolae Ceaușescu, precum 
și stemele Partidului Comunist Ro
mân, Republicii Socialiste România, 
Organizației Pionierilor. Organiza
ției „Șoimii Patriei", UNICEF, Uniu
nii Tineretului Comunist.

După ce coloana de defilare a 
ajuns pe platoul din. fața sălii Pa
latului sporturilor și cul-turii. trom- 
petiștii au dat semnalul de începere 
a adunării.

în prezidiul adunării se aflau to
varășii Gheorghe Pană, Petru 
Enache. Ana Mureșan. precum și 
Pantelimon Găvănescu, prim-secretar 
al C.C. al U.T.C., Ion Ștefănescu, 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, Rada 
Mocanu, adjunct al ministrului edu
cației și învățămintului, reprezentanți 
ai altor ministere, organizații de 
masă și obștești, activiști de partid 
și de stat.

S-a desfășurat, apoi, frumosul ce
remonial pionieresc. în timp ce dra
pelul tricolor a fost ridicat pe ca
targ, s-a intonat Imnul de Stat al 
Republicii Socialiste România.

Pioniera Dana Mladin, locțiitor al 
președintelui Consiliului Național al 
Organizației Pionierilor, a prezentat 
raportul.

Cuvîntul de deschidere a adunării 
a fost rostit de Poliana Cristescu, 
-președintele C.N.O.P.. care a spus, 
printre altele : 1 Iunie, sărbătoarea 
copiilor de pretutindeni, este ziua în 
care umanitatea își îndreaptă, o dată 
mai mult, privirile, cu încredere și 
speranță, spre viitor, spre o. lume 
mai bună si mai dreaptă, o lume a 
păcii și libertății, a liniștii pentru 
toți copiii planetei.

In numele celor peste 4 milioane 
de copii ai României socialiste, ro
mâni. maghiari, germani și" de alte 
naționalități. exprimăm: -totala 
ziune la strălucita politică de pace a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. se
cretarul general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România,. voința noastră 
fierbinte de a fi pace pe Pă-mînt. de 
a se asigura copiilor, tuturor po
poarelor dreptul la viată, la dezvol
tare liberă și independentă, lipsită 
de spectrul amenințător al războiu
lui.

Pentru tînăra generație, pentru 
toți copiii României socialiste con
stituie un motiv de satisfacție și de 
mîndrie patriotică faptul că. îh spi
ritul înaltelor răspunderi pentru des
tinele omenirii, pentru eliberarea 
popoarelor de coșmarul unui răz
boi pustiitor, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cel mai iubit fiu al po
porului român, a fundamentat nu
meroase propuneri, care s-au regă
sit într-un cuprinzător program de

dezarmare prezentat la O.N.U. șl în 
alte foruri internaționale.

Pentru copilăria lor fericită, in 
numele tuturor purtătorilor cravatei 
roșii cu tricolor și al șoimilor 
patriei.. exprimăm secretarului ge
neral âl partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. tovarășei Elena Ceaușescu 
cele mai calde mulțumiri pentru gri
ja părintească pe care o manifestă 
in vederea creșterii și educării tine
rei generații. pentru formarea lor ca 
oameni înaintați, viitori constructori 
ai României socialiste și comuniste, 
reînnoind angajamentul solemn de a 
munci și învăța temeinic pentru a 
deveni fii de nădejde ai patriei, de 
a face totul pentru a asigura propă
șirea națiunii noastre socialiste.

Exprimînd gîndul și voința celor 
peste 4 milioane de copii din Repu
blica Socialistă România, cu prilejul 
„Zilei internaționale a copilului", 
adresăm tuturor organizațiilor națio
nale și internaționale de copii, tine
rei generații a lumii, apelul nostru 
fierbinte de a milita, alături de frații 
și părinții, lor, alături de toate forțe
le progresiste înaintate. ale națiuni
lor, pentru instaurarea unui climat 
de pace și securitate, a unei lumi 
mai drepte și mai bune.

Au luat apoi cuvîntul Cătălin 
Naiba, pionier-. Școala generală nr. 1 
Rimnicu Vîlcea. locțiitor al pre- 

j ședintelui Consiliului Național ăl 
t Organizației Pionierilor. Olimpia So- 
' lomonescu, vicepreședintă a Consi
liului Național al Femeilor. Adriana 
Bălăsanu. pionieră. Liceul „Emil 
Racoviță",. Iași. Marian Avram, mun
citor. întreprinderea „23 August", 
Erou al Muncii Socialiste. Emilia 
Bartis. pionieră. Școala generală nr. 
10 Miercurea Ciuc, Radu Briban, 
elev, secretar al comitetului U.T.C., 
Liceul industrial nr. 21 București, 
Ion Argintaru. președinte al Consi
liului județean Gorj al Organizației 
Pionierilor, Codruța Surdu, pionieră, 
Liceul industrial Lipova, județul 
Arad, locțiitor al președintelui Con
siliului Național al Organizației Pio
nierilor. Elena Manolescu. secretar 
al comitetului de partid la întreprin
derea de piese radio și semiconduc
tor! Bănoasa — București, Oberth 
Cristâ-Carola. președinte al Comisiei 
județene Sibiu a Organizației „Șoi
mii Patriei", Flavius Burac, pionier,

Școala generală nr. 24 Constanța, 
în cuvintele lor, vorbitorii au ex

primat, în numele tinerei generații, 
sentimentele de aleasă dragoste și 
recunoștință față de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, părintele drag și 
prietenul apropiat al copiilor din 
România, de tovarășa Elena 
Ceaușescu, eminent om politic și 
savant de renume mondial, pentru 
condițiile minunate de viață și în
vățătură create celor mai tinere 
vlăstare ale țârii, pentru copilăria 
lor fericită, cu visuri și împliniri 
din cele mai îndrăznețe. pentru 
grija nețărmurită cu care veghează 
la pacea și liniștea copiilor țării.

în cuvîntul lor, vorbitorii au dat 
glas mîndriei patriotice și adeziunii 
față de inițiativele strălucite de 
pace ale României socialiste, ale 
președintelui țării, față de întreaga 
politică externă a partidului și sta
tului român consacrată apărării bu
nului celui mai de preț al oameni
lor și al popoarelor — pacea, viața 
liniștită a generațiilor de astăzi și 
de miine.

înitr-o atmosferă vibrantă, de pu
ternic entuziasm, cei prezenți au 
adoptat textul unei scrisori adre
sate tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, în. care 
sint exprimate mulțumirile fier
binți ale copiilor pentru tot ceea 
ce a făcut și face pentru tînăra ge
nerație,. precum și angajamentul de 
a învăța pentru a deveni construc
tori de nădejde ai noii societăți în 
România.

în Încheierea adunării a fost 
prezentat „Apelul copiilor României 
socialiste către toți copiii lumii, către 
toate organizațiile naționale și in
ternaționale de copii", care dă glas 
dorinței copiilor din țara noastră de 
a trăi în prietenie cu copiii din în
treaga lume, sentimentelor de solida
ritate în lupta pentru pace, pentru o 
lume mai dreaptă și mai bună.

Drapelul este coborît de pe ca
targ. in timp ce se intonează cînte- 
cul „Tot înainte".

După adunare, pe estrade special 
amenajate și pe aleile parcului s-a 
desfășurat un amplu program de 
activități tehnico-aplicative. cultu
ral-educative și sportiv-recreative. 

} (Agerpres)

SCRISOAREAadresată tovarășului Nicolae Ceaușescu
de participant la Adunarea
(Urmare din pag. I)

în lupta pentru cauza păcii și progresului în întreaga 
lume.

Noi, pionierii și șoimii patriei, vă adresăm omagiul 
nostru fierbinte, cele mai sincere și curate mulțumiri, 
pentru că, în acest timp de grave și complexe con
fruntări, cînd nori amenințători de războaie, de ca
tastrofe nucleare amenință existența omenirii, primej- 
duiesc viața planetei, vă dedicați cu impresionantă 
dăruire activitatea slujirii păcii și securității in lume, 
asigurării unei vieți fericite, lipsite de griji, pentru 
toți copiii României socialiste.

Educați de Partidul Comunist Român în spiritul înal
tului umanism, al dragostei față de patrie, partid și 
popor, noi, copiii țării, ne pregătim să devenim con
structori activi ai socialismului și comunismului, să 
contribuim din plin la progresul economico-social al 
României. De aceea, mai mult ca oricînd, avem nevoie 
de pace și liniște, de certitudinea unui viitor luminos, 
lipsit de pericolul războaielor.

Noi, milioanele de pionieri și șoimi ai patriei, toți 
copiii României, sintem convinși, mult iubite și sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că, sub îndrumarea 
;și condu'cereă'dumncavosstră, Guvernul Republicii So
cialiste România și Marea Adunare Națională, dind' 
glas voțntei.de pace a poporului român,’ vor intensi
fica, în wwtmiiare, conlucrarea și colaborarea cu-gU-1 
ve'rrieîe și parlamentele celorlalte țări, vor depune 
toate eforturile, împreună cu acestea, spre a se ajunge 
la înțelegeri și acțiuni concrete pentru oprirea cursei 
înarmărilor și înlăturarea pericolului izbucnirii unui 
nou război, în vederea asigurării unei vieți fericite 
copiilor de pretutindeni, a apărării dreptului funda
mental al omului — dreptul la viață.

Nu uităm nici un moment că, potrivit vîrstei noastre 
tinere, avem datoria să învățăm și să muncim mai 
bine, pentru a deveni, așa cum ne-ați cerut dumnea
voastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, buni muncitori, buni specialiști, cetățeni

copiilor organizată in Capitală
demni ai scumpei noastre patrii, constructori entuziaști 
și pricepuți ai României comuniste de miine.

în aceste momente solemne, ne angajăm, mult iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că, urmind luminosul dum
neavoastră exemplu, vom face totul pentru a deveni 
luptători de nădejde ai partidului și țării, patrioți re
voluționari, devotați idealurilor celor mai scumpe ale 
națiunii noastre, însușindu-ne temeinic ideologia parti
dului, politica sa internă și externă, acționînd în toate 
împrejurările pentru dezvoltarea prieteniei și înțele
gerii cu toți copiii lumii, pentru întărirea unității orga
nizațiilor de copii in lupta pentru cauza păcii și pro
gresului pe planeta noastră.

Exprimindu-vă din toată inima adînca noastră recu
noștință pentru grija părintească și dragostea cu care 
dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu ne înconjurați, 
pentru copilăria noastră fericită pe care ne-o asigu
rați, ne angajăm să muncim și să învățăm în așa fel 
îneît să devenim constructori pricepuți și neobosiți ai 
patriei noastre, să ne aducem prinosul faptelor la rea
lizarea minunatei opere de construcție socialistă, așa 
cum, cu atîta înflăcărare patriotică, ne îndemnați dum
neavoastră, drag conducător al partidului și al țării. 
Vă rugăm >să primiți, ortiagiul fierbinte, al tuturor 
.copiilor patriei, gindurile noastre curate,. Îndrăznețe, de 
«jragoste și recunoștință .ce vi le. purtăm, odată cu 

■,.> fuigajamentuljlpos.tr.u sole.mn de a ne forma și acționa 
ca tineri revoluționari,-ca oameni noi, cu o înaltă con
știință, devotați cauzei partidului și a țării, construc
tori demni ai socialismului și comunismului în patria 
noastră.

Primiți, mult iubite tovarășe secretar general Nicolae 
Ceaușescu, mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu, din 
partea milioanelor de copii ai patriei, care vă poartă 
luminoase și nețărmurite sentimente de dragoste șl 
respect, urările cele mai fierbinți de multă sănătate și 
putere de muncă, ani mulți șl fericiți, pentru a aduce 
noi împliniri copilăriei noastre fericite, spre binele și 
prosperitatea poporului nostru, spre triumful cauzei 
socialismului, progresului și păcii în întreaga lume.

El n ar ți, 1 iunie, dimineața nu 
Bl/B s~a mai sPălat pe ochi cu 
I ff B picăturile ploilor care, in 

ultimele zile, alintaseră 
Capitala. Orașul a trecut pragul a- 
cestei preauscate veri înveșmîntat 
in toate culorile luminii. Pentru că 
așa a fost : ieri, copiii parcă au 
chemat soarele in ferestre. De ce ? 
Pentru că se grăbeau. Unde ? Acolo 
unde-și dăduseră intîlnire — in 
Parcul Tineretului — pentru ca să 
sărbătorească impreună Ziua Lor, 
Ziua Internațională a Copilului, 
pentru ca, laolaltă, să mulțumească, 
sub cer de azur, acelora cărora le 
datorează totul : Partidului Comu- 
n‘st Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, tovarășei Elena 
Ceaușescu. Țării, întregului popor, 
întregii societăți care-i crește, ii 
ocrotește, ii formează.

Am fost acolo. Erau 30 000 de 
copii, într-un decor fermecător.

cuprinși 420 000 de copii, din care 
240 000 de pionieri și șoimi ai pa
triei. Care se pregătesc cu stăru
ință să devină oameni folositori 
societății. Copii în al căror vocabu
lar — și, mai presus, in a căror 
înțelegere — socialismul s-a înră
dăcinat ca un ideal, copii pentru 
care ideea de viitori constructori ai 
socialismului și comunismului nu 
este o abstracțiune, ci un țel con
cret, apropiat, gindlt prin prisma 
viitoarei profesiuni și calificări.

