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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, va efectua, îm

preună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
o vizită oficială de prietenie în Re
publica Zambia, la invitația dr. 
Kenneth D. Kaunda, președintele

Partidului Unit al Independenței Na
ționale, președintele Republicii Zam
bia, și a doamnei Betty Kaunda, în 
ultima decadă a Lunii iulie 1983.

UN NOU ITINERAR PE CONTINENTUL AFRICAN, SUB SEMNUL 
PĂCII, PRIETENIEI ȘI COLABORĂRII INTERNATIONALE

Vizita oficială de prietenie a tovarășului Nicolae Ceausescu 
împreună cu tnvarăsa Elena Ceausescu in Etiopia Socialistă

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu 

au plecat ieri dimineață din Capitală
Călduroasa primire de la Addis Abeba, ambianța de stimă și înțelegere reliefează 

voința comună de extindere a conlucrării multilaterale dintre cele două țări

Sosirea 
la Addis Abeba

Marți, 12 iulie, ora 14,30. Aeronava 
prezidențială la bordul căreia se află 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreu
nă cu tovarășa Elena Ceaușescu, ate
rizează, după cinci ore și jumătate 
de zbor, pe Aeroportul internațional 
Bole, din Addis Abeba.

Addis Abeba — „floarea cea nouă", 
cum sună în limba localnicilor nu
mele capitalei etiopiene. Aici, pe 
înaltul platou colinar din răsăritul 
continentului, la poalele muntelui 
Entoto, începe noua vizită pe care 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreu
nă cu tovarășa Elena Ceaușescu, o 
efectuează pe pămîntul Africii.

Au avut loc în cursul ultimilor ani, 
fie la București, fie in capitale afri
cane, numeroase întîlniri între con
ducătorul partidului si statului nos
tru și lideri politici din această par
te a lumii, care și-au dovedit din 
plin rodnicia, influențînd hotărîtor 
dezvoltarea pe multiple planuri a re
lațiilor României socialiste cu țările 
africane aflate în plin proces de con
solidare a independenței și suverani
tății naționale, pe calea progresului 
economic și social.

O deosebită importanță au demon
strat-o, prin rezultatele concrete cu 
care »-au soldat, prin eficacitatea lor 
în plan practic, convorbirile la nivel 
înalt, acțiuni de maximă însemnătate 
(Continuare în pag. a Il-a)

începerea convorbirilor oficiale
Marți au început convorbirile 

oficiale între tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
și tovarășul Mengistu Haile Mariam, 
președintele Consiliului Militar Ad
ministrativ Provizoriu, președintele 
Comisiei pentru organizarea Partidu
lui Oamenilor Muncii din Etiopia, 
comandant suprem al Armatei re
voluționare a Etiopiei Socialiste, 
împreună cu tovarășa Wubeanchi 
Bishaw.

Convorbirile prilejuiesc o infor
mare reciprocă privind nivelul dez
voltării economico-sociale din cele 
două țări, un larg schimb de păreri 
privind stadiul actual al relațiilor 
româno-etiopiene, căile și mijloacele 
de promovare a acestora în viitor,

DINEU OFICIAL IU ONOAREA iOVAIlĂSUHII IIIME CEAUSESCU SI AIOVARASEI ELENA CEAUȘESCU
5 J » » ’

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 'So
cialiste România, și tovarășa Elena 
Ceaușescu au participat, marți, la un 
dineu oficial oferit în onoarea lor de

Toastul tovarășului
Mengistu Haile Mariani

Toastul tovarășului
Nicolae Ceaușescu

Stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președinte al Republicii 
Socialiste România,

Stimată tovarășă Elena Ceaușescu,
Distinși oaspeți,
Tovarăși,

Am deosebita plăcere de a sa
luta, în numele poporului și gu
vernului Etiopiei și în numele meu 
personal, pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, distinsul conducător al 
Republicii Socialiste România prie
tene, pe tovarășa Elena Ceaușescu, 
pe ceilalți tovarăși români, care 
vizitează pentru prima dată Etio
pia Socialistă. (Aplauze).

Doresc să folosesc această oca
zie pentru a vă asigura că nu vom 
uita niciodată primirea cordială, 
frățească ce mi-a fost rezervată, 
mie și tovarășilor mei, de Partidul 
Comunist Român, de guvernul și 
poporul român, în cursul vizitei pe 
care am efectuat-o, în frumoasa 
dumneavoastră țară, în 1978.

Vizita pe care dumneavoastră o 
întreprindeți în țara noastră va 
contribui la întărirea în continuare 
a relațiilor dintre țările noastre și

precum și în legătură cu probleme 
internaționale de interes comun.

Analizînd evoluția raporturilor ro
mâno-etiopiene, cei doi conducători 
de partid și de stat au relevat în
tărirea continuă a prieteniei, solida
rității și cooperării dintre partidele, 
țările și popoarele lor, exprimîndu-și 
satisfacția pentru dezvoltarea legă
turilor dintre România și Etiopia pe 
plan politic, economic și cultural, în 
spiritul acordurilor și înțelegerilor 
adoptate cu prilejul convorbirilor la 
nivel înalt din 1978. S-a subliniat ca 
un factor pozitiv crearea Comisiei 
mixte guvernamentale româno-etio
piene și s-a insistat asupra necesită
ții ca aceasta să-și aducă o contri
buție cit mai însemnată la dezvolta
rea relațiilor româno-etiopiene.

De ambele părți s-a dat o înaltă 
apreciere legăturilor dintre Partidul 
Comunist Român și Comisia pentru 

tovarășul Mengistu Haile Mariam, 
președintele Consiliului Militar Ad
ministrativ Provizoriu, președintele 
Comisiei pentru organizarea Partidu
lui Oamenilor Muncii din Etiopia, 

vă va oferi, totodată, posibilitatea 
de a vă informa direct despre re
zultatele pe care poporul muncitor 
al Etiopiei Socialiste le-a obținut 
pe calea nouă aleasă de el, calea 
dezvoltării socialiste.

Tovarășe Nicolae Ceaușescu,
între România și Etiopia au 

existat relații tradiționale, iar re
voluția etiopiană a făcut posibilă 
crearea atmosferei necesare dez
voltării acestor raporturi. Ca ur
mare, considerăm că există ample 
posibilități de cooperare, prin care 
cele două țări ale noastre să-și 
consolideze în continuare relațiile 
dintre ele.

Dăm o înaltă apreciere luptei și 
realizărilor obținute de poporul 
român, sub conducerea partidului 
său comunist, pentru construirea 
— după victoria obținută asupra 
fascismului în cel de-al doilea 
război mondial — a unei societăți 
noi, bazate pe justiție.

Ca rezultat al realizărilor cu 
care pe drept cuvînt vă puteți 
mîndri, România este astăzi o .țară 
dezvoltată pe plan politic, social, 
științific și tehnologic. Doresc să
(Continuare în pag. a IlI-a) 

organizarea Partidului Oamenilor 
Muncii din Etiopia, rolului lor în sti
mularea dezvoltării relațiilor ro
mâno-etiopiene.

în acest cadru s-a exprimat do
rința promovării în continuare a 
schimbului de experiență, a consul
tărilor în probleme bilaterale și in
ternaționale de interes comun.

Pornind de la considerentele că 
schimburile comerciale și cooperarea 
economică constituie domenii de 
primă importanță pentru dezvoltarea 
colaborării dintre cele două țări, 
președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Mengistu Haile Mariam 
s-au declarat în favoarea intensifi
cării eforturilor pentru diversificarea 
și creșterea volumului schimburilor 
comerciale, pentru convenirea și 
realizarea de acțiuni de cooperare 
economică pe termen lung, care să 
valorifice în cît mai mare măsură 

comandant suprem al Armatei revo
luționare a Etiopiei Socialiste.

Au participat persoane oficiale ro
mâne și etiopiene.

Președintele Mengistu Haile 
Mariam și președintele Nicolae

Stimate tovarășe președinte 
Mengistu,

Stimată tovarășă Bishaw,
Dragi tovarăși și prieteni,

Doresc să vă mulțumesc pentru 
invitația de a vizita Etiopia prie
tenă, pentru urările de bun venit 
și primirea călduroasă, ospitalieră 
ce ni s-a făcut. Folosesc acest pri
lej pentru a vă adresa dumnea
voastră și poporului etiopian prie
ten un salut călduros și cele mai 
bune urări de progres, bunăstare 
și pace. (Aplauze).

Vizita noastră constituie o ex
presie a evoluției pozitive pe care 
o. cunosc raporturile de prietenie 
și colaborare dintre țările și po
poarele noastre, o ilustrare a do
rinței comune de a le conferi di
mensiuni și mai largi în viitor. Ne 
este plăcut să constatăm că, in spi
ritul convorbirilor și înțelegerilor 
convenite cu prilejul vizitei pe 
care ați făcut-o în 1978, în Româ
nia, al declarației semnate atunci 
împreună, relațiile româno-etiopie
ne au cunoscut an de an noi pro
grese, îndeosebi pe plan economic, 
tehnico-științific și cultural. S-au 
amplificat, de asemenea, contactele 

posibilitățile existente, să confere 
stabilitate și perspective largi rela
țiilor dintre Republica Socialistă 
România și Etiopia Socialistă.

S-a exprimat convingerea că dez
voltarea raporturilor de prietenie și 
cooperare în domeniile politic, eco
nomic, tejhnico-științific și cultural 
dintre Republica Socialistă România 
și Etiopia Socialistă servește intere
selor celor două țări și popoare, con
stituind, în același timp, o importan
tă contribuție la întărirea colaboră
rii și solidarității țărilor în curs de 
dezvoltare, a politicii de pace, inde
pendență națională și înțelegere între 
toate statele și popoarele lumii.

Convorbirile se desfășoară într-o 
atmosferă de caldă prietenie, stimă 
și înțelegere reciprocă, în spiritul 
raporturilor tradiționale de prietenie 
și cooperare dintre Republica Socia
listă România și Etiopia Socialistă.

Ceaușescu au rostit toasturi, care au 
fost urmărite cu deosebită atenție și 
subliniate cu vii aplauze de cei pre- 
zenți.

Dineul s-a desfășurat într-o atmos
feră de caldă cordialitate și prietenie.

și schimbul de experiență între 
partidele noastre, între organiza
țiile politice și obștești din cele 
două țări.

Sînt încredințat că, în cursul ac
tualei vizite, al convorbirilor pe 
care le-am început astăzi, vom 
ajunge la noi înțelegeri și vom găsi 
noi căi și mijloace de a ridica la 
un nivel și mai înalt colaborarea 
și cooperarea dintre România și 
Etiopia. Noi apreciem că există 
toate posibilitățile pentru a dez
volta și mai larg schimburile eco
nomice și cooperarea reciproc 
avantajoasă, îndeosebi în sectoare 
importante cum sînt industria, 
geologia, petrolul, mineritul, agri
cultura, energia, construcțiile și al
tele. Aceasta corespunde interese
lor ambelor popoare și reprezintă, 
totodată, o contribuție la cauza co
laborării și păcii în lume.

Poporul român a salutat căldu
ros revoluția poporului etiopian, 
care a pus capăt feudalismului, 
dominației imperialiste și a des
chis calea dezvoltării economico- 
sociale independente a țării, tre
cerii spre construcția societății so
cialiste. Sîntem bucuroși că vizita
(Continuare în pag. a III-a)

Marți dimineața, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
a părăsit Capitala, plecînd în vizite 
oficiale de prietenie in Etiopia Socia
listă, Republica Zimbabwe, Republica 
Populară Mozambic și Republica 
Zambia.

Conducătorul partidului și statului 
nostru este însoțit de tovară
șii Gheorghe Oprea, membru al 
Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim viceprim- 
ministru ai guvernului, Ștefan Andrei, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., mi
nistrul afacerilor externe, Vasile 
Pungah, membru al C.C. al P.C.R., 
ministrul comerțului exterior și coo
perării economice internaționale, de 
alte persoane oficia1

La plecare, p<- -.oportul Otopeni, 
tovarășul Nicviae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu au fost salutați 
de tovarășii Constantin Dăscălescu, 
Iosif Banc, Emil Bobu, Ion 
Coman, Nicolae Constantin, Ion 
Dincă, Ludovic Fazekas, Alexandrina 
Găinușe, Petre Lupu, Paul Niculescu, 
Gheorghe Pană, Dumitru Popescu, 
Gheorghe Rădulescu, Ilie Verdeț, 
Ștefan Voitec, Ștefan Bîrlea, Miu 
Dobrescu, Petru Enache, Mihai Gere, 
Nicolae Giosan, Suzana Gâdea, Ștefan 
Mocuța, Ana Mureșan, Elena Nae, 
Ioan Totu, Ion Ursu, Richard Winter, 
Gheorghe Stoica.

Erau de față membri ai C.C. al 
P.C.R., ai Consiliului de Stat și ai 
guvernului, conducători de instituții 
centrale și organizații de masă și 
obștești.

Vizita șefului statului român în 
unele țări din Africa constituie o 
mărturie vie a bunelor relații pe care 
România le-a statornicit și le dez
voltă cu statele acestui continent, a 
dorinței de a intensifica colaborarea 
reciproc avantajoasă, de a conlucra 
mai strîns pe arena internațională în 
lupta pentru destindere, pace, cola
borare și înțelegere între popoare.