$i să nu credeți cumva că Iliescu 
Cătălina ar fi o preafrumoasă ex
cepție. Nici gind. Iată, tot intre 
pionierii aflațl ieri in Parcul Tine
retului, am cunoscut-o pe Manea 
Violeta, de la Școala generală nr.

Monuș Maria, toți din Oradea (am 
uitat: 500 dintre cei 30 000 de copii 
sosiseră special, din toate județele 
țării) și Stoica Cătălin din comuna 
Smirdioasa, și Becheru Gabriel din 
Drăgășani, și Purcărescu Adrian 
din Roșiori de Vede... Așa că ni se 
pare firesc să încheiem spunindu-vă 
că Iordan Mirela și Olteanu Came
lia. clasa a Vil-a A, respectiv clasa 
a VIII-a B, de la Școala generală 
nr. 177 din București, purtau o pan- 
cartăpe care era scris unul dintre 
adevărurile fundamentale ale zile
lor noastre : „CEAUȘESCU — 
ROMANIA OCROTESC COPI
LĂRIA".

...Freamăt, însuflețire, forfotă — 
erau prezente toate atributele co-

Erau acolo copii mici, dar cu nă
dejdi mari. Am văzut dintre aceia 
aflațl pe la începuturile lor școla
re, in ochi cu grăunțe de soare, și 
care se lăudau : „Ieri am luat doi 
de 10 la aritmetică ; unul mi l-a pus 
tovarășa pe carnet, celălalt în ca
talog" ; dintre aceia care incă nici 
măcar nu clipesc cind spun : „Am 
mîticat înghețată și mi-au obosit 
dinții...", ori afirmă, doct : „Bacte
riile sint niște suflete" ; sau „Ma
rea ? Este o mingiiere a stincilor". 
Cu precizarea că nu este o fantezie 
de reporter, ci sint cuvinte desprin
se din discuțiile cu Iliescu Cătăli
na, 6 ani și 11 luni. Liță Daniel, 6 
ani și 5 luni. Silvia Orbescu. 7 ani 
și 5 luni, toți de la Școala generală 
nr. 15 din București.

„Ceaușescu - România 
ocrotesc copilăria"

Ar mai fi un „amănunt". Cătălina 
— recitiți-i virsta — a fost pină 
acum la marea cea mare de 10 ori ! 
Amintiți-yă dumneavoastră, stimați 
cititori, nu-i așa că mulți nu văzu- 
serăți litoralul pină hăt. dincolo de 
20—25 de ani? E bine că avem co
pii deștevți, sensibili, cu imaginație, 
dar e foarte bine să ne amintim 
că și prin alte generații au mai 
fost astfel de copii, care s-au pier
dut insă... De ce ? Pentru că altele 
erau condițiile de viață, de învăță
tură. Iar dacă astăzi condițiile sint 
cu totul altele, este pentru că la 
cirma țării sint comuniștii, iar in 
fruntea lor o personalitate de talia 
președintelui Nicolae Ceaușescu.

Iată, numai in actualul an școlar, 
numai in Capitală, la dispoziția co- 
p Hor sint puse 720 de unități de 
invățămînt de toate gradele. Unități
care sint dotate, printre alte
le, cu peste 2100 de ca
binete și laboratoare și aproape 
1 000 de ateliere-școală, in care sint

2 din Zimnicea. Acolo, locuiește pc 
strada 6 Martie, in blocul nr. 10 E, 
scara B, apartamentul 3. Acolo unde 
se află acum blocul era, pină in 
seara zilei de 4 martie 1977, casa 
in care stătea cu părinții și buni
cii. A fost printre casele din care, 
la cutremur, nu s-a mai ales nici 
praful. Comuniștii n-au vrut insă 
ca o fetiță ca Violeta să rămină 
fără casă, iar alți băieți și fetițe 
din același loc — și, bineînțeles, 
toți cu părinții lor — fără oraș. Și 
iată că există o Zimnicea nouă !

Avem copii frumoși, buni, deș- 
tepți, curajoși, vrednici. Și sint 
așa pentru că ne ocupăm de ei, 
pentru că ei sint in centrul aten
ției partidului, a țării. Tovarăși 
mai vîrstnici, vă punem, poate cam 
brusc, o întrebare inedită : vă 
amintiți cine călătorea altădată ? 
Și iată-i acum, aici, la marea Adu
nare a copiilor din Parcul Tinere
tului, pe Oprea Alina (13 ani, cla
sa a Vil-a C, Școala generală nr. 
110) și pe Mihai Ana-Maria (12 ani. 
Școala generală nr. 12, clasa a 
Vl-a), ambele din Buzău, Știți ce 
ne-au spus? Că împreună cu co
legii lor s-au întors dintr-o ex
cursie de documentare făcută în 
Ungaria și Bulgaria. La 12—13 ani, 
din Buzău ! Exemple despre mi
nunata lor virstă ne-au oferit și 
alți copii cu care am discutat : Ța- 
rălungă Păstorel, Judea Mihaelă Și

pilăriei. Dar și atribute noi — ale 
unei copilării in care își face un loc 
potrivit spiritul responsabilității. 
Mii de glasuri de copii scandau cu 
însuflețire cuvîntul „pace". Ne-am 
întrebat dacă ei, care nu cunosc 
războiul decit din manualele de is
torie. din alte cărți sau din filme, 
pătrund înțelesul grav, profund al 
acestui cuvint rostit, astăzi, în toa
te limbile, pe toate meridianele, cu 
aceeași ardoare. Cu carnetul de re
porter în mină, ne-am amestecat 
printre miile de copii adunați in 
poiana minunată din Parcul Tine
retului. Iată, fără alte comentarii, 
declarațiile copiilor despre ceea 
ce gindesc ei că înseamnă pacea.

Cornelia Gherman, clasa intii, 
Școala nr. 175 din Capitală, coman- 
danta șoimilor patriei din școală, 
cea mai mică dintre interlocutori : 
„Eu știu să scriu cuvîntul pace. Și 
știu ce înseamnă. Să avem o țară 
mîndră și frumoasă, să nu mai fie 
bombe și rachete și nicăieri să nu 
mai moară copiii".

Cornelia Andone, de aceeași vir
stă, din aceeași clasă : „Pace este 
atunci cind copiii pot să meargă la 
școală liniștit și să ia nota 10". 
„Dar tu ciți de 10 ai?" — am in- 
trebat-o. „Nu știu. Nu i-arn numă
rat".

Nela Apinti, clasa a V-a, Școala 
generală 114, București : „Pacea 
este viață. Pentru toți copiii din

țara noastră și din toată lumea. 
Dacă nu ar fi fost războiul, eu aș 
fi avut acum un bunic, care să-mi 
spună povești. Tatăl mamei mele a 
murit in război. Eu vreau ca toți 
copiii să aibă bunici".

Szasz Peter, clasa a Vil-a, Școa
la generală nr. 7 din Tirgu Mureș : 
„Pacea înseamnă prietenie, bună 
înțelegere între oameni. In școala 
noastră învață și români, și ma
ghiari. Eu sint intr-o clasă cu limba 
de predare maghiară. Dar toți 
sintem prieteni. De ce să nu fie la 
fel și in lumea mare? Să fie cola
borare și înțelegere între popoare, 
așa cum este și in școala noastră".

Ana Dărăban, comandanta unită
ții de pionieri de la Școala gene
rală nr. 9 din Birlad: „Sintem zece 
pionieri veniți din județul Vaslui. 
Ca in poezia lui Vasile Alecsandri. 
Numai că noi nu a trebuit să ple
căm la război, ca dorobanții lui Pe- 
neș Curcanul, ci am pornit cu me
saj de pace. De aceea iubim pa
cea, pentru ca România să înflo
rească și mai mult, iar noi, copiii 
ei, să creștem mari și să devenim, 
așa cum ne spune mereu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — oameni de 
nădejde".

Corina Mânu, clasa a Vil-a, Școa
la generală din Focșani : „Ca mem
bră a echipei de gimnastică a șco
lii am reprezentat țara în citeva 
concursuri internaționale. Și spor
tul este o luptă, în care înving cei 
mai puternici) mai bine pregătiți. 
Dar e o luptă dreaptă, omenească. 
De ce să nu se întreacă popoarele 
între ele numai în arenele sportive, 
pe scenele teatrelor, in alte dome
nii folositoare omului".

Amelia Gherasim, clasa a Vil-a, 
Școala generală nr. 12 din Piatra 
Neamț, ne-a dat un răspuns... în 
versuri, scrise pe chiar filele car
netului de reporter :

„Copiii din România 
Vor doar pacea, bucuria. 
Vor ca liberi să trăiască 
Visele să-și împlinească".

Iată exprimată în graiul specific 
vîrstei definiția pe care copiii 
României o dau păcii. Răspunsuri
le, pe care le-am redat cit am pu
tut de fidel, arată că ei știu că 
pacea înseamnă viață. De aceea, 
finalul adunării a plăcut mult celor 
30 000 de copii prezenți acolo : un 
mare stol de porumbei — simbol al 
candorii copilăriei și al păcii — 
și-au luat zborul spre inalturi, 
fluturîndu-șl aripile peste mulțimea 
de bluze albe și cravate roșii, me
sageri ai dorinței de pace a copiilor 
din România.

Rodlca ȘERBAN 
Mircea BUNEA

— APELUL------
copiilor României socialiste 

către tofi copiii lumii, către toate organizațiile 
nafionale și internaționale de copii

Copii de pe toate meridianele globului,
Trăim epoca celor mai mari cuceriri ale științei și 

tehnicii, a manifestării plenare a creativității si in
ventivității geniului uman, a luptei pentru făurirea 
unei lumi mai bune și mai drepte pe planeta noastră. 
Și merită să fim mîndri că trăim într-o asemenea 
epocă de istorice cuceriri ale mintii umane.

în același timp, nu ne poate fi indiferent faptul că 
în epoca noastră asupra popoarelor, asupra vieții co
piilor lumii apasă nori negri, aducători de moarte, ai 
cursei înarmărilor, că uriașele cheltuieli pentru pro
ducerea armelor distrugătoare, din ce în ce mai per
fecționate, împiedică valorificarea resurselor fiecărei 
țări, asigurarea unei vieți mai bune maselor largi 
populare, generațiilor de copii și tineri.

Indiferent cărui popor ii aparținem, fără deosebire 
de orinduire socială, de convingeri filozofice, ideologice 
și religioase, de culoare, avem nevoie de pace pentru 
a crește și a învăța, pentru a ne transforma visurile 
în fapte.

Tînăra generație din România reprezintă însuși viito
rul națiunii noastre socialiste, ducind mai departe 
făclia progresului și civilizației. înfăptuirile cărora 
poporul nostru le consacră întreaga forță și energie.

înconjurați de grija și dragostea părintească a pre
ședintelui țării, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cel mai 
apropiat prieten și îndrumător al tinerei generații, co
piii României socialiste trăiesc într-un climat social- 
politic și etic nou, beneficiind de cele mai bune con
diții de viață, muncă și învățătură. Prin grija perma
nentă a partidului și statului nostru, ne sint asigurate 
accesul gratuit și neîngrădit în învățămîntul de toate 
gradele, șanse egale de a ne forma ca cetățeni liberi, 
participant activi la opera de înflorire multilaterală 
a patriei.

Dacă in țara noastră copiii se bucură de o viață 
demnă și fericită, beneficiind de condiții tot mai bune 
materiale și spirituale. în alte părți ale lumii sute 
și sute de milioane de copii trăiesc în lipsuri, se zbat 
în ignoranță și sărăcie. Aceasta se datorește în cea mai 
mare parte intensificării cursei înarmărilor, perfecțio
nării armelor de distrugere, menținerii unor focare de 
război, pentru care se cheltuiesc imense sume bă
nești.

în fața unei asemenea îngrijorătoare realități, pen
tru noi, copiii poporului român, ca pentru toti co
piii lumii, pentru care pacea este bunul cel mai de 
preț, dobindesc o înaltă semnificație și actualitate cu
vintele președintelui Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu : „Cel mai bun dar pe 
care statele, oamenii politici, forțele înaintate îl pot 
face copiilor lumii — este oprirea cursei înannărilor și 
trecerea la dezarmare, reducerea cheltuielilor mili
tare și afectarea unei părți din fondurile eliberate 
astfel, pentru a asigura tinerelor generații posibili
tatea de a se bucura de marile cuceriri ale științei și 
civilizației".

Voința de pace a poporului nostru este exprimată și 
prin aceea că bugetul României se prezintă ca un bu
get al păcii. în cadrul căruia sumele rezultate ca ur
mare a reducerii cheltuielilor militare sint destinate

astăzi creșterii alocațiilor de stat pentru copii, asigu
rării celor mai bune condiții de instrucție și educație.

Ținind seama de faptul că viitorul omenirii depinde 
de triumful politicii de pace și destindere, că grija 
față de copil este grija pentru ziua de miine a pla
netei, adresăm organizațiilor naționale și internațio
nale de copii, copiilor din lumea întreagă apelul 
solemn de a ne aduce contribuția noastră activă, per
manentă la făurirea unui climat de pace, destindere 
și securitate, de cooperare rodnică între toate țările 
și popoarele.

— Să cerem, potrivit „Declarației drepturilor copi
lului". adoptată de Organizația Națiunilor Unite, 
condiții pentru dezvoltarea fizică, intelectuală și mo
rală a copiilor de pretutindeni, pentru dezvoltarea 
nestingherită a aptitudinilor și talentelor lor.