Pe aeroport erau arborate drapelele 
partidului și statului. Pe frontispiciul 
aerogării se afla portretul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

Numeroși oameni ai muncii bucu- 
reșteni veniți Ia aeroport au salutat 
cu căldură pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și pe tovarășa Elena 
Ceaușescu, urîndu-le drum bun și 
succes în noua solie de pace și cola
borare pe care o întreprind pe con
tinentul african. Cei prezenți au dat 
glas sentimentelor de dragoste fier
binte și înaltă stimă pe care întregul 
nostru popor le nutrește față de to
varășul Nicolae Ceaușescu pentru 
activitatea neobosită pusă în slujba

înaintea dineului oficial oferit în onoarea tovarășului Nicolae Ceaușescu șl a tovarășei Elena Ceaușescu do 
tovarășul Mengistu Haile Mariam

înfloririi continue a patriei noastre 
socialiste, a creșterii prestigiului și 
rolului ei în lume. Cei prezenți au 
exprimat mîndria patriotică față de 
această nouă și remarcabilă acțiune 
politică întreprinsă de conducătorul 
partidului și statului nostru, care se 
înscrie ca un moment deosebit în 
viața internațională, constituind o 
nouă și remarcabilă contribuție la 
dezvoltarea și întărirea relațiilor de 

prietenie, solidaritate și colaborare 
dintre România și țările africane, la 
cauza păcii, destinderii, libertății și 
progresului tuturor națiunilor.

La scara avionului, un grup de pio
nieri au oferit tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu buchete de flori.

La ora 9, aeronava prezidențială a 
decolat.
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în ansamblul eforturilor pentru edi
ficarea unei lunii a păcii, egalității, 
înțelegerii și conlucrării fructuoase 
între națiuni.

Noua vizită pe care președintele 
României socialiste o începe astăzi 
aici, la Addis Abeba, pe pămîntul 
Africii, anunță momente cu profunde 
semnificații în .cronica amplă a legă
turilor prietenești dintre România și 
statele africane, a conlucrării reciproc 
avantajoase, bazată pe egalitate de
plină în drepturi, pe stimă și înțele
gere mutuală, pe aspirații comune de 
pace, independență și progres.

Addis Abeba este pregătită să în- 
tîmpine sărbătorește, cu întrea
ga considerație, pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, care, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, efectuează o vizită oficia
lă de prietenie în această țară, la in
vitația tovarășului Mengistu Haile 
Mariam, președintele Consiliului Mi
litar Administrativ Provizoriu, pre
ședintele Comisiei pentru organizarea 
Partidului Oamenilor Muncii din 
Etiopia, comandant suprem al Ar
matei revoluționare a Etiopiei So
cialiste.

Mii și mii de locuitori ai capitalei 
au sosit încă din primele ore ale di
mineții pe aeroportul internațional 
pentru a ura tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu 
un călduros bun venit pe pămîntul 
țării lor.

Primirea deosebit de călduroasă 
pregătită șefului statului român re
prezintă o expresie concludentă a sti
mei și respectului poporului etiopian 
față de personalitatea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, față de realizările 
României socialiste, față de politica 
sa activă, dinamică și constructivă, 
de solidaritate militantă cu popoarele 
africane.

Cîteva mii de cetățeni au transfor

PLECAREA DIN CAPITALĂ

La plecarea din Capitală numeroși oameni al muncii, pionieri au dat glas sentimentelor de fierbinte dragoste șl stimă față de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușeicu, urindu-le drum bun și succes în noul itinerar de pace și colaborare pe continentul african

TELEGRAME DE LA BORDUL AVIONULUI PREZIDENȚIAL

Tovarășului TODOR JIVKOV
Secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, 

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Bulgaria
SOFIA

Cu prilejul survolării teritoriului Republicii Populare Bulgaria, îmi face 
plăcere să vă adresez un cald salut tovărășesc și cele mai bune urări de 
sănătate și fericire personală, iar poporului bulgar, vecin și prieten, noi suc
cese în construcția societății socialiste, în dezvoltarea economico-socială a 
pptriei.

Folosesc și acest prilej pentru a-ml exprima convingerea că tradiționa
lele relații de prietenie și colaborare dintre partidele și țările noastre se 
vor dezvolta continuu, pe multiple planuri, în spiritul înțelegerilor și hotă- 
rîrilor convenite în cadrul întilnirilor și convorbirilor pe care le-am purtat 
împreună, spre binele și în interesul popoarelor român și bulgar, al cauzei 
socialismului, colaborării și păcii în Balcani, în Europa și în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele

Republicii Socialiste România

PYrplpntpi Sa le
Domnului MOHAMED HOSNI MUBARAK

Președintele Republicii Arabe Egipt

CAIRO
Survolarea teritoriului Republicii Arabe Egipt îmi oferă plăcutul prilej 

de a vă adresa un salut călduros și cordiale urări de sănătate și fericire 
personală, de progres, bunăstare șl pace pentru poporul egiptean prieten. .

îmi exprim și pe această cale satisfacția pentru rezultatele fructuoase 
ale convorbirilor purtate împreună cu prilejul recentei vizite pe care ați 
făcut-o în România și reafirm hotărîrea noastră de a acționa pentru dezvol
tarea continuă a bunelor relații de prietenie și colaborare româno-egiptene, 
în interesul și spre binele ambelor țări și popoare, al cauzei înțelegerii și 
păcii în întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Excelențe. Sa-
Domnulut^ONSTANTIN KARAMANLIS

Președintele Republicii Elene
ATENA

Cu prilejul survolării teritoriului Republicii Elene, doresc să vă adresez 
un salut călduros și cele mai bune urări de sănătate și fericire, de progres, 
prosperitate și pace pentru poporul grec prieten.

îmi exprim, și pe această cale, convingerea că, în spiritul convorbirilor 
purtate împreună, al înțelegerilor la care am ajuns, bunele relații româno- 
elene vor cunoaște o dezvoltare susținută, pe multiple planuri, în interesul 
și spre binele celor două popoare ale noastre, al cauzei colaborării, înțelege
rii și păcii în Balcani, în Europa și în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale
Domnului GAAFAR MOHAMED NIMEIRI

Președintele Republicii Democratice Sudan

Survoiînd teritoriul Republicii Democratice Sudan, îmi este deosebit de 
plăcut să vă adresez un salut cordial și cele mai bune urări de sănătate 
și fericire personală, de progres, prosperitate și pace pentru poporul sudanez 
prieten.