— Să ne ridicăm glasul, alături de forțele progre
siste ale lumii, împotriva dominației imperialiste, pen
tru independență națională, pace și colaborare, pen
tru dreptul sacru al popoarelor la viață.

— împreună cu părinții și frații noștri, cu popoarele 
cărora le aparținem, să Cerem guvernelor, parlamen
telor, tuturor factorilor responsabili să intensifice lupta 
pentru pace, pentru reducerea cheltuielilor militare, 
pentru dezarmare generală și, în primul rind, pentru 
dezarmare nucleară,

— Să milităm să nu se mai cheltuiască nimic în 
vederea fabricării armelor, iar fondurile să fie alo
cate pentru ca toți copiii din lume să aibă școli, cărți, 
locuințe, hrană, apă, vacanțe, bucurii.

— Să promovăm activ, în toate programele pe care 
Ie inițiem și în toate acțiunile pe care le desfășurăm, 
ideile păcii și progresului social, nobilele idealuri ale 
educării tinerei generații, in spiritul prieteniei, al 
înaltei răspunderi față de propășirea fiecărei națiuni 
și progresul întregii umanități.

— împreună cu frații și surorile noastre, să ne În
scriem în primele rinduri ale acțiunilor pentru pace 
ale tinerei generații, astfel incit Anul Internațional al 
Tineretului să devină un nou prilej de afirmare a 
voinței și dorinței noastre de pace, de prietenie cu 
toți copiii lumii.

— In scopul statornicirii unor strînse relații de prie
tenie cu copiii din întreaga lume, impreună cu colegii 
și prietenii noștri de pretutindeni, să milităm pentru 
extinderea formelor de cunoaștere reciprocă și co
laborare, in spiritul păcii, al unei vieți mai bune și 
mai drepte pe planeta noastră.

Copii din lumea întreagă,
în numele viitorului luminos al omenirii. în nu

mele dreptului nostru la viață, la împlinirea idealuri
lor luminoase ce le trăim încă din fragezii ani ai co
pilăriei. să ne strângem rindurile, dind glas dorinței 
noastre de a se opri cursa înarmărilor, de a se face to
tul pentru pace, pentru folosirea roadelor create 
de geniul uman, numai și numai in scopul bunăstării 
și propășirii popoarelor, al făuririi unei vieți mai bune 
și mai fericite pentru toți copiii lumii !

SA TRIUMFE PACEA PE PĂMÎNT ț
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în aceasta perioadă hofărîtoare pentru 
dezvoltarea plantelor, pentru recoltă

IRIGAREA Șl ÎNTREȚINEREA 
CULTURILOR -îrt ritm intens, 
cu toate forțele și mijloacele I

Acolo unde norii nu aduc apa, 
o aduc oamenii

Din nou valul de ploi a ocolit ju
dețul Brăila. Norii se adună cind și 
cind. dar dispar la orizont, fără să-și 
lase poverile de apă. în aceste con
diții, oamenii ogoarelor își intensi
fică eforturile pentru udarea cultu
rilor pe suprafețe cit mai mari. Cu 
adevărat, irigațiile au devenit „focul 
continuu" al oamenilor muncii din 
agricultură în această perioadă. De 
acest fapt ne-am convins și cu pri
lejul unui raid întreprins în noaptea 
de luni spre marți în sistemul de 
irigații Brăila, împreună cu șeful 
acestuia, ing, Dionisie Lefterăche. De 
ia început este necesar să precizăm 
că acest sistem cuprinde o su
prafață amenajată de 37 000 hectare, 
iar oină în prezent s-au aplicat' udări 

76 000 hectare.
Ora 22. Un scurt popas la dispece

ratul sistemului Brăila. înregistrăm 
un dialog intre dispecerul de servi
ciu. ing. Ti ti Trufașu. și electromeca
nicul de serviciu de la stația Silistra- 
ru. una din cele 24 de stații ale sis
temului : „42, repomparea !“. „Da, 
42 !“. „Cu cite agregate funcționezi 7 
Care este nivelul la miră „Func
ționez cu 4 agregate, nivel la bazinul 
de aspirație 265 cm". „Am recepțio
nat ; te rog să mai pornești incă două 
agregate. îmi vei confirma porni
rea 1“ (Peste 15 minute se primea 
confirmarea pornirii celor două agre
gate).

Aflăm că, în ultimele 15 ore, dis
pecerul a intervenit prompt și efi
cient de două ori : cind se întrerup- 
sese tensiunea pentru 5 minute și 
cînd se spărsese clopotul la un agre
gat, în ambele cazuri remedierile 
fiind operative. Aici, la dispecerat, 
se află în permanență o echipă de 
intervenție care acționează pentru 
înlăturarea defecțiunilor din sistem. 
„Sint oameni pricepuți — ne spune 
tovarășul Ion Ene, inginer hidroteh
nic al sistemului. Devotamentul lor 
și-a spus în această primăvară sece
toasă un cuvînt important, ba chiar 
hotărî tor".

Iată și alte argumente care vorbesc 
despre pricepere și devotament. 
Pentru a extinde irigațiile și pe su
prafețe neamenajate. în urma indica
țiilor comandamentului județean lu

Munca în acord global sporește răspunderea 
pentru executarea la timp a fiecărei lucrări

După ploile căzuta săptămina tre
cută pe întreg teritoriul județului 
Argeș, cooperatorii și mecanizatorii 
au impînzit din nou suprafețele cul
tivate cu plante prășitoare. Din da
tele furnizate de direcția agricolă 
județeană rezultă că prașila a doua 
mecanică a fost încheiată pe întrea
ga suprafață cu floarea-soarelui și 
cea manuală pe 86 la sută din su
prafață, iar la porumb această lu
crare a fost realizată, pînă la 1 iu
nie, in proporție de 85 la sută me
canic și 65 la sută manual

„Ploaia a schimbat cu totul fața 
cîmpului — ne-a spus ingtnerul-șef 
al C.A.P. Costești, Dumitru Ma
rinescu. Cind pămîntul e moale se 
lucrează mai greu, dar nu putem 
aștepta ca buruienile s-o ia înain
tea plantelor". în cîmp, lucrind în 
formații compacte, cooperatorii pră
șesc porumbul și floarea-soarelui. 
Sint însă și unele parcele unde nu 
se vede nici o mișcare. De ce ? „în 
această unitate se lucrează în două 
schimburi — ne explică tovarășul 
Ion Dumitru, primarul orașului Cos
tești — dar nu pe aceleași terenuri, 
în echipe de cîte 25—30 de oameni, 
cooperatorii lucrează întreaga zi-lu- 
m.ină pe suprafețele contractate in 
acord global, iar de la ora cinci, 
după ce vine trenul, un mare număr 
de navetiști din uzinele piteștene 
care locuiesc în orașul nostru pră
șesc suprafețele angajate de ei în 
acord global".

De la bun inceput trebuie arătat 
că principiul care stă la baza ra
porturilor dintre cooperatori, ceilalți 
lucrători și această unitate agricolă 
se intemeiază pe respectarea strictă 
de către fiecare parte a obligațiilor 
asumate prin contract. Ne vom re
feri in cele ce urmează la organi
zarea lucrului în acord global la 
cultura porumbului, care ocupă 615 
hectare. Jumătate din terenul culti
vat cu porumb este prășit și recol
tat de cei 150 de cooperatori din 
patru ferme de cîmp, iar cealalță 
jumătate — de 400 de oameni ai 
muncii din industrie, de care am 
amintit. în adunarea generală s-au 

crătorii sistemului Brăila. în colabo
rare cu cei ai întreprinderii de foraj 
petroliei Ianca, au făcut 5 străpun
geri prin două șosele, dirijind ana 
pe alte 250 hectare ale cooperativelor 
agricole Vădeni și Cazasu. Totodată, 
canalele de desecare de la Vădeni și 
Latinu au fost amenajate oentru iri
gații, iar in prezent alte 350 de ha cu 
culturi primesc binefăcătoarea apă.

în acest raid am făcut mai multe 
popasuri la C.A.P. Cazasu, unitate la 
care Cele 28 de motopompe funcțio
nau foarte bine. în jurul orei 24 am 
intiinit veghind la irigarea unei pă-

în unități agricole 
din sistemul 

de irigații Brăila

știni artificiale, ce se întinde pe 37 
hectare, pe motopompiștii Ion Vîlvoi 
și Gheorghe Cotigă. Primul, un om 
aflat in pragul pensiei, ne-a vorbit 
cu însuflețire despre modul în care 
are grijă de motopompă și de cele
lalte materiale aflate în dotarea sa. 
despre faptul că, irigînd bine supra
fețele pe care le-a luat in primire, 
a reușit să cîștige peste 4 000 de lei 
pe lună.

Peste o oră. într-o zonă in care 
erau concentrate 5 motopompe la iri
garea Unor culturi de griil. sfeclă și 
lucernă. am întîlnit și- pe inginerul- 
șef al unității. Gheorghe Răduță, 
care, ca și în alte nopți, controla și 
îndruma activitatea la irigat. îm
preună am putut constata modul 
exemplar în care-și făceau datoria și 
alți motopompiști : Mihalache Țară- 
lungă, Vasile Urmeș — mecanici ai 
cooperativei — și Zamfir Stroe — de
tașat pentru această campanie de la 
întreprinderea de reparații Brăila.

Pină în zori, am mai parcurs și 
alte trasee pe raza comunei Țudor 
-Vladimirescu. La o stație de punere 
sub presiune, unde era de serviciu 
electromecanicul Constantin Stoica, 

stabilit 26 de norme pentru întreți
nerea și recoltarea unui hectar de 
porumb, iar pentru aceeași supra
față de floarea-soarelui — 12 nor
me. Modul cum este stabilită retri
buția — tarif in bani pe tona de 
porumb și in natură — 40 la sută 
din depășire, indiferent de produc
ția obținută peste plan, este foarte 
stimulator și dă rezultate bune. 
Știind că nivelul retribuirii este le
gat strîns de realizarea și depășirea 
producției prevăzute, cooperatorii și 
toți cei ce s-au angajat să lucreze 
în acord global se străduiesc să facă

în unități agricole‘ 
din județul Argeș

prașilele la timp șl, mai ales, să 
mențină densitatea prevăzută. Din 
experiența anului trecut, ei s-au 
convins de avantajele acestui sistem 
de organizare și retribuire a muncii. 
Citeva exemple demonstrează clar 
că prin efectuarea la timp și de 
calitate a prășitului și a altor lu
crări, pe lingă faptul că. se obțin 
recolte mari, cooperatorilor le revin 
cantități sporite de porumb ca re
tribuție suplimentară, proporțional 
cu producțiile realizate. In 1982. Eu
genia Ion a obținut pe 1,40 hectare 
15 150 kg de porumb, depășind pla
nul cu 8 768 kg, pentru care a pri
mit ca retribuție suplimentară 3 507 
kg porumb boabe. La fel. Dumitru 
Teodorescu a primit 2 422 kg de po
rumb, iar Rada Costache — 1 662 kg 
de porumb, tot ca retribuție supli
mentară.

Notăm că și In celelalte coopera
tive agricole din consiliul agroin
dustrial Costești — între care Io- 
nești, Buzoiești și Cornățel — cul
turile sint îngrijite exemplar. Con
ducerea consiliului a trebuit să se 
ocupe mal mult de îmbunătățirea 
organizării muncii la C.A.P. Broș- 
teni. De ce 7 Pentru a se preveni 

precum și la punctul de lucru con
dus de inginerul Anghel Florea, to
tul se prezenta bine. Oamenii erau 
la post și-și făceau datoria, adică 
asigurau irigarea altor și altor hec
tare cu culturi.

O surpriză aveam s-o intilnim la 
cîțiva kilometri de Brăila. Pe un ca
nal de irigații a fost amplasată o 
roată hidraulică cu cupe. Este o 
construcție simplă (realizată de un 
colectiv al secției de autoutilări de 
la I.U.G. „Progresul"), pusă în miș
care de apa care curge pe canal. 
Fără nici un efort, fără nici un con
sum de combustibil sau energie elec
trică, roata cu cupe funcționează con
tinuu. pulsînd prin brazde cite 200— 
300 litri de apă pe minut. Din in
formațiile primite de la tovarășul 
Virgil Crișan. vicepreședinte al con
siliului popular județean, am aflat 
că. în urma inițiativei comandamen
tului pentru agricultură, s-a luat mă
sura de ă mai fi construite incă 30 
de astfel de roți cu cupe, deosebit 
de utile măririi ritmului la irigat și 
realizării unor importante economii 
de energie și combustibil. în acest 
sens se deoun eforturi susținute la 
I.U.G. „Progresul". Combinatul de 
celuloză și hirtie. Combinatul de fi
bre artificiale. Șantierul naval. Com
binatul de prelucrare a lemnului, în
treprinderea de reparații Brăila și în 
alte unități ale municipiului : totoda
tă. se va trece la confecționarea unor 
astfel de roți și în unele ateliere șco
lare.

Evident, lipsuri mai sînt. Chiar in 
cele trei zile anterioare raidului 
nostru, din suprafața de 7 380 ha pla
nificate să fie irigate. în sistemul 
Brăila s-au realizat doar 6 624 ha. a- 
dică cu 756 mai puțin. Dar măsurile 
tehnico-organizatorice luate în ultima 
perioadă își arată tot mai mult efec
tul lor pozitiv șl putem aprecia că 
există posibilități reale pentru im 
deplinirea și chiar depășirea progra
melor de udare. Așa cum spuneam, 
„focul continuu" al irigațiilor în ju
dețul Brăila este din ce în ce mai in

i' tens. ...
Comeliu IFRIM 
corespondentul „Scînteii"

situația de anul trecut cind, dato
rită neintreținerii corespunzătoare a 
culturilor și nerespectărli de către 
unitate a prevederilor din contract 
privind asigurarea îngrășămintelor 
chimice, s-au realizat numai 2100 
kg de porumb boabe la hectar, față 
de 2 850 kg, cit era in plan, și față 
de 4 426 kg la hectar, cit a obți
nut, pe o suprafață dublă, coopera
tiva vecină pe păminturi cu capaci
tate productivă similară. Și întrucit 
producția prevăzută nu s-a realizat, 
cooperatorii și ceilalți lucrători n-au 
beneficiat de principalul element 
stimulator pe care se sprijină acor
dul global — retribuția suplimentară 
în porumb. Analizînd cauzele care 
au dus la această stare de lucruri, 
consiliul de conducere al coopera
tivei a acționat în vederea procură
rii îngrășămintelor chimice prevăzu
te și a stabilit formațiile de lucru in 
raport de condițiile concrete din 
unitate. Acum întreaga suprafață 
cultivată cu porumb este lucrată in 
acord global, fie in formații mari, 
pe 10—36 hectare, fie individual, dar 
tot pe bază de contract, pe cîte 
15—25 de ari. Drept rezultat, lucră
rile de întreținere a culturilor s-au 
desfășurat la timp și in bune con
diții. La porumb, prașila intii și a 
doua mecanică și prașila intii ma
nuală au fost efectuate pină acum 
pe întreaga suprafață de 398 hec
tare, iar floarea-soarelui a fost pră
șită de trei ori mecanic și o dată 
manual.

Oamenii muncii de pe ogoarele 
argeșene intensifică lucrările de în
treținere a culturilor, in așa fel in
cit secerișul să-i găsească cu toate 
culturile prășitoare curate, fără bu
ruieni. Realizările din ultimele trei 
zile cînd, deși a plouat cu intermi
tențe. s-au prășit mecanic 3 000 de 
hectare și manual 2 700 hectare do
vedesc hotărîrea cooperatorilor și 
mecanizatorilor din județul Argeș de 
a obține recolte superioare în 
acest an.

lucian CIUBOTARII 
Gheorghe CÎRSTEAy

Cronica zilei
Cu prilejul Zilei Victoriei — săr

bătoarea națională a Republicii Tu
nisiene — ambasadorul acestei țări 
la București. Mohamed El Mokhtar 
Zannad, a oferit, miercuri, o re
cepție.

Au participat Ion M. Nicolae, vlce- 
prim-ministru al guvernului, Gheor
ghe Caranfil, ministrul industriei 
chimice, loan Florea, ministrul in
dustrializării lemnului și materialelor 
de construcții, Alexandru Roșu, mi
nistru secretar de stat la Ministerul 
Comerțului Exterior și Cooperării 
Economice Internaționale, Constantin 
Oancea, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, reprezentanți ai al
tor ministere și instituții centrale, 
oameni de cultură, ziariști.'

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați în țara noastră, 
membri ai corpului diplomatic.

★.
Cu prilejul Zilei naționale a Re

publicii Italiene, miercuri după-a- 
miază a avut loc în Capitală o ma
nifestare culturală, organizată de In
stitutul român pentru relațiile cul
turale cu străinătatea și Asociația de 
prietenie româno-italiană.

După cuvîntul de deschidere rostit 
de prof. univ. Zoe Dumitrescu-Bu- 
șulenga. vicepreședinte al Asociației 
de prietenie româno-italiană. au fost 
prezentate impresii de călătorie din 
această tară de către prof. univ. 
George Lăzărescu. de la Universita
tea București.

Au participat membri ai conduce
rii I.R.R.C.S. și Asociației de prie
tenie româno-italiană. reprezentanți 
ai Ministerului Afacerilor Externe, 
oameni de cultură și artă, un nu
meros public.

Au fost prezenți Benedetto San- 
tarelli. ambasadorul Italiei la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)
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Iugoslavia — Selecționata divizionară a României: 1—0

Politehnica lași - Universitatea Craiova 1-1

ÎN CÎTEVA RÎNDURI

INCHIIEREA VIZITEI I» IARĂ NOASTRĂ A VMItEEJMI 
$1 MINISTRUL DE EXTERNI Al RfPUBUCII RDEtAlE GERMANIA, 
» * * * *

PROGRAMELE 1 Șl 8
10.30 Pași de viață lungă
11,00 Melodii lirice
11,20 Muzică populară

în jurul orei 11,30 — Transmisiu
ne directă : Adunarea populară 
din municipiu! Timișoara prilejui
tă de vizita de lucru a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ra! a! Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, în județul Timiș 
programul i

16.00 Telex
16,05 Școala satului, școală pentru sat
16.30 Studioul tineretului
17,50 1001 de seri 
20,00 Telejurnal
20.45 Armonii
21.15 Fotograme din realitate
21.45 Film serial : „Omul din Atlantis*4
22.15 Ritmuri tinerești
22,40 Telejurnal 

PROGRAMUL 8
20.00 Telejurnal
20.45 Tezaur folcloric
21.15 Stop-cadru pe mapamond
21.30 Concertul orchestrei simfonice a 

Radioteleviziunii
22,40 Telejurnal

BELGRAD I (Agerpres). — Pe sta
dionul „Kosevo" din Sarajevo, in ca
drul pregătirilor pe care le efectuea
ză în vederea viitoarelor partide In
ternationale de fotbal. s-au intiinit. 
miercuri, în prezența a 20 000 de 
spectatori, reprezentativa Iugoslaviei 
și o selecționată divizionară a Româ
niei. Victoria a revenit fotbaliștilor 
iugoslavi, cu scorul de 1—0 (0—0),
prin autogolul lui Munteanu II. din 
minutul 59.

La Iași. în meci restantă din etapa 
a 25-a a campionatului diviziei A la 
fotbal. Politehnica Tași și Universi
tatea Craiova au terminat la egali
tate : 1—1 (0—0). Gazdele au deschis 
scorul in minutul 60, prin Burdujan. 
golul egalării pentru Universitatea

• La Craiova s-a încheiat faza 
județeană a concursului de penta
tlon atletic și de ștafete ale elevi
lor. organizat de Comitetul județean 
Dolj al U.T.C.. în cadrul actualei 
ediții a „Daciadei". ‘Ta pentatlon pe 
primul loc s-a clasat Sanda Sterie 
(Liceul „N. Bălcescu") cu 3 165 de 
puncte și Albert Tulbă. de la ace
lași liceu, cu 2 517 puncte. Ștafeta 
băieților a revenit echipei Liceului 
„T. Vladimirescu". iar cea a fetelor 
— formației Liceului „N. Bălcescu" 
din Craiova.

• „Cupa campionilor europeni" la 
atletism a fost cucerită de echipa 
italiană F.C. Padova. urmată de 
formațiile F.C. Barcelona și B.C.A. 
Wolverhampton. Cele mai bune re
zultate din concursul desfășurat la 
Verona au fost obținute de italianul 
Caravani (21”25/100 la 200 m), spa
niolul Torres (8’33’’94/100 la 3 000 m 
obstacole) și englezul Cook (1’47”96/ 
100 in proba de 800 m).
• Cu patru etaoe înaintea înche

ierii Campionatului de fotbal al 
Greciei, pe primul loc al clasamen
tului se află echipa Olympiakos 
Pireu (45 puncte), urmată de forma
țiile Larissa (41 p) și Aris Salonic 
(38 p).
• Stadionul „Parcul Copilului" din 

Capitală a găzduit, miercuri, partida 
de rugbi dintre formațiile Dinumo 
București și Farul Constanța, din 
cadrul campionatului republican. Vic
toria a revenit, cu scorul de 19—15 
(13—0), rugbiștilor bucureșteni.
• Seria surprizelor continuă în 

campionatele internaționale de tenis

• Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : Ploșnița — 19.30; (sala Ate
lier) : Inocentul — 19.
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român) : Concert 
simfonic. Dirijor : Răzvan Cernat. So
list : Rainer Bilhme (R.D. Germană)
— 19.
• Radiotelevizlunea română (str. Nu
ferilor, 14 68 00) : Concert simfonic. 
Dirijor : Ludovic Baci. Soliști : Dana 
Borșan și Georgcta Popa-Stoleriu — 
19,30.
• Opera Română (13 18 57) : Lacul 
lebedelor — io.
• Teatrul de operetă (14 80 11) : O 
noapte la Veneția — 19.
• Teatru! „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75.46) : 
Mobilă și durere — 19; (sala Grădina 
Icoanei, 12 44 16) ; Poezia muzicii ti
nere — 19.
• Teatrul Mic (14 70 81) : Niște țărani
— 19,30.
• Teatrul Foarte Mic (14 09 03) : Stop 
pc autostradă — 20.
• Teatrul de comedie (18 6160) : 
Tumul de fildeș — 19,30.
• Teatrul „Nottara" (59 3103. sala 
Magheru) : Insomnie — 19.30; (sala 
Studio) : Cinci romane de amor — 19.
• Teatrul Gluleștl (sala Majestic. 
14 72 34) : Jean, fiul Iui ton — 19.
• Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : La livor de dor și etntee
— 18.30.
• Teatrul „Ion Vasilescu" (12 27 45) : 
Se caută un cîntăreț — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55, la 
Uzinele „Republica") : Vinovatul nr.
1 — 17.
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : Făt- 
Frumos din lacrimă — 18; (sala Tea
trului „Ion Vasilescu") : Aventurile 
lui Plum-Plum — io.
• Circul București (1101 20) : Incre
dibil, dar.,, adevărat — 19,30.

cu intensificări Izolate In estul țării. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între 10 și 20 de grade, mai coborlte 
în estul Transilvaniei, Iar cele maxime 
între 20 și 30 de grade, mai ridicate în 
primele zile. In București : Vremea va 
fi caldă, cu cerul variabil, favorabil 
aversei de ploaie. Vîhtul va sufla slab, 
pînă la moderat. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse Intre 13 și 18 grade, iar 
cele maxime intre 27 și 30 de grade. 
(Otilia Diaconu, meteorolog de ser
viciu) .

HANS-DIETRICH GENSCHER
Miercuri dimineață a părăsit Ca

pitala Hans-Dietrich Genscher, vice
cancelar și ministru de externe al 
Republicii Federale Germania, care, 
la invitația ministrului afacerilor ex
terne al Republicii Socialiste Româ

COMUNICAT COMUN
La invitația ministrului afacerilor 

externe al Republicii Socialiste 
România, Ștefan Andrei, vicecan
celarul și ministru federal de ex
terne al Republicii Federale Germa
nia, Hans-Dietrich Genscher, a efec
tuat o vizită in România, in zilele de 
31 mai — 1 iunie 1983.

în timpul vizitei, președintele Re
publicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu. a primit pe vicecancelarul 
și ministru federal de externe, cu 
care a avut un schimb de vederi a- 
profundat in legătură cu stadiul și 
posibilitățile de dezvoltare in con
tinuare a relațiilor bilaterale pe 
multiple planuri, precum și cu pri
vire la probleme internaționale de 
interes reciproc.

Cei doi miniștri de externe au 
avut convorbiri pe teme ale relații
lor bilaterale între cele două țări și 
ale situației internaționale.

în cursul discuțiilor ce au avut loc 
s-au constatat următoarele :

Cei doi miniștri de externe au re
marcat cu satisfacție că schimburile 
și cooperarea dintre Republica So
cialistă România și Republica Fede
rală Germania cunosc o dezvoltare 
generală pozitivă. Ei au exprimat ho- 
tărirea celor două părți de a depune 
toate eforturile in vederea extinderii 
și aprofundării pe mai departe a ra
porturilor dintre Republica Socialistă 
România și Republica Federală 
Germania în toate domeniile de in
teres reciproc, spre folosul celor 
două popoare, al păcii și colaborării 
în Europa și în lume.

Cei doi miniștri de externe au scos 
in evidentă însemnătatea întîlnirilor 
Ia nivel înalt și au reafirmat voința 
de a continua dialogul larg între 
cele două țări la toate nivelurile în 
vederea impulsionării și dinamizării 
conlucrării și schimburilor reciproce. 
Ei au fost de acord, in acest sens, că 
vizitele la nivel guvernamental și 
parlamentar, precum și legăturile 
intre orașe, sindicate, organizații 
obștești din cele două țări aduc o 
contribuție importantă Ia o mai bună 
înțelegere reciprocă.

Cei doi miniștri au reafirmat hotă- 
rîrea celor două țări de a depune 
toate eforturile, în vederea intensi
ficării schimburilor comerciale și a 
cooperării economice, a îmbunătățirii

Arbitrul Siegfried Kirschen (R.D. 
Germană) a condus următoarele for
mații : Selecționata divizionară a 
României : Moraru, — Rednic. Ior- 
gulescu. Andone. Munteanu IT. Au
gustin, Mulțescu. Bbldni. Kleln. Co- 
raș, Văetuș ; Iugoslavia : Svilar, — 
Jesici, Kapetanovici, Peruzovicl, 
Bodgan, Hadzibeghici. Sestici. Slis- 
kovici. Susici MIinarici, Halilovici. 
în formația noastră au mâi evoluat 
în repriza a doua Bogdan, Movilă, 
lovan și Gabor.

Craiova fiind marcat de Adrian Po
pescu (min. 88).