Folosesc și acest prilej pentru a-mi exprima convingerea că, prin efortu
rile noastre comune, relațiile româno-sudaneze vor cunoaște o dezvoltare 
continuă, în interesul popoarelor și țărilor noastre, al cauzei păcii, indepen
denței și colaborării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

mat aeroportul într-un cîmp multico
lor, in plină mișcare. Se cîntă, se 
aclamă, se agită stegulețe românești 
și etiopiene. Drapelele celor două țări 
flutură îngemănate, simbol al legătu
rilor de prietenie, de colaborare și 
solidaritate dintre cele două țări, 
partide și popoare. Frontispiciul ae
rogării este dominat de două mari 
portrete ale președinților Nicolae 
Ceaușescu și Mengistu Haile Mariam. 
Pe o uriașă pancartă se poate citi 
în limba amhară urarea : „Bine ați 
venit, tovarășe Ceaușescu !“.

La scara avionului prezidențial, în 
întîmpinarea înalților oaspeți vin 
tovarășul Mengistu Haile Mariam, 
tovarășa Wubeanchi Bishaw. Tova
rășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul 
Mengistu Haile Mariam își string 
mîinile prietenește, se îmbrățișează. 
Se salută, de asemenea, cu prietenie, 
tovarășa Elena Ceaușescu și tova
rășa Wubeanchi Bishaw.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu pre
zintă persoanele oficiale române 
care îl însoțesc în această vizită : 
Gheorghe Oprea, membru al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim viceprim-ministru al 
guvernului, Ștefan Andrei, membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., ministrul 
afacerilor externe, Vasile Pungan, 
membru al C.C. al P.C.R., ministrul 
comerțului exterior și cooperării 
economice internaționale.

Un grup de copii înmînează tova
rășului Nicolae Ceaușescu, tovarășei 
Elena Ceaușescu mari buchete de 
flori.

Președintelui Nicolae Ceaușescu îi 
sînt prezentate personalitățile etio
piene venite la aeroport : Fikre 
Selassie Wogderesm, secretar general 
al Consiliului Militar Administrativ 
Provizoriu și membru al Comitetului 
executiv al Comisiei pentru organi
zarea Partidului Oamenilor Muncii 
din Etiopia, viceprim-ministru al 
guvernului, Fiseha Desta, secretar 

general adjunct al Consiliului Mili
tar Administrativ Provizoriu și 
membru al Comitetului executiv al 
Comisiei pentru organizarea Parti
dului Oamenilor Muncii din Etiopia, 
șeful Departamentului pentru pro
bleme de justiție, administrație și 
de apărare, Addis Tedla, membru al 
Comitetului Permanent al Consiliului 
Militar Administrativ Provizoriu, vi
cepreședinte al Consiliului suprem 
pentru campania de dezvoltare re
voluționară națională și planificare 
centralizată și membru al Comite
tului executiv al Comisiei pentru 
organizarea Partidului Oamenilor 
Muncii din Etiopia, Taye Tilahun, 
ministru de interne, Wollie Chekol, 
ministrul comerțului exterior./

Președinții Nicolae Ceaușescu și 
Mengistu Haile Mariam urcă pe un 
podium de onoare. Se aud acordu
rile imnurilor de stat ale Republicii 
Socialiste România și Etiopiei Socia
liste. Sînt trase, în semn de salut, 21 
de salve de artilerie. Președintele 
României primește raportul coman
dantului gărzii militare, după care, 
însoțit de șeful statului etiopian, tre
ce în revistă unitatea aliniată pe 
aeroport.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu, to
varășei Elena Ceaușescu le sînt pre
zentați miniștrii, membrii Consiliu
lui Militar Provizoriu, alte oficiali
tăți etiopiene venite la aeroport pen
tru a-i intîmpina pe solii poporului 
român. Sînt prezenți, de asemenea, 
șefi ai misiunilor diplomatice acredi
tați la Addis Abeba, conducătorii 
unor organizații internaționale cu se- 
diul în Etiopia, membrii coloniei 
române.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu, tovarășul 
Mengistu Haile Mariam și tovarășă 
Wubeanchi Bishaw se îndreaptă 
apoi spre cetățenii care alcătuiesc 
un uriaș careu cu deschiderea spre 
pista de aterizare. Se flutură stegu
lețe cu culorile României și Etiopiei, 

se aud ovații, saluturi de „Bine ați 
venit !“'

Președintele Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu, împreună cu 
președintele Mengistu Haile Mariam 
și cu tovarășa Wubeanchi Bishaw pă
răsesc aeroportul in automobile spe
ciale eșcortate de motocicliști, în- 
dreptîndu-se spre Palatul Național, 
reședința rezervată oaspeților români 
în timpul vizitei.

Cortegiul oficial se apropie de 
Addis Ăbeba, oraș în plină dezvolta
re și modernizare așezat aproape în 
centrul țării și al regiunii Shoa. Si
tuat la aproximativ 2 500 metri altitu
dine, Addis Abeba este un oraș în- 
cîntător în care edificiile moderne 
coexistă cu construcțiile vechi, avînd 
în prezent peste un milion de locui
tori. Centru politic, economic și cul
tural al Etiopiei, el s-a îmbogățit, in 
ultimii ani, cu edificii impunătoare, 
construite într-un stil arhitectonic 
modern. între acestea, figurează la 
loc de cinste clădirile municipalității, 
Consiliului suprem al campaniei 
pentru dezvoltare revoluționară na
țională și planificare centralizată, 
Ministerului Informațiilor, cea a 
Telecomunicațiilor și Televiziunii, 
cele ale băncilor, precum și edifi
ciile culturale.

întregul traseu urmat — Calea Afri
cii — este pavoazat sărbătorește pe 
aproape șapte kilometri cu drapelele 
român și etiopian. Pe mari panouri 
sînt înscrise lozincile : „Bun venit, 
tovarășe Ceaușescu !“, „Relațiile ro- 
mâno-etiopiene vor deveni mai pu
ternice !“, „Să se întărească prietenia 
și solidaritatea dintre Etiopia și 
România !“, „Trăiască prietenia din
tre popoarele etiopian,și român !“.

Drumul pînă la reședință, în ciuda 
ploii torențiale, fenomen obișnuit al 
climei pe platoul etiopian în această 
perioadă, constituie cadrul unor ma
nifestări de caldă prietenie, de stimă 
profundă față de solii poporului ro
mân.

la Monumentul Victoriei
Tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, secretar 
general al Partidului 
Comunist Român, 
președintele Republi
cii Socialiste Româ
nia, a depus, marți 
după-amiază, o coroa
nă de flori la Monu
mentul Victoriei.