în clasament conduce Dinamo — 44 
puncte, urmată de Universitatea Cra
iova — 43 puncte, și Sportul studen
țesc — 40 puncte.

ale Franței, care se desfășoară pe 
terenurile arenei pariziene Roland 
Garros. în sferturile de finală ale 
probei de simplu bărbați, după ce 
americanul Jimmy Connors a fost 
eliminat de francezul Christophe 
Roger-Vasselin. alți doi mari favo- 
riți au părăsit întrecerea. Este vorba 
de americanul John McEnroe. învins 
cu 1—6, 6—2, 6—4. 6—0 de suedezul 
Mats Wlllander. și de cehoslovacul 
Ivan Lendl, care a pierdut in fața 
francezului Yannick Noah.

în semifinale. Noah va juca cu 
Vasselin, iar Willander îl va întîlni 
pe învingătorul partidei Guillermo 
Vilas (Argentina) — Jose Higueras 
(Spania).
• La Miinchen. în prezenta a 

78 000 de spectatori, s-a disputat 
meciul dintre echipa locală Bayern 
Si o selecționată mondială, meci 
care a marcat retragerea din acti
vitatea competițională a cunoscutu
lui fotbalist vest-german. Paul Breit
ner. Victoria a revenit selecționa
tei mondiale cu scorul de 3—2 (1—1), 
golurile fiind înscrise de Littbarski, 
Schachner, Breitner (din lovitură de 
la 11 m). respectiv. Beckenbauer (in 
propria poartă) și Grobe.

Paul Breitner a jucat în prima re
priză la formația care l-a consacrat, 
iar în cea de-a doua in selecționa
ta mondială din care au mai făcut 
parte, printre alții, brazilienii Lean
dro, Junior și Zico, austriacul Pez- 
zey și argentinianul Kempes. 

nia. Ștefan Andrei, a făcut o vizită 
in tara noastră.

La plecare, pe aeroportul Otopeni. 
oaspetele a fost salutat de ministrul 
român al afacerilor externe, de alte 
persoane oficiale.

structurii schimburilor, astfel incit să 
se ajungă la un nivel cit mai ridicat, 
corespunzător posibilităților de care 
dispun economiile celor două țări.

S-a convenit reînnoirea Acordului 
de colaborare economică, industrială 
și tehnică din 29 iunie 1973.

în vederea realizării acestor obiec
tive. guvernele celor două țări sint 
gata ca, prin măsuri concrete, să 
contribuie la adîncirea colaborării bi
laterale economice, tehnico-științifi- 
ce și financiare, precum și a colabo
rării pe terțe piețe.

De asemenea s-a convenit să se 
intensifice colaborarea în domeniul 
schimburilor culturale pentru o mai 
bună cunoaștere reciprocă. S-a ex
primat dorința mutuală de a se pro
mova și lărgi schimburile și colabo
rarea pe linie de tineret și intre or
ganizațiile sportive din cele două 
țări.

Cele două părți au Apreciat colabo
rarea dintre ele in domeniul umani
tar și au exprimat satisfacția in le
gătură cu înțelegerile la care s-a 
ajuns. Ele au reafirmat intenția ca 
problemele umanitare să fie tratate 
in spirit de încredere, bunăvoință și 
înțelegere reciprocă, potrivit princi
piilor cuprinse in documentele bilate
rale și internaționale.

în cadrul schimbului de păreri în 
probleme Internationale, cei doi 
miniștri au exprimat îngrijorarea 
țărilor lor în legătură cu deteriorarea 
situației internaționale. Ei au expri
mat convingerea că toate statele 
trebuie să colaboreze pentru a se 
ajunge la dezarmare, echilibrul reall- 
zîndu-se în acest sens la niveluri 
tot mai reduse.

Cei doi miniștri au fost de acord 
că pentru consolidarea păcii se im
pun respectarea strictă a indepen
dentei naționale, neamestecul în 
treburile interne. nerecurgerea la 
forță și la amenințarea cu forța, so
luționarea tuturor problemelor pe 
cale pașnică, prin negocieri.

Cei doi miniștri au fost de părere 
că la Reuniunea C.S.C.E. de la 
Madrid există in prezent posibilita
tea de a se ajunge la încheierea lu
crărilor cu rezultate pozitive. Ei au 
subliniat necesitatea de a se depune 
toate eforturile pentru ca proble

• Brigada diverse tn alertă i EXCEL
SIOR (63 49 45) — 9; 11,15; 13.30; 15.45; 
18; 20.15.
• Sflrșitul nopții: VICTORIA (16 28 79)
— 9,30; 11,30: 13,30; 15,43; 18; 20. ME
LODIA (12 06 88) — 9; 11,15; 13,30;
15.45; 18; 20,15.
• Omul și umbra : CAPITOL (18 29 17)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18: 20.
• Eu, tu și Ovidiu : FESTIVAL 
(15 63 84) - 9; 11,15: 13,30: 15.45: 18 : 20.
• Buletin de București : CENTRAL 
(14 12 24) — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 20. 
® Mult mai de preț e Iubirea : DA
CIA (50 35 94) — 9; 11,15; 13,30: 15.45; 
18; 20, DRUMUL SĂRII (3128 13) - 
15,30; 17.30: 19.30.
• Ciprian Porumbescu : COTROCENI 
<49 48 48) — 13.30; 19.
• Viraj periculos : LIRA (31 7171) —
16; 18; 20,15, la grădină — 20,30, CIU
LEȘTI (17 55 46) - 9: 11.15; 13.30;
15.45: 10; 20.
• Escapada : PACEA (60 30 85) —
15.30: 17,30: 19,30, MIORIȚA (14 27 14)
— 9: 11.15; 13,30; 15,45: 18; 20.
• Zizania : SALA MARE A PALA
TULUI — 17,15; 20.
• B.D. Intră în acțiune : VIITORUL 
(11 48 03) — 15.30: 17,30: 19,30.
• întunericul alb : PROGRESUL
(23 94 10) — 16: 18 ; 20.
• Viață particulară : SCALA (11 03 72)
— 9: 11,15; 13.30; 15,45; 18; 20.15.
• Prietenie: TIMPURI NOI (15 6110)
— 9; 11; 13,15: 15,30; 17,45: 20.
• Vraciul: GRI VIȚA (17 08 58) — 9;
11,30; 14; 16,45: 19.30. ARTA (213186)
— 9: 12: 16: 19.
• Concertul : UNION (13 49 04) — 9.30; 
11.30: 13,30: 15.45: 18: 20.
• Marele șarpe : GLORIA (47 46 75)
— 9; 11,15: 13.30: 15.45: 18 : 20.15. FLA
MURA (85 77 12) — 9: 11 : 13.15: 15.30: 
17.45; 20.
• Prăpastia de aur : FLACÂRA 
(20 33 40) — 15,30; 17.30; 19.30.
• Un american la Paris : SALA
MICA A PALATULUI — 17,15; 20. 
PATRIA (11 86 25) — 9; 11.45: 14.30:
17,15; 20.
® Iubire fără soare : BUCUREȘTI 
(15 61 54) — 9: 11,15; 13,30: 15.45: 18: 
20,15. FAVORIT <45 31 70) — 9: 11.15: 
13,30; 15.45; 18; 20,15. MODERN
(23 71 01) — 9; 11.15: 13.30; 15.45: 18: 
20, la grădină — 21.
• Despărțire temporară : LUCEAFĂ
RUL (15 87 67) — 9: 12: 16: 19.
• Program de desene animate — 11: 
12,30; 16: Povestea dragostei — 9: 14 : 
DOINA (16 35 38).
• Micul lord i DOINA — 17.30; 19,45.
FERENTARI (80 49 85) — 10.30:
17.45; 20.
• Un comando pentru apa grea : 
VOLGA (70 7126) — 0; 12: 1B: 19.15.

vremea
Ttmput probabil pentru Intervalul 2 

iunie ora 21, 5 Iunie ora 21. tn țară : 
Vremea va fi In general caldă; cu ce
rul variabil. Averse izolate de ploaie șl 
descărcări electrice se vor produce cu 
deosebire tn nordul șl estul țării, pre
cum și in zonele de deal șl de munte. 
Vintul va sufla slab, pînă la moderat

Au fost prezenți îon Rîmbu. am
basadorul României la Bonn, și dr. 
Michael Jovy, ambasadorul R.F. Ger
mania la București.

(Agerpres)

mele în discuție să-și găsească re
zolvarea fără intîrziere. astfel incit 
să se ajungă la un document final 
substanțial și echilibrat. încheierea 
cu succes a Reuniunii și convocarea 
unei Conferințe pentru măsuri de 
încredere și dezarmare în Europa ar 
da un impuls pozitiv procesului de 
destindere și colaborare pe conti
nent.

Cele două părți au avut discuții 
largi asupra problemelor limitării 
armamentelor și dezarmării, in mod 
deosebit asupra armelor nucleare cii 
rază medie de acțiune și s-au pro
nunțat pentru încheierea eu succes, 
cit mai curind. a. negocierilor de la 
Geneva privind aceste arme.

Cei doi miniștri au relevat impor
tanța eliminării subdezvoltării, redu
cerii decalajelor dintre țările dez
voltate și țările în curs de dezvol
tare șl adoptării de măsuri care să 
favorizeze progresul mai rapid al 
tuturor popoarelor și în primul rind 
al țărilor rămase în urmă.

El au avut un schimb de păreri 
cu privire la focarele de conflict 
care amenință pacea în diverse părți 
ale lumii și s-au pronunțat pentru 
soluționarea tuturor divergentelor 
dintre state Pe cale pașnică, prin 
tratative.

Cei doi miniștri de externe au re
marcat rolul important ce revine 
Organizației Națiunilor Unite pen
tru conlucrarea dintre state în vede
rea soluționării marilor probleme cu 
care este confruntată lumea contem
porană. pentru consolidarea păcii și 
securității internaționale. Ei, au ex
primat hotărîrea țârilor lor de a 
conlucra în cadrul O.N.U.. precum și 
al altor organisme internaționale.

Cei doi miniștri și-au exprimat 
satisfacția în legătură cu atmosfera 
deschisă șl sinceră în care s-au des
fășurat convorbirile, precum și cu 
rezultatele fructuoase ale acestei 
vizite.

Vicecancelarul și ministrul federal 
de externe Hans-Dietrich Genscher 
a invitat pe ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Socialiste Româ
nia. Ștefan Andrei, să efectueze o 
vizită în Republica Federală Germa
nia. Invitația a .fost acceptată cu 
plăcere, data efectuării ei unnind să 
fie stabilită pe căi diplomatice.

COSMOS (27 54 95) — 9: 11,30; 14;
16,30; 19.
• Aventură in Arabia : FEROVIAR
(50 51 40) — 0; 11,15: 13,30; 15.45; 18: 
20, la grădină — 20.45. FLOREASCA 
(33 29 71) — 9; 11; 13: 15,30; 17.45: 20, 
TOMIS (21 49 48) — '9; ”11,15: 13.30;
13,45: 18; 20. la grădină — 20.45.
• Marea evadare : BUZEȘTI (50 43 58) 
— 9; 12,15: 10; 19.15.
• Drumul spre Rlo : AURORA 
(35 04 60) — 9: 11,15: 13,30: 15,45: 18 : 20.
• Cariera mea strălucită : POPULAR 
(35 15 17) — 15: 17,15; 19.30.
• Roberto Carlos și diamantul roz :
MUNCA (21 50 97) — 15; 17.15: 19.30.
GRADINA FESTIVAL (13 63 84) —
20.45, GRADINA ARTA (21 31 80) —
20.45.

teatre

□B® PREMIERĂ ASTRO
NOMICĂ. Astronomii sint 
aproape siguri că au descoperit 
prin observații directe o „gaură 
neagră". Ea se găsește la o dis
tanță considerabilă, nu in gala
xia noastră, ci in cea vecină nu
mită Marele Nor al lui Ma
gellan. „Gaura neagră" este 
perechea unei stele „normale". 
Distanța dintre ele este foarte 
mică, in accepțiune astronomică, 
de numai 11 milioane de km. 
Steaua vizibilă are o masă de 
șase ori mai mare decit cea a 
Soarelui, in timp ce cea invizi
bilă este de circa zece ori mal 
mare decit astru] nostru. Acest 
sistem dublu de stele se va afla 
în viitorul apropiat in centrul 
atenției astronomilor.

• „CAPCANĂ" PEN
TRU ENERGIA SOLARĂ. 
Specialiști vest-germani au rea
lizat un absorbator solar cu 
un randament dublu in compa
rație cu colectoarele obișnuite. 
Energia solară intră in acest 
dispozitiv ca intr-o capcană. Ini
ma instalației o constituie plă
cile alcătuite din numeroase tu
buri capilare din policarbonat, 
un material sintetic transparent, 
sudate unele de altele. Pereții 
acestor capilare se încălzesc 
transmitted căldura acumulată 
aerului, a cărui temperatură 
poate atinge 140 de grade Cel
sius. In viitor, cind „capcana" 
va fi făcută din sticlă, se va 
putea obține o temperatură de 
180 de grade și chiar mai mare. 
S-a calculat că investițiile ne

cesare pentru construirea unei 
„centrale electrice capilare" vor 
fi de cinci ori mai mici decit 
cele reclamate de o centrală 
termică sau nucleară de aceeași 
capacitate.

• CEA MAI MARE 
HIDROCENTRALĂ DIN 
U.R.S.S. se va construi pe 
riul Nljniaia Tunguska, nu de
parte de orașul Turuhansk. in 
ținutul Krasnoiarsk. Aici vor fi 
instalate 20 de hidroagregate cu 
o putere de cite un milion de 
kW fiecare. Lacul de acumulare 
va fi o adevărată mare, in înțe
lesul direct al cuvintului. Turbi
nele pentru uriașa hidrocentrală 
din zona înghețurilor veșnice 
urmează să fie realizate de Uzi
na metalică din Leningrad, iar

.... ' -.'.'J ■■ 1

PRETUTINDENI
generatoarele — de uzina „Elek- 
trosila" din același oraș.

• MAGNETISMUL 
FLUTURILOR.In urma unor 
experiențe, efectuate la Univer
sitatea din Florida (S.U.A.), doi 
specialiști au detectat in corpul 
fluturilor mari (Danais Chry- 
soppus) granule de oxid de fier 
numite magnetită. Ei presupun 
că materialul magnetic îndepli
nește funcția unei busole, orien- 
tind fluturele' in migrarea sa 
anuală din regiunile estice ale 
Americii de Nord în zonele cen

trale ale Mexicului. Prezența 
materialului magnetic a fost 
identificată pentru prima oară in 
structura craniilor delfinilor, iar 
ulterior fenomenul a fost obser
vat și la balene. Examinînd doi 
delfini aruncați la mal, trei ex- 
perți de la Colegiul Los Angeles 
și de la Universitatea Califor
nia au descoperit magnetită in 
zona craniană a celor două, ma
mifere. O anumită suprafață a 
particulelor de magnetită era 
căptușită cu fibre ce păreau să 
fie de natură nervoasă. Oamenii 
de știință americani presupun 
că fibrele ar putea constitui o

rețea nervoasă, iar obiectul 
magnetic o porțiune dintr-un 
receptor magnetic. Cu alte cu
vinte, fluturele amintit, delfinii 
și poate chiar albinele ar dispu
ne de un sistem magnetic de 
navigație, ceea ce ar explica ui
mitoarea lor capacitate de 
orientare la mari distante.

• SATELIT NIPON DE 
TELECOMUNICAȚII. Sa- 
telitul japonez de telecomunica
ții ,.Sakura-A“ a inceput să 
funcționeze, s-a anunțat la 
Tokio. Lansat la 4 februarie a.c. 
de la centrul spațial nipon de 
pe insula Tanegashima, sateli
tul a fost plasat pe o orbită 
geostaționară, într-un punct si
tuat deasupra insulei Noua

Guinee. El dispune de 4 000 de 
circuite de telecomunicații, ca
pabile să asigure legătura intre 
toate insulele arhipelagului 
nipon.

• RETROSPECTIVĂ 
SALVADOR DALI. Des- 
chisă la Muzeul de artă mo
dernă din Madrid în perioada 
15 aprilie—29 mai a.c., expozi
ția consacrată creației lui Sal
vador Dali, cuprinzînd circa 500 
de picturi și sculpturi, a fost 
vizitată de peste 270 000 de per
soane — un record in istoria 
muzeului. La 10 iunie retro
spectiva Dali urmează să se 
deschidă la Barcelona, capitala 
Catalonlei, fiind posibil ca Dali, 
născut pe meleaguri catalane,

să participe la ceremohia inau
gurală, lucru pe care, fiind su
ferind, nu l-a putut face la 
Madrid.

• CEL MAI MIC TE
LEVIZOR COLOR DIN 
LUME a fost realizat de fir
ma japoneză „Matsushita Elec
tric Industrial Co.“. El poate 
servi, de asemenea, ca monitor 
video portabil. Aparatul, care 
cintărește numai 600 de grame 
și are diagonala ecranului de 
3,75 centimetri, poate fi alimen
tat de patru surse de energie 
(respectiv rețeaua electrică o- 
bișnuită, baterii uscate, baterii 
care pot fi reincarnate și acu
mulatorul auto).



Președintele P. C. din Austria a primit 
delegația P. C.R.

COPENHAGA

întrevederi româno-daneze
VIENA 1 (Agerpres). — Delegația 

Partidului Comunist Român, condusă 
de tovarășul Iosif Banc, membru al 
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., care face o vi
zită in Austria la invitația C.C. al 
Partidului Comunist din această tară, 
a fost primită de tovarășul Franz 
Muhri. președintele partidului.

Cu acest prilej, din partea tova
rășului Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân. au fost transmise tovarășului 
Franz Muhri un salut cordial și cele 
mai bune urări de sănătate și succes 
in activitatea dedicată promovării in
tereselor fundamentale ale clasei 
muncitoare. în lupta pentru o viată 
mai bună, pentru pace și progres so
cial.

Mulțumind, tovarășul Franz Muhri 
a rugat să se transmită tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un salut călduros, 
împreună cu urări de sănătate și de 
noi succese in activitatea de mare 
răspundere pe care o desfășoară in 
fruntea partidului si statului român.

Vizita delegației M. A. N. in Iugoslavia
BELGRAD 1 (Agerpres). — La in

vitația Adunării R.S.F. Iugoslavia, 
miercuri, a sosit la Belgrad, în vizi
tă oficială de prietenie. delegația 
parlamentară română, condusă de to
varășul Nicolae Giosan, președintele 
Marii Adunări Naționale.

în aceeași zi au început convor
biri cu o delegație a Adunării 
R.S.F.I., condusă de Voio Srzenitici. 
președintele adunării. A fost subli
niată cu satisfacție evoluția ascen
dentă a relațiilor tradiționale de 
irietenie și strinsă colaborare dintre 
ările și popoarele noastre, dintre 
parlamentele celor două țări, a.pre- 
ciindu-se pozitiv rezultatele obținute 
in adincirea colaborării rodnice ro- 
mâno-iugoslave pe plan politic, eco
nomic. te’nnico-științific și cultural.

Au fost puse în evidență contri
buția remarcabilă a dialogului la ni
vel înalt dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și Iosif Broz Tito la am
plificarea relațiilor de colaborare 
dintre România și Iugoslavia, precum 
și rezultatele fructuoase ale convor
birilor și înțelegerilor convenite ul
terior cu prilejul întîlnirilor dintre 
șeful statului român și conducătorii 
iugoslavi.

Conferința interparlamentară consacrată problemelor 
securității și cooperării in Europa

BUDAPESTA 1 (Agerpres). — în 
cadrul lucrărilor celei de-a V-a Con
ferințe interparlamentare pe pro
blemele securității și cooperării in 
Europa, deputatul Decebal Udrea a 
prezentat cOticepția președintelui 
Nicolae Ceaușescu privind necesita
tea și existența unor reale posibili
tăți pentru adincirea și diversificarea 
conlucrării active în dezvoltarea e- 
conomică, în ridicarea bunăstării fie
cărei națiuni de pe continent.

Subliniind importanța dezvoltării 
neîngrădite a colaborării in aceste 
domenii, delegația română a prezen
tat un proiect de rezoluție în care se 
pronunță pentru eliminarea practici

în cadrul întrevederii s-a procedat 
la o informare reciprocă asupra acti
vității și preocupărilor P.C.R. și P.C. 
din Austria și s-a efectuat un schimb 
de vederi în legătură cu unele pro
bleme ale situației internaționale ac
tuale și ale mișcării comuniste și 
muncitorești.

Totodată, s-a manifestat satisfacția 
fată de bunele raporturi de prietenie 
și colaborare existente între Partidul 
Comunist Român și Partidul Comu
nist din Austria. în dezvoltarea că
rora un rol important l-au avut în- 
tilnirile și convorbirile dintre tova
rășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul 
Franz Muhri. S-a apreciat că întări
rea acestor legături este în folosul 
celor două partide și țâri, al cauzei 
progresului, destinderii. înțelegerii, a 
păcii, securității, independentei na
ționale, colaborării și cooperării în 
Europa și în întreaga lume.

La întrevedere, desfășurată într-o 
atmosferă tovărășească, de caldă 
prietenie, a participat tovarășul Oc
tavian Groza, ambasadorul țării 
noastre la Viena.

Totodată, a fost relevată strînsa 
conlucrare dintre România și Iugo
slavia pe plan international in vede
rea reluării și continuării politicii de 
destindere. colaborare și pace în 
Balcani, Europa și in întreaga lume.

S-a procedat la un schimb de ve
deri în legătură cu activitatea celor 
două parlamente. îndeosebi contribu
ția lor la dezvoltarea relațiilor ro- 
mâno-iugoslave. în acest context, a 
fost reafirmată hotărirea parlamen
tarilor români și iugoslavi de a-și 
aduce o contribuție sporită la mai 
buna cunoaștere și apropiere dintre 
popoarele celor două țări vecine și 
prietene, la lărgirea cadrului colabo
rării în domenii de interes reciproc, 
în același timp, a fost exprimată do
rința de a extinde colaborarea pe 
plan parlamentar, bilateral, si în ca
drul Uniunii interparlamentare. in 
scopul promovării susținute a pozi
țiilor celor două țări în problemele 
majore ale lumii contemporane.

★
Delegația română a depus o jerbă 

de fiori la mormintul lui I.B. Tito.
Seara. președintele Adunării 

R.S.F.I. a oferit un dineu în onoarea 
delegației parlamentare române.

lor discriminatorii protecționiste, a 
restricțiilor și barierelor artificiale ; 
pentru renunțarea la condiționările 
politice și presiunile economice de 
orice fel, pentru luarea in pqnsiderar 
tie a intereselor .sț>feiclilc;e ăld țărilor 
în curs de dezvoltare din Europa.

★
Președintele Adunării de Stat a 

R. P. Ungare, Antal Apro, a primit 
delegația română, participantă la Con
ferința interparlamentară de la Buda
pesta. A fost exprimată satisfacția 
față de evoluția raporturilor de stimă 
și prietenie dintre cele două foruri 
legislative supreme.

COPENHAGA 1 (Agerpres). — Din 
partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, a fost transmis tovară
șului Gert Petersen, președintele 
Partidului Socialist Popular din Da
nemarca, un mesaj de salut călduros, 
împreună cu cele mai bune urări de 
succes în activitate.

Mulțumind cu căldură, tovarășul 
Gert Petersen a rugat să se trans
mită tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, cele mai sincere și cor
diale urări de succese în activitatea 
de înaltă răspundere pe care o des
fășoară în fruntea partidului și sta
tului nostru.

Schimbul de mesaje a fost prile
juit de primirea de către tovarășul 
Gert Petersen, președintele Partidu
lui Socialist Popular, a tovarășului 
Nicu Ceaușescu, secretar al C.C. al 
U.T.C.

★
Tovarășul Nicu Ceaușescu, secretar 

al C.C. al U.T.C., președintele Comi
tetului Consultativ pentru Anul In
ternațional al Tineretului, a avut. în 
Danemarca, întîlniri cu Uffe Elle-

Inaugurarea 
Monumentului 

Rezistenței europene
ROMA 1 (Agerpres). — In prezența 

președintelui Republicii Italiene, 
Alessandro Pertini, in orașul Como 
(Italia) a fost inaugurat „Monumen
tul Rezistenței europene", pe a cărui 
placă memorială este trecută și miș
carea de rezistență antifascistă din 
România.

In cadrul unui seminar internațio
nal desfășurat la Como și la care au 
participat delegații din 19 țări euro
pene, inclusiv din România, vorbi
torii — relevind contribuția mișcării 
de rezistență și antifasciste la infrin- 
gerea fascismului și nazismului — au 
subliniat importanța mobilizării in 
prezent .la lupta pentru dezarmare, 
pace și colaborare internațională.

Reprezentantul Comitetului foștilor 
luptători și veteranilor de război îm
potriva fascismului din Republica 
Socialistă România a înfățișat activi
tatea pe care România o desfășoară 
pentru dezarmare, in primul rind 
pentru dezarmare nucleară, pentru 
pace și colaborare internațională.

VARȘOVIA

Plenara C.C. al P.M.U.P.
VARȘOVIA 1 (Agerpres). — La 

Varșovia s-au încheiat lucrările celei 
de-a Xll-a plenare a Comitetului 
Central al Partidului Muncitoresc 
Unit Polonez, care a examinat pro
blemele principale ale situației po
litice interne și ale activității parti
dului, transmite agenția P.A.P.

Plenara a adoptat Hotărârea privind 
problemele fundamentale ale situației 
politice interne și direcții’e de acti
vitate ale partidului, precum și alte 
hotărâri.

în încheierea lucrărilor a rostit o 
cuvintare Wojciech Jaruzelski, prim- 
secretar al C.C. al P.M.U.P. 

mann-Jensen, ministrul afacerilor 
externe, și Bertel Haarder, ministrul 
educației. Au avut loc, de asemenea, 
discuții cu conducerea Consiliului 
Tineretului Danez și a unor organi
zații de tineret din Danemarca. întil- 
nirile au reliefat bunele relații din
tre U.T.C. și aceste organizații de 
tineret, precum și dorința reciprocă 
de a dezvolta și diversifica în con
tinuare legăturile dintre organizați
ile de tineret din cele două țări.

De asemenea, s-a efectuat un 
schimb de opinii asupra situației in
ternaționale actuale, în special asu
pra problematicii dezarmării și, in 
primul rind, a celei nucleare, subli- 
niindu-se rolul pe care organizațiile 
de tineret trebuie să-I joace pentru 
realizarea destinderii, promovării 
idealurilor de pace, înțelegerii și co
operării pe plan mondial.

S-a efectuat un schimb de vederi 
asupra problemelor privind pregăti
rea Anului Internațional al Tinere
tului, evidențiindu-se, de ambele 
părți, interesul și preocupările pen
tru realizarea programului de mă
suri și activități ale acestuia.