La ceremonie a luat 
parte tovarășa Elena 
Ceaușescu. Au fost 
prezenți tovarășii 
Gheorghe Oprea, Ște
fan Andrei, Vasile 
Pungan, Silviu Curti- 
ceanu, alte persoane 
oficiale române.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost în
soțit de tovarășul 
Mengistu Haile Ma
riam, președintele 
Consiliului Militar 
Administrativ Provi
zoriu, președintele 
Comisiei pentru orga
nizarea Partidului Oa
menilor Muncii din 
Etiopia, comandant 
suprem al Armatei re
voluționare a Etiopiei 
Socialiste. Au fost de 
față tovarășa Wu
beanchi Bishaw, alte 
persoane oficiale etio
piene.

Situat in Piața Vic
toriei, monumentul a 
fost construit în 1941, 
în memoria celor că- 
zuți în lupta împotri
va fascismului italian. 
Monumentul -este o 
construcție cilindrică, 
realizată într-o arhi
tectură de tip Ax m, 
predominantă ' .e-
giune de cir' . 3 000
de ani,, cu numeroase 
basoreliefuri.

în vîrful său se află 
un leu — simbolul 
tradițional al Etio
piei. La baza edificiu
lui este încrustat, în 
limbile amhară și en
gleză, un profund 
omagiu adus memo
riei eroilor căzuți.

„Ziua victoriei pa- 
trioților etiopieni" 
este marcată în fie
care an, la 6 aprilie, 
prin ample manifestări.

La. sosirea „ „tovarășului Nicolae 
•Ceaușescu și tovarășului Mengistu 

. Hajl<^ârLaiA,'’„o gardă militară pre
zintă onorul. ". Tovarășul / Nicolae 
Ceaușescu salută garda de onoare.

Cei doi șefi de stat, în acordurile 
solemne ale unui marș militar, se 
îndreaptă apoi spre intrarea monu
mentului.

După depunerea coroanei de flori, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu și cele
lalte persoane oficiale române păs
trează un moment de reculegere in 
memoria patrioților etiopieni căzuți 
la datorie.

Pe panglica coroanei era înscris, 
In limbile română și amhară : 
„Omagiu din . partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, președintele . Re

„Noul dialog la nivel înalt româno-etiopian 
deschide perspectiva consolidării 

și mai puternice a tradiționalei prietenii 
dintre cele două țări și popoare“

ADDIS ABEBA 12 (Agerpres). — Presa și radioul din Etiopia Socialistă 
continuă să consacre ample spații vizitei oficiale de prietenie pe care 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, o 
întreprinde in această țară africană. Ziarele au publicat relatări cuprin
zătoare privind programul vizitei, stadiul și perspectivele de dezvoltare 
a relațiilor romăno-etiopiene, precum și date biografice ale președintelui 
Nicolae Ceaușescu și ale tovarășei Elena Ceaușescu.

Cotidianul de limbă amhară 
„ADDIS ZEMEN" și cel de limbă 
engleză „ETHIOPIAN HERALD" 
inserează pe prima pagină, sub ti
tlul „Președintelui Ceaușescu i se va 
face o primire caldă", ample artico
le, însoțite de fotografii. „Ethiopian 
Herald" scrie : „O primire caldă și 
frățească va fi rezervată tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, care, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, sosește, 
astăzi după-amiază, într-o vizită 
oficială de prietenie în Etiopia, la 
invitația tovarășului Mengistu Haile 
Mariam, președintele Consiliului 
Militar Administrativ Provizoriu, 
președintele Comisiei pentru orga
nizarea Partidului Oamenilor Mun
cii din Etiopia, comandant suprem 
al Armatei revoluționare a Etio
piei Socialiste".

în articol sînt prezentate princi
palele momente din cadrul vizitei 
înalților oaspeți români, subliniin- 
du-se că distinsului președinte ro
mân și tovarășei Elena Ceaușescu, 
care sosesc direct de la București, 
li se va face o primire cordială de 
către Mengistu Haile Mariam și to
varășa Wubeanchi Bishaw. De 
aceeași primire caldă se vor bucura 
oaspeții români din partea popu
lației capitalei etiopiene atît la 
Aeroportul Internațional Bole, cit și 
de-a lungul șoselei care va fi 
străbătută de coloana oficială — 
adaugă ziarul, care scrie :

„Vizita conducătorului român In 
Etiopia Socialistă se prevede să 
ducă la adîncirea cooperării și co
laborării dintre cele două țări fră
țești. Intîlnirea dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul 
Mengistu Haile Mariam va deschi
de noi perspective pentru consoli
darea sentimentelor de prietenie 
dintre cele două țări și popoare — 
sentimente care și-au găsit expre
sia concretă in manifestările de so
lidaritate ale României față de 
Etiopia, cînd aceasta din urmă a 
fost victima agresiunii fasciste.

publicii Socialiste România, pentru 
patrioții etiopieni1*.

Ceremonia depunerii coroanei de 
flori Ta 'Monumentul Victoriei a fost 
urmărită de piimeroși cetățeni din 
Addis Abeba, care au făcut înalților 
soli ai poporului român o caldă ma
nifestare de simpatie, dînd expre
sie sentimentelor de prietenie sin
ceră pe care le nutresc față de po
porul român, dorinței de extindere 
și aprofundare a colaborării reci
proc avantajoase dintre România și 
Etiopia.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu au răspuns 
cu prietenie miilor de locuitori ai 
orașului Addis Abeba prezenți la 
monument.

în drum spre reședința rezervată

România a salutat, de asemenea, 
cu nouă ani în urmă, revoluția 
etiopiană împotriva feudalismului 
și a amestecului imperialist.

Trebuie reamintit, în legătură cu 
aceasta, că, în cursul întîlnirii la

Ample relatări 
și comentarii ale presei 
și posturilor de radio 

și televiziune din Etiopia

nivel înalt etiopiano-române, care 
a avut loc, la București, în decem
brie 1978, s-a subliniat că, în spi
ritul relațiilor amicale care carac
terizează tradițional relațiile din
tre cele două țări, există condiții 
favorabile pentru extinderea ariei 
de cooperare dintre ele. în perioa
da care a trecut de atunci, relațiile 
economice ț și colaborarea dintre 
Republica Socialistă România și 
Etiopia Socialistă s-au aflat pe 
baze, ferme". în articol se eviden
țiază apoi faptul că „ținînd seama 
de potențialul economiilor celor 
două țări, există mari posibilități 
de dezvoltare a cooperării în do
meniile agriculturii, mineritului, 
transportului și telecomunicațiilor, 
comerțului exterior, educației, să
nătății, științei și culturii".

Sînt inserate date privind geo
grafia României, lupta Partidului 
Comunist Român împotriva fascis
mului, precum și realizările po
porului român dobîndite după 
eliberare și pînă în prezent.