Declarația finală a reuniunii ia nivel înalt 
de la Williamsburg

WILLIAMSBURG 1 (Agerpres). 
— La încheierea reuniunii de la 
Williamsburg a șefilor de stat și de 
guvern ai principalelor șapte state 
industrializate occidentale a fost 
dată publicității o Declarație finală, 
care consemnează în termeni gene
rali sferele de acord Ia care s-a 
ajuns între participanți in legătură 
cu principalele probleme examinate.

în legătură cu dificultățile econo- 
mico-sociale din lumea occidentală, 
declarația consemnează, între altele, 
că „recesiunea a supus la o grea în
cercare societățile noastre" și că de 
mai multi ani țările capitaliste sînt 
confruntate cu „inflația cumulativă", 
cu șomajul cronic, cu „un nivel prea 
ridicat" al ratei dobînzilor și cu „de
ficite bugetare structurale". în ve
derea rezolvării acestor stări de lu
cruri. „cei șapte" au convenit „să 
pună în aplicare politici monetare 
și bugetare corespunzătoare, avînd 
drept scop să frineze inflația, să 
reducă ratele dobinzilor. să intensi
fice investițiile productive și să spo
rească numărul locurilor de muncă 
în special pentru tineri". în ches
tiunea restructurării relațiilor mone
tare internaționale — Propusă de 
Franța — declarația arată că parti
cipanta au cerut miniștrilor lor de 
finanțe „să definească. în colaborare 
cu directorul executiv al F;M.I„ 
condițiile ameliorării sistemului 
monetar internațional și să ia în 
considerare rolul pe care l-ar putea 
juca, la momentul oportun, in acest 
proces, o conferință internațională 
la nivel înalt". „Cei șapte" s-au an
gajat să ■ acționeze pentru „a stopa 
protecționismul". adăugind că aceas
ta se va face „pe măsură ce redre
sarea economică se va confirma", 
în legătură cu comerțul internațio
nal. participanții au convenit să 
ducă „la bun sfîrșit negocierile pri
vind liberalizarea comerțului în ca
drul G.A.T.T.. acordind o importanță 
specială intensificării schimburilor

„Respectarea 
neamestecului în treburile 
interne-bază a asigurării 

progresului tuturor 
popoarelor" 

Lucrările Comisiei de drept 
internațional a O.N.U.

GENEVA 1 (Agerpres). — Comisia 
de drept internațional a O.N.U.. din 
care face parte și țara noastră, lu
crează în prezent Ia elaborarea unui 
proiect de convenție internațională 
multilaterală privitoare la imunită- 
țile de jurisdicție ale statelor și 
bunurilor acestora. După redactare, 
textul urmează să fie supus spre 
aprobare Adunării Generale a 
O.N.U.

Intervenind in dezbateri, reprezen
tantul român, ambasadorul Constan
tin Flitan. a prezentat pe larg con
cepția. tezele și orientările președin
telui Nicolae Ceaușescu. privind 
actualitatea și însemnătatea concep
tului referitor la suveranitatea state
lor. El a subliniat cerința strictei 
respectări a neamestecului în trebu
rile interne ale altor state ca singura 
bază a asigurării progresului tuturor 
popoarelor, în conformitate cu aspi
rațiile legitime ale fiecărei națiuni.

cu și între țările în curs de dezvol
tare".

Un punct special din declarație se 
referă la problemele complexe cu 
care se confruntă statele din lumea 
a treia. în special datoria externă a 
acestora și efectele recesiunii din 
economia mondială asupra țărilor in 
curs de dezvoltare. Declarația men
ționează că „cei șapte" s-au pus de 
acord „în ce privește o strategie ba
zată pe politici economice eficiente 
de ajustare și de dezvoltare inițiate 
de către națiunile debitoare, pe fi
nanțări adecvate, atît particulare, cit 
și publice, pe piețe mai deschise și. 
în .sfîrșit. pe o redresare durabilă a 
economiei mondiale". Se preconizea
ză. de asemenea, „o aprobare rapidă 
a creșterii resurselor F.M.I. și a 
acordurilor generale de împrumut", 
precum și unele măsuri în materie 
de asistență pe căi bilaterale și prin 
instituțiile intetnaționale. „Primim 
favorabil — se arată în document — 
deschiderea spre dialog manifestată 
de țările în curs de dezvoltare cu 
ocazia recentei Conferințe a mișcării 
de nealiniere de la Delhi și a «Grupu
lui celor 77» de la Buenos Aires și 
împărtășim hotărirea acestora de a 
se angaja într-un spirit de înțele
gere și cooperare în cadrul viitoarei 
sesiuni a U.N.C.T.A.D. de la 
Belgrad".

Cu privire la schimburile cu țările 
socialiste, declarația reiterează cu
noscuta teză occidentală potrivit că
reia „relațiile economice Est-Vest 
trebuie șă fie compatibile cu, intere- 
șel-e''n6'â^tr(lyin materie de' șecurițar 
tfe" —;‘ityiraafe care limitează' artifi
cial colaborarea economică, fiind 
contrară intereselor cooperării, des
tinderii și înțelegerii internaționale.

S-a convenit ca viitoarea reuniune 
de acest gen să aibă loc în 1984, în 
Anglia.

Declarația finală include o anexă 
— „întărirea cooperării monetare 
pentru stabilitate și creștere econo
mică". un text pregătit de miniștrii 
de finanțe ai „celor șapte".

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A ITALIEI

Excelenței Sale Domnului ALESSANDRO PERTINI
Președintele Republicii Italiene

ROMA
Sărbătoarea națională a Republicii Italiene îmi oferă plăcutul prilej 

de a vă transmite calde felicitări, împreună cu cele mai bune urări de 
sănătate și fericire personală, de prosperitate poporului italian prieten.

Exprim convingerea că relațiile tradiționale de prietenie și conlucrare 
româno-italiene 6e vor dezvolta și adinei in continuare, in interesul reciproc 
al țărilor și popoarelor noastre, al cauzei păcii, destinderii, colaborării și 
independentei naționale, in Europa și in lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Se împlinesc astăzi 37 de ani de 
Ia proclamarea Republicii Italia — 
eveniment de răscruce în istoria 
poporului italian. încununare a 
mișcării de rezistență, a luptelor 
maselor largi populare pentru o 
dezvoltare democratică a tării. Re
ferendumul de la 2 iunie 1946, prin 
care marea majoritate a italienilor 
s-au pronunțat pentru înlăturarea 
monarhiei și instaurarea formei de 
guvernămînt republicane, a marcat 
un moment de cotitură în istoria 
modernă a acestui popor, care, 
după cum se știe, a adus de-a lun
gul veacurilor o contribuție de 
inestimabilă valoare la tezaurul 
culturii și civilizației mondiale.

în cele peste trei decenii si ju
mătate care au trecut de atunci. 
Italia a cunoscut un amplu proces 
de dezvoltare, prefacerile care au 
avut loc schimbind profund imagi
nea antebelică a țării. Prin hărni
cia și iscusința poporului său. Re
publica Italia se situează în pre
zent printre țările avansate din 
lume din punct de vedere econo
mic. „Triunghiul" industrial Mila- 
no-To.rino-Genova. din nordul țării, 
sau celălalt „triunghi" Bologna, 
Florența și Roma, din centrul pe
ninsulei. sînt cunoscute pentru pro
dusele de înaltă tehnicitate care se 
realizează aici ; concomitent, un șir 
de progrese au fost înregistrate in 
sudul mai puțin dezvoltat, unde se 
lărgește și 6e consolidează breșa 
deschisă de industrie in zidul unei 
economii tradițional agricole.

Desigur, pe agenda priorităților 
contemporane continuă să rămină 
o serie de probleme economice și 
sociale, accentuate de criza econo
mică, care nu a ocolit nici Italia, 
probleme care se află dealtfel în 
centrul campaniei electorale pentru 
alegerile parlamentare de Ia 26 iu
nie. Abordarea și soluționarea aces
tor probleme reclamă, așa cum arată 
reprezentanții cercurilor largi de

în favoarea asigurării accesului Namibiei 
la independență

Rezoluția Consiliului de Securitate
NAȚIUNILE UNITE 1 (Agerpres).

— Consiliul de Securitate al O.N.U. 
și-a încheiat dezbaterile consacrate 
problemei accesului Namibiei la in
dependență, ^adoptind in unanimitate 
o rezoluție pian care se cere secre
tarului general ,să întreprindă:».-cons 
sultărf cu părțile interesate pentru 
o eventuală încetare a focului, în 
scopul de a se obține transpunerea 
cit mai rapidă în viată a rezoluției 
435 a Consiliului de Securitate. Un 
raport asupra acestor consultări ur
mează să fie prezentat de secretarul 
general al O.N.U. pină la 31 august 
a.c. Rezoluția adoptată condamnă 
ocuparea ilegală și continuă a Nami
biei de către Africa de Sud și cere 

mocratice. unirea eforturilor tutu
ror forțelor care se pronunță pen
tru o evoluție social-po'dtică sănă
toasă. menită să asigure înaintarea 
fermă a Italiei pe calea deschisă cu 
37 de ani în urmă.

Sărbătoarea de azi constituie un 
nou prilej de a evoca vechea și 
tradiționala prietenie româno-ita- 
liană. bazată pe comunitatea de 
origine, pe afinitățile de limbă, pe 
legăturile dintre exponent» forțe
lor înaintate ale celor două po
poare in decursul istoriei. în lupta 
pentru realizarea aspirațiilor lor de 
libertate și independență, pentru 
formarea statelor naționale unitare. 
Avind asemenea rădăcini în trecu
tul istoric, relațiile de colaborare 
dintre România si Italia, așezate pe 
temelia principiilor respectării inde
pendenței și suveranității naționale, 
egalității în drepturi, neamestecu
lui in treburile interne si avanta
jului reciproc, cunosc în prezent o 
continuă și multiplă dezvoltare. O 
atestă puternica amplificare a cola
borării economice, inclusiv în ra
muri de producție importante (con
strucții de mașini, metalurgie, 
chimie și petrochimie etc.). Set cu
vine, de asemenea, menționată • 
girea schimburilor in domeh'iie 
științei, artei, culturii și învățămin- 
tului. ceea ce contribuie la mai 
buna cunoaștere și apropiere din
tre cele două țări și popoare. în 
același timp, Italia și România se 
pronunță pentru edificarea securi
tății pe continentul nostru, pentru 
asigurarea păcii în lume.

Momente de cea mai mare însem
nătate în evoluția raporturilor ro
mâno-italiene au reprezentat con
vorbirile la nivel înalt ale pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, înțe
legerile intervenite contribuind in 
mod hotărâtor la impulsionarea con
lucrării dintre cele două țări, in 
interesul reciproc, al cauzei păcii și 
înțelegerii internaționale.

acesteia să coopereze imediat și de
plin cu secretarul general al O.N.U. 
pentru a asigura aplicarea rezoluției 
435. Documentul cere, de asemenea, 
regimului de Ia Pretoria să se anga
jeze oficial că va aplica fără întir- 
ziere planul Națiunilor Unite cu 
privire la acordarea independentei 
Namibiei.

Consiliul de Securitate a reconfir
mat. pe de altă parte, responsabili
tatea juridică ce revine O.N.U., in 
primul rind Consiliului de Securita
te, pentru soarta Namibiei și pen
tru soluționarea problemei organiză
rii de alegeri libere și imparțiale in 
teritoriu, sub supravegherea Națiu
nilor Unite.

| Agențiile |

I de presă transmit: |erii între fără arme nucleare, a păcii popoarele continentului
„Convingerea noastră este că trebuie să facem totul pentru o Europă unită, ba

zată pe respectul orînduirii sociale, al independenței și suveranității fiecărei națiuni, 
dar care să asigure - în același timp - o colaborare și cooperare activă în toate dome
niile de activitate”.

NICOLAE CEAUȘESCU
în ansamblul eforturilor perseve

rente ale României socialiste, ale 
președintelui Nicolae Ceaușescu pen
tru asigurarea condițiilor externe de 
pace de care poporul nostru are ne
voie pentru a se putea consacra in 
liniște operei de construire a socie
tății socialiste multilateral dezvolta
te, înaintării pe calea progresului și 
civilizației, un loc de prim ordin îl 
ocupă acțiunile și demersurile în
dreptate spre depășirea actualei 
stări de încordare de pe continent, 
spre renunțarea la planurile de in
stalare a noilor rachete nucleare, 
spre continuarea procesului de edifi
care a securității și de dezvoltare a 
colaborării in Europa. Finalitatea 
acestui proces o reprezintă, așa cum 
a evidențiat nu o dată președintele 
țării, făurirea unei Europe unite, 
prospere și pașnice, realizarea unei 
unități a tuturor statelor continen
tului. o unitate pentru pace, pentru 
independentă, pentru o lume mai 
dreaptă și mai bună.

învățămintele istoriei nil 
trebuie ignorate. înfăptuirea a- 
cestui însuflețitor tel. care co
respunde intereselor tuturor po
poarelor continentului, datoria su
premă de a face totul nu în direcția 
separării Europei, ci a unității aces
teia decurge din înseși experiența 
istorică, precum și din realitățile 
contemporane. Europa a avut și are 
o istorie comună, o dezvoltare eco- 
nomico-socială comună, evoluția și 
progresul înregistrate de țările eu
ropene. contribuția Europei la dez
voltarea generală a științei și cultu
rii fiind un rezultat al conlucrării 
permanente. într-o formă sau alta, 
între cele 35 de state ale continen
tului. Istoria evidențiază că cele 

două conflagrații mondiale, care au 
avut drept punct de plecare Europa, 
și care s-au soldat cu incalculabile 
pierderi umane și materiale, s-au 
produs tocmai în condițiile lipsei de 
unitate a țărilor și popoarelor euro
pene. Politica de împărțire și reîm
părțire a Europei și a lumii in sfere 
de influență, dezmembrarea conti
nentului în coaliții politico-milităre 
au precedat și favorizat declanșarea 
primului război mondial, tot așa 
cum crearea de către puterile agre
sive a diferitelor „axe", lipsa de imi
tate a forțelor sociale înaintate, care 
aqționînd unitar ar fi putut să -se 
opună acestora, au . fost factori care 
au determinat și înlesnit începerea 
celui de-al doilea război mondial.

Din păcate evoluțiile postbelice 
n-au mers în direcția firească, nor
mală. singura care se impunea după 
tragica experiență a celor două con
flagrații mondiale — și anume aceea 
a realizării unității popoarelor euro
pene cu scopul de a se face cu 
neputință' repetarea ororilor războiu
lui. Europa a devenit principala 
victimă a „războiului rece", care s-a 
caracterizat prin divizarea artificia
lă a continentului in grupări militare 
opuse, a căror existență a imprimat 
relațiilor firești, tradiționale de cola
borare dintre țările continentului un 
caracter anormal, frînindu-le și vici- 
indu-le profund, generînd pe conti
nent un climat de neîncredere, sus
piciune. încordare. împărțirea Euro
pei in blocuri militare opuse a sti
mulat considerabil desfășurarea și 
escaladarea continuă a cursei înar
mărilor și. în primul rînd. a înar
mărilor nucleare, persistenta altor 
factori de nesiguranță și știrbire a 
securității națiunilor europene, cum 
sînt menținerea bazelor militare și 
a trupelor străine pe teritoriile unor 
state europene, toate acestea spo

rind continuu primejdiile la adresa 
păcii în Europa și în întreaga lume.

Esențialul : a se pune pe 
primul plan interesele comu- 
ng în viziunea României, a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu. care are 
marele merit de a fi adus o contri
buție deosebită la definirea concep
tului unei Europe unite, imperativul 
depășirii actualei divizări a conti
nentului. se impune ca un obiectiv 
realist și imediat, de cea mai mare 
importantă. Desigur nimeni nu 
neagă faptul că intre statele conti
nentului există o serie de deosebiri, 
determinate de diferentele de orin- 
duire social-economică. sau de con
cepțiile politico-ideologice diferite, 
deosebiri de care nu poate să nu se 
țină seama. Potrivit concepției pre
ședintelui României, esențial este 
insă să se pună pe primul plan nu 
aceste deosebiri, ci ceea ce este co
mun, ceea ce unește între ele po
poarele europene, căci dincolo de 
diferențele existente Europa a fost 
și reprezintă o singură entitate din 
punctul de vedere al intereselor 
păcii, al dezvoltării economice, al 
valorificării patrimoniului de cultu
ră și civilizație, al afirmării rolului 
continentului nostru ca factor de 
pace și progres.

Vorbind despre o Europă unită, 
președintele României are. firește, 
in vedere o Europă care să porneas
că de la realitățile de pe continent, 
de la existenta unor state distincte 
Si suverane, a unor națiuni care își 
conservă propria lor personalitate, 
particularitățile lor istorice, ca și 
bogatele lor tradiții culturale. O 
astfel de unitate ia. deci, în consi
derare marea diversitate a statelor 
europene și se întemeiază pe respec

tul neabătut al orînduirilor sociale 
existente in fiecare țară, al indepen
dentei și suveranității fiecărei na
țiuni, al dreptului său sacru de a fi 
stăpînă pe destinele sale. Și aceasta 
deoarece numai astfel unitatea poa
te fi trainică și viabilă, poate con
tribui la promovarea marilor dezi
derate și obiective comune tuturor 
popoarelor europene.

Unul din aceste obiective, de care 
depinde viața generațiilor prezente 
și viitoare pe continent, este oprirea 
cursei înarmărilor și, in special, a 
înarmărilor nucleare și trecerea la 
înfăptuirea dezarmării.

Armele atomice nu vor 
alege A?a cum arata președintele 
Nicolae Ceaușescu în recenta cuvin
tare rostită la ședința comună a Con
siliului Național al Oamenilor Muncii 
din industrie și Consiliului Național 
al Agriculturii. în prezent asistăm la 
o intensificare fără precedent a cursei 
înarmărilor nucleare, la producerea 
și instalarea de noi rachete cu o 
capacitate tot mai mare de distru
gere. Evidențiind că se încearcă să 
se acrediteze teza falsă că noile 
armamente pot servi pacea și 
securitatea popoarelor, secretarul ge
neral al partidului sublinia pe bună 
dreptate că asemenea încercări de 
ascundere a realității, a marelui 
pericol pentru pacea și securitatea 
popoarelor pe care îl prezintă noile 
armamente trebuie respinse cu toată 
hotărirea. Proiectele de amplasare în 
acest an a rachetelor americane cu 
rază medie de acțiune și deci, 
în mod inevitabil, dezvoltarea ce
lor existente sînt.'de natură să 
determine o concentrare și mai 
puternică de mijloace de distrugere 
în masă pe continent, să pună în 
pericol însăși existența și viața po

poarelor europene. Este cum nu se 
poate mai clar că asemenea arme, 
în caz de folosire, nu vor face ale
gere între locuitorii unei părți sau 
alteia a continentului, nu vor ține 
cont de concepțiile lor politice sau 
religioase, vor distruge tot ceea ce 
a creat mai valoros geniul popoare
lor europene. De aceea, așa cum 
releva președintele republicii, este 
necesar ca toate popoarele europene, 
toate popoarele lumii să-și unească 
eforturile pentru ă împiedica distru
gerea civilizației și vieții, pentru 
apărarea dreptului suprem al oame
nilor la existență liberă, la viață. 
Singura cale pentru salvarea ome
nirii este oprirea producerii armelor 
nucleare și trecerea la distrugerea 
lor. realizarea dezarmării generale 
sub un control corespunzător interna
țional.

în virtutea aceleiași viziuni nova
toare. constructive a țării noastre, a 
președintelui ei. interesele comune 
ale popoarelor Europei cer, totodată, 
să se facă totul pentru intensificarea 
continuă a schimburilor economice 
și a cooperării reciproc avantajoase 
dintre țările continentului, să se 
înlăture barierele și obstacolele arti
ficiale existente și nicidecum șă se 
adauge altele noi. ceea ce va favoriza 
in mod neîndoielnic însăși unitatea 
în interesul păcii. în același sens ar 
acționa și aprofundarea schimburi
lor pe planul culturii, artei, științei 
și tehnicii, întărind și mai puternic 
conștiința comună a apartenenței la 
un unic continent, la o unică civili
zație. aceea a Europei.

Reuniunea de la Madrid 
să se încheie cît mai grab
nic și cu succes. Crearea unei 
Europe unite, bazate pe națiuni in
dependente și suverane, pe bună 
vecinătate, pe colaborare pașnică 
și egală în drepturi între toa
te statele continentului corespun
de aspirațiilor vitale ale tuturor 
popoarelor europene și în înfăptui
rea acestui țel un rol de seamă este 
chemat să-l joace procesul declan
șat odată cu semnarea, la cel mai 
înalt nivel, a Actului final al Con
ferinței pentru securitate și coope
rare de la Helsinki. Așa se explică 
interesul deosebit pe care România, 
numeroase alte state europene îl 
manifestă pentru încheierea cu 
succes intr-o perioadă cît mai scurtă 
a reuniunii de Ia Madrid, chemată 
ca prin hotărîrile sale să dea un nou 
impuls aplicării în viață a prevede
rilor cuprinse in Actul final, să con
tribuie la întărirea securității și dez
voltarea pe multiple planuri a coope
rării între statele continentului.

în interviul acordat ziarului italian 
„II Tempo" șeful statului român 
evidenția că exemplul de la Helsinki 
unde s-a ajuns la un document ac
ceptabil. pe baza unor compromi
suri raționale, trebuie să se mani
feste și la Madrid, că este necesar 
să se renunțe la problemele care in 
actualele împrejurări nu pot fi de
pășite. că trebuie să pornească de la 
ceea ce este acceptat și poate duce 
la întărirea încrederii și la intensi
ficarea cooperării intereuropene.

De o mare însemnătate pentru re
luarea politicii de destindere și tre
cerea la dezarmare este, fără în
doială. adoptarea hotăririi privind 
convocarea unei conferințe pentru 
încredere și dezarmare in Europa, 
care să contribuie la diminuarea 
confruntării militare, a neîncrederii, 
la soluționarea problemei reducerii 
forțelor armate și armamentelor în 
această zonă. Totodată, este necesar 
să se asigure continuitatea procesu
lui de edificare a securității pe con
tinent, prin stabilirea datei și locu
lui viitoarei reuniuni general-euro- 
pene. precum și prin organizarea de 
noi întîlniri de experți in domenii 
de interes comun. în sfîrșit. reuniu
nea este chemată să reafirme, in 
mod clar și hotărit, principiile cu
prinse în. Actul final și mai ales an
gajamentul tuturor statelor de a le 
respecta in întregime in relațiile lor 
reciproce si in raportul lor cu alte 
țări.

Din acest punct de vedere, tara 
noastră a apreciat că proiectul de 
document final prezentat de grupul 
țărilor neutre și nealiniate la mijlo
cul lunii martie a.c. oferă o bună 
bază pentru finalizarea negocierilor 
și încheierea reuniunii, dacă, bine
înțeles vor fi luate în considerare 
interesele legitime ale tuturor sta
telor participante, esențial fiind 
acum ca toate țările care iau parte 
la forumul din capitala Spaniei să 
dea dovadă de voința politică nece
sară pentru depășirea dificultăților 
existente și cristalizarea unui con
sens. în ce o privește. România este 
hotărâtă, așa cum a reafirmat tova
rășul Nicolae Ceaușescu în ultimele 
sale cuvîntări și interviuri, să facă 
și in continuare tot ceea ce depinde 
de ea pentru ca reuniunea să se 
încheie cit mai curind cu putintă 
prin adoptarea unui document de 
substanță, menit să relanseze apli
carea Actului final, să deschidă 
calea unei colaborări largi între po
poarele și țările continentului. Nu
mai in acest fel se poate înainta pe 
calea unei Europe unite, o Europă 
a păcii. înțelegerii și bunei con
viețuiri.

Radu BOGDAN
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| COMISIE. La Islamabad au în
ceput, miercuri, lucrările primei in- 1 

Itilniri a Comisiei mixte indo-pakis- 
taneze — informează agențiile 
A.P.P. și Indinfo. Delegațiile sint I 
conduse de miniștrii de externe 
Sahibzada Yaqub Khan (Pakistan) I 

I și Narasimha Rao (India). Pe | 
agenda reuniunii figurează proble-

I me privind acordul semnat de cele i 
] două părți în luna martie, in capi

tala indiană, document ce prevede * 
. dezvoltarea cooperării bilaterale în 

diferite domenii.

ȘEDINȚĂ. La Geneva a avut loc, 
miercuri, o ședință, plenară a de- < 

I legațiilor U.R.S.S. și S.U.A. la tra- I 
tativele privind limitarea arma- 

I montelor nucleare în Europa — in- .
formează agenția T.A.S.S.

PLAN. Guvernul mexican a a- 
I probat planul național de dezvol- I 
I tare a tării pe perioada 1933—1933. | 

Documentul inscrie măsuri soecia- 
Ile vizind creșterea producției in- i 

dustriale. reducerea ratei șomaju
lui. ridicarea nivelului de trai al ' 

I maselor largi populare, o mai jus
tă repartizare a venitului național I 
intre toate categoriile de popu- I 
la tie.

I DEMONSTRAȚIE. Peste 15 000 
de muncitori oțelari belgieni au 

I participat la o demonstrație orga
nizată, la Bruxelles pentru a pro- I 

• testa împotriva planurilor patrona- I 
tului de a închide o parte din ca-

I pacitătile de producție ale indus- I 
| triei siderurgice, informează agen- I 

țiile Reuter și A.P. Poliția a inter-
■ venit pentru a-i dispersa pe de- , 

monstranți, operind arestări.
ALEGERE. Prof. univ. dr. Petre

I Brăncuși, membru al Comitetului de I 
| conducere al Uniunii compozitori- I 

lor și muzicologilor din România, 
Ia fost ales membru corespondent al . 

Academiei Tiberina din Roma, 
prestigios for științific european. •

DECLARAȚIE. într-o alocuțiune I 
• rostită la Santiago de Chile, șeful | 

statului chilian, generalul Augusto 
I Pinochet, a recunoscut că ample | 
| sectoare din țară sînt nemulțumite 

din cauza dificultăților economice 1 
| interne, care se traduc — a sous . 
| el — printr-o rată a șomajului și o I 

scădere masivă a producției — I 
transmite agenția France Presse;

I POPULAȚIA TERREL Potrivit | 
datelor publicate de Secretariatul

I O.N.U. cu privire la demografie, f 
J populația lumii va atinge, proba- I 

bil, cifra de cinci miliarde în cursul • 
următorilor cinci ani. In moment'll 
de față, populația planetei noastre 
numără 4,67 miliarde locuitori.