„Ethiopian Herald" își con
sacră aceluiași eveniment edito
rialul intitulat „Salutînd un prie
ten". în articol se spune : „Etiopia 

„înalților .oașpeți .j, țomâni pe durata 
„yizițpL.în. Etiopia, coloana oficială 
de mașini'străbate arterele capitalei, 
dominate de drapelele de stat ale 
României și Etiopiei. Este un prilej 
pentru a observa îndeaproape chipul 
orașului, punctat de exoticul palmie
rilor, numeroasele clădiri moderne 
construite în ultimii ani. In apro
piere se văd săltînd culmile munți
lor, încadrînd avantajos orașul, con- 
ferindu-i, o dată în plus, un aspect 
deosebit de atrăgător.

Un nou prilej pentru cetățenii ca
pitalei Etiopiei Socialiste de a sa
luta cu deosebită căldură pe solii po
porului român, de a marca prin ges
turi simple, de adîncă sinceritate, 
bucuria prezenței lor în țara de la 
izvoarele Nilului Albastru.

și România au relații bilaterale 
tradiționale. Raporturile de coope
rare au căpătat noi dimensiuni 
după revoluția populară din Etio
pia. Cele două țări, care au ales 
calea socialistă de dezvoltare, au 
multe lucruri comune care le lea
gă. Ele acționează pentru strîn- 
gerea și' extinderea acestor legă
turi de cooperare, în avantajul re
ciproc al popoarelor lor. Drept re
zultat, relațiile, frățești de coope
rare etiopiano-române cunosc o 
permanentă consolidare.

România și Etiopia promovează o 
politică de strînsă cooperare cu 
toate statele lumii, fără deosebire 
de regimul lor social. Cele două 
țări au luptat împotriva fascismu
lui. Ele acționează împreună in 
cadrul O.N.U. pentru pace, secu
ritate, destindere și dezarmare și, 
alături de alte state, și-au adus o 
măre contribuție la menținerea 
păcii și securității în lume. ’

Etiopia Socialistă dă ■ o înaltă 
apreciere: ajutorului important
acordat de România în primii ani 
după revoluție, îndeosebi cînd su
veranitatea și integritatea sa teri
torială au fost amenințate. Româ
nia, sub conducerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a urmărit în
deaproape progresele revoluției 
etiopiene, acordîndu-i întregul său 
sprijin, în mod constant și prin
cipial.

Vizita tovarășului Mengistu Haile 
Mariam în România și a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu în Etiopia 
Socialistă se constituie ca prilejuri 
fericite pentru un larg schimb de 
opinii între cei doi conducători de 
stat, pentru promovarea cooperă
rii bilaterale în interesul dezvoltă
rii ambelor țări. Cooperarea dintre 
cele două state poate fi, fără nici 
o îndoială, extinsă pe mai departe, 
pe baza respectului și avantajului 
reciproc.

România și Etiopia au aceleași 
aspirații, iar relațiile frățești din
tre ele se vor dezvolta pe mai de
parte prin vizita tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în țara noastră".

Un loc central ocupă acest 
eveniment de seamă pentru evo
luția bunelor relații romăno-etio
piene și în emisiunile POSTURI
LOR DE RADIO ȘI TELEVIZIU
NE din Addis Abeba, ca și în BU
LETINUL AGENȚIEI ETIOPIENE 
DE PRESĂ (E.N.A.).
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In timpul convorbirilor oficiale Un cald „Bun venit 1" pe pămîntul etiopian

Dineu oficial in onoarea tovarășului Nicolae Ceausescu si a tovarășei Elena Ceausescu
Toastul tovarășului Nicolae Ceaușescu

La sosirea
pe aeroportul

internațional Bole
(Urmare din pag. I)

ne dă prilejul să cunoaștem ne
mijlocit eforturile pe care poporul 
etiopian le depune, sub conducerea 
Comisiei pentru organizarea Parti
dului oamenilor muncii, pentru 
făurirea unei Etiopii noi, libere și 
prospere. Ca prieteni, urăm po
porului etiopian succese tot mai 
mari pe această cale a dezvoltării 
independente, a construcției socia
liste.

Republica Socialistă România 
este angajată cu toate forțele sale 
în realizarea unui amplu program 
de dezvoltare și modernizare a 
economiei naționale, de înflorire a 
științei și culturii, de ridicare a ni
velului de trai al întregului popor. 
Acționăm pentru realizarea unei 
noi calități a muncii și vieții în 
toate domeniile, pentru înfăptuirea 
programului de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate.

Sîntem profund preocupați de 
actuala situație internațională, 
care continuă să fie deosebit de 
complexă și gravă. în lume se 
mențin și se agravează vechile 
conflicte, apar altele noi, continuă 
să se manifeste politica imperialis
tă de forță și dictat, de menținere 
și reîmpărțire a zonelor de influ
ență. Se intensifică și se adîncește 
criza economică mondială, se mă
resc decalajele dintre țările sărace 
și cele bogate. O îngrijorare deo
sebită provoacă amploarea fără 
precedent a cursei înarmărilor — 
care sporește tot mai mult perico
lul unei catastrofe nucleare. Toate 
acestea duc la o încordare deose
bită, primejduiesc grav libertatea 
și independența popoarelor, secu
ritatea și pacea întregii lumi.

în aceste condiții, considerăm că 
este mai necesar ca oricînd ca po
poarele să-și unească eforturile și

Toastul tovarășului Mengistu Haile Mariam
(Urmare din pag. I)

folosesc această ocazie pentru a 
exprima admirația noastră față de 
înaltul nivel de dezvoltare atins de 
poporul român și pentru a-i trans
mite cele mai bune urări pentru 
un viitor prosper. (Aplauze).

Tovarăși,
Masele largi populare din Etio

pia au fost în măsură să urmeze 
în continuare calea aleasă de ele 
spre progres, după răsturnarea sis
temului feudal arhaic. în conse
cință, lupta pe care am început-o, 
pornind de la luarea unor măsuri 
democratice de redare a pămîntu- 
rilor adevăraților producători și 
pînă la realizarea structurilor in
stituțiilor socialiste, este deosebit 
de complicată.

Cu toate acestea, pornind de la 
faptul că poporul muncitor al 
Etiopiei s-a ridicat cu hotărîre să 
înlăture cu desăvîrșire situația 
monstruoasă din trecut, ocupăm 
acum un loc de care ne mîndrim 
în rindurile forțelor lumii care se 
pronunță pentru pace și progres.

întrucît victoria obținută de po
porul nostru în această parte a lu
mii, ca și realizările istorice pe 
care le-am obținut au contribuit 
într-o măsură considerabilă la 
dezintegrarea vestigiilor imperia
lismului și reacțiunii, am fost în 
mod serios ținta forțelor care se 
opun păcii și progresului. Poporul 
nostru a fost victima multor în
cercări grele, începînd cu actele 
de subversiune și sabotaj și termi- 
nînd cu o agresiune militară și o 
invazie autentice. Totuși, aceste 
încercări nu ne-au clintit din ho- 

să colaboreze tot mai strîns pentru 
oprirea cursului periculos al eve
nimentelor spre catastrofă și 
război, pentru reluarea și afir
marea fermă a politicii de destin
dere și colaborare, de independen
ță și' pace.

Apărarea păcii și preîntîmpi- 
narea războiului constituie astăzi 
problema fundamentală a epocii 
noastre. Popoarele lumii cer cu tot 
mai multă energie să se pună ca
păt cursei înarmărilor, să se treacă 
la dezarmare, și în primul rînd la 
dezarmarea nucleară. Ne pronun
țăm pentru înghețarea și reducerea 
cheltuielilor militare, pentru reali
zarea unui echilibru de forțe la 
nivel cît mai scăzut al înarmărilor 
— considerînd că aceasta este în 
interesul fiecărui popor, al apără
rii vieții, libertății și independen
ței fiecărei națiuni !

în acest cadru acordăm o aten
ție deosebită opririi amplasării ra
chetelor cu rază medie de acțiune 
în Europa, retragerii și distrugerii 
celor existente, milităm pentru o 
Europă unită, a colaborării și 
păcii, fără arme nucleare.

Apreciem că sînt condiții ca re
uniunea de la Madrid să se încheie 
în cel mai scurt timp, ca, în urma 
eforturilor generale ale statelor 
participante — la care România 
și-a adus/o contribuție activă — să 
se ajungă la înțelegeri construc
tive, la convocarea conferinței 
pentru întărirea încrederii și 
dezarmare în Europa.

în lumea de azi există numeroa
se probleme litigioase, conflicte și 
stări de încordare, care pot dege
nera oricînd în confruntări mili
tare, cu consecințe din cele mai 
grave pentru omenire. România 
s-a pronunțat și se pronunță ferm 
pfentru soluționarea tuturor aces
tor probleme .numai și numai pe 
cale pașnică, prin tratative. în 

tărîrea noastră, poporul etiopian 
avînd deja la activ numeroase acte 
de vitejie.

Sîntem hotărîți, în prezent, să 
accelerăm marșul nostru pe /calea 
realizării noii societăți. Prioritățile 
noastre actuale sînt realizarea 
partidului de avangardă al poporu
lui muncitor, întărirea forței noas
tre de apărare, astfel încît să pu
tem răspunde eficient și anihila 
orice amenințare, precum și acce
lerarea construirii economiei noas
tre socialiste.

Este bine cunoscut că omenirea 
se află, în prezent, în fața unei si
tuații deosebit de grave. Se poate 
spune că de la cel de-al doilea 
război mondial, care a condus lu
mea pe marginea distrugerii, nu a 
mai existat o astfel de situație.

Cu toate că imperialismul își dă 
bine seama că pacea constituie 
dorința și aspirația popoarelor în
tregii lumi, el pregătește terenul 
pentru o distrugere globală, în 
scopul prelungirii existenței sale 
și, dacă se poate, al dominației 
asupra omenirii. Planurile pentru 
desfășurarea de noi rachete nu
cleare în Europa de vest constituie 
o manifestare vie a acestor dorințe, 
în general, atrocitățile săvîrșite de 
imperialism și colaboratorii săi în 
Africa, Orientul Mijlociu, Asia și 
America Latină sînt evenimente 
zilnice.

Nu există nici o îndoială că dacă 
cursa înarmărilor nu este stopată 
și dacă planurile agresive ale im
perialismului nu sînt dejucate, în
treaga omenire riscă o catastrofă 
incalculabilă. Lupta și eforturile 
continue ale tuturor popoarelor iu
bitoare de pace și ale forțelor de

acest spirit acționăm pentru o re
glementare politică globală a pro
blemelor din Orientul Mijlociu, 
pentru instaurarea unei’păci trai
nice și juste în această regiune, 
bazate pe retragerea Israelului din 
teritoriile arabe ocupate în urma 
războiului din 1967, pe recunoaș
terea dreptului poporului palesti
nian la autodeterminare, inclusiv 
la crearea unui stat palestinian 
independent, pe asigurarea - con
viețuirii pașnice . a . tuturor sta
telor din zonă. Considerăm, tot
odată, necesar să se treacă la re
tragerea neîntârziată a Israelului 
din Liban și să se respecte inte
gritatea și suveranitatea Libanului.

Sîntem, de asemenea, preocupați 
de situația economică gravă exis
tentă în lume, de faptul că subdez
voltarea continuă să se accentueze; 
decalajele dintre țările bogate și 
țările sărace devin tot mai mari. 
Pornind de la aceste realități, ne 
pronunțăm hotărît pentru măsuri 
concrete în direcția lichidării 
subdezvoltării și realizării unei noi 
ordini economice internaționale, 
bazate pe deplina egalitate și echi
tate, care să favorizeze progresul 
mai rapid al tuturor țărilor, și, în 
primul rînd, al celor rămase în 
urmă, să asigure stabilitatea eco
nomică mondială, promovarea 
largă a cooperării reciproc avanta
joase între state.

în cadrul politicii sale generale 
de colaborare și pace, de dezvol
tare a relațiilor cu toate statele 
lumii, fără deosebire de orînduire 
socială, România acordă o atenție 
deosebită relațiilor cu țările conti
nentului african. Sprijinim ■ ferm 
lupta acestor țări pentru lichidarea 
totală a politicii imperialiste, co
lonialiste și neocolonialiste, pentru 
consolidarea independenței națio
nale și asigurarea progresului lor 
economico-social de sine stătător.

mocratice de pretutindeni sînt 
deci esențiale pentru a se ajunge 
la diminuarea tensiunii și promo
varea destinderii.

în Africa, atît atrocitățile inuma
ne împotriva popoarelor din Africa 
de Sud și Namibia, în flagrantă 
contradicție cu rezoluțiile Organi
zației Națiunilor Unite și cu ape
lurile comunității internaționale, 
cît și actele repetate de agresiune 
arogantă ale regimului de la Pre
toria împotriva statelor din prima 
linie au fost categoric condamnate 
de toate popoarele iubitoare de 
pace din întreaga lume. Cu toate 
acestea, ca urmare a sprijinului și 
încurajărilor pe care le primește 
din partea forțelor antipopulare și 
neiubitoare de pace, regimul de la 
Pretoria nu a slăbit aroganța sa. 
‘ Uciderea barbară, luna trecută, 
a trei patrioți, membri ai Congre
sului Național African, de către 
regimul terorist de la Pretoria de
monstrează cu claritate dimensiu
nea aroganței care îl caracteri
zează.

Etiopia Socialistă dorește să rea
mintească cu toată forța, încă o 
dată, comunității internaționale, 
responsabilitatea pe care aceasta o 
are pentru a fi luate măsurile ne
cesare, așa cum în mod repetat au 
cerut forțele iubitoare de pace, 
pentru a se asigura realizarea ime
diată a rezoluției 435 a Consiliului 
de Securitate, pentru a se permite 
accesul Namibiei la independență.

După cum știți, tovarășe pre
ședinte Nicolae Ceaușescu, o altă 
problemă care provoacă o mare în
grijorare pe continentul african 
este recenta reluare a războiului 
fratricid și a vărsării de sînge din

Ne manifestăm solidaritatea și 
acordăm un sprijin activ poporului 
namibian, care, sub conducerea re
prezentantului său legitim — 
S.W.A.P.O. — luptă împotriva ocu
pării ilegale a Namibiei de către 
Africa de Sud, pentru dreptul la 
independență, la dezvoltare liberă. 
Condamnăm cu hotărîre politica 
de apartheid și discriminare ra
sială — și cerem cu toată energia 
să- se pună capăt -oricăror acțiuni 
agresive ale Africii de Sud împo
triva țărilor vecine.

Ținînd seama că pe continentul 
african sînt încă multe alte proble
me nesoluționate, considerăm că 
trebuie făcut totul pentru a se 
întări unitatea africană, pentru ca 
problemele dintre statele africane 
să fie rezolvate numai și numai 
prin tratative. Apreciem rolul im
portant ce revine Organizației Uni
tății Africane în soluționarea aces
tor probleme și în crearea condi
țiilor ca statele continentului afri
can să-și poată consacra întregul 
lor potențial material și uman rea
lizării programelor de dezvoltare 
economică și socială, de bunăstare 
și fericire.

Avînd în vedere problemele com
plexe din lumep. contemporană, 
este necesar să se acționeze cu mai 
multă hotărîre pentru întărirea 
unității și colaborării tuturor for
țelor progresiste, antiimperialiste, 
a tuturor popoarelor care doresc să 
trăiască libere și în pace.

Este necesar să se așeze, cu toată 
hotărîrea, la baza relațiilor dintre 
state principiile deplinei egalități 
în drepturi, respectului indepen
denței și suveranității naționale, 
neamestecului în treburile interne 
și avantajului reciproc, ale renun
țării la forță și la amenințarea cu 
forța.

Soluționarea tuturor problemelor

Ciad, război care, în trecut, a pri
cinuit daune imense. întrucît 
aceasta constituie o problemă in
ternă a unui stat african, este lim
pede că o soluție trebuie căutată 
exclusiv în contextul principiilor 
Cartei organizației noastre conti
nentale, fără nici o intervenție din 
partea altor "state africane ori a 
unor forțe din afara Africii. De a- 
ceea, în conformitate cu responsabi
litățile care mi-au fost încredințate 
de cea de-a XlX-a conferință Ia 
nivel înalt a O.U.A., în calitate de 
președinte în exercițiu al organiza
ției, am făcut apel la toate părțile 
pentru a se abține de la orice formă 
de intervenție. La primirea unor 
informații potrivit cărora unele țări 
au trimis deja trupe în Ciad sau 
sînt pe punctul de a o face, am 
cerut convocarea de urgență a Bi
roului celei de-a XlX-a Conferințe 
a O.U.A. pentru a găsj soluții aces
tei probleme.

Instabilitatea actuală din Ciad, 
atrocitățile săvîrșite de regimul 
rasist din Africa de Sud, situațiile 
periculoase din Orientul Mijlociu, 
America Latină și din alte părți ale 
lumii, toate acestea sînt dovezi con
crete care demonstrează amplu si
tuația precară a păcii în lume.

Deși aceste fenomene ar putea fi 
analizate izolat, ele sînt, fără în
doială, cauzate direct sau indirect 
de imperialismul internațional.

Tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
Tovarășă Elena Ceaușescu, 
Distinși oaspeți,
Tovarăși,
Așa cum am încercat să arăt 

mai înainte, întrucît revoluția etio- 

în interesul păcii și colaborării cere 
participarea tuturor statelor, fără 
deosebire de orînduire socială sau 
mărime, la activitatea internațio
nală și, în mod deosebit, am în 
vedere rolul important al țărilor 
mici și mijlocii, al țărilor în curs 
de dezvoltare, al statelor nealiniate, 
care constituie marea majoritate a 
țărilor lumii și șînt profund inte
resate într-o politică nouă, demo
cratică, de pace. ■■■■■■

în același timp, este necesar să 
se asigure un rol mai important 
Organizației Națiunilor Unite, altor 
organisme internaționale, în solu
ționarea problemelor complicate 
din viața mondială, în promova
rea colaborării, destinderii și păcii 
în lume.

Stimate tovarășe președinte 
Mengistu,

Aș dori, încă o dată, să mențio
nez relațiile tradiționale dintre po
poarele noastre și să exprim con
vingerea că vizita actuală, convor
birile pe care le-am început vor 
deschide noi perspective dezvoltăiai 
colaborării multilaterale, întăririi 
prieteniei și conlucrării între țările 
și partidele noastre — ceea ce co
respunde intereselor ambelor po
poare, cauzei păcii, socialismului și 
colaborării internaționale.

Urez poporului prieten etiopian 
succese tot mai mari în dezvoltarea 
sa economico-socială pe drumul 
socialismului, al bunăstării și fe
ricirii ! (Aplauze).

Ridic paharul pentru întărirea 
prieteniei și colaborării româno- 
etiopiene !
t în sănătatea tovarășului pre
ședinte Mengistu și a tovarășei 
Bishaw !

în sănătatea dumneavoastră, a 
tuturor ! (Aplauze).

din Addis Abeba

piană a creat o atmosferă de natu
ră să conducă la statornicirea unor 
raporturi strînse între Etiopia 
și România, îmi exprim convinge
rea că există ample posibilități de 
cooperare care pot fi folosite în in
teresul reciproc al celor două po
poare ale noastre.

Țările noastre, care și-au ales 
calea socialistă de dezvoltare, au, 
de asemenea, multe posibilități 
care le permit consolidarea coope
rării pe arena internațională, pen
tru a crește în continuare contribu
ția lor la menținerea păcii și secu
rității. Sîntem convinși că, folosind 
aceste posibilități, eforturile pe 
care le vor face și contribuțiile pe 
care le vor aduce la rezolvarea pro
blemelor complexe ale lumii vor fi 
în continuare semnificative și 
utile.

Exprimînd cordiala noastră gra
titudine pentru sentimentele de 
bunăvoință pe care poporul și gu
vernul român le nutresc față de 
Etiopia revoluționară și pentru 
cooperarea care continuă să. se ex
tindă între noi, rog pe toți cei pre- 
zenți aici să mi se alăture pentru a
toasta :

— pentru 
del ungă tă 
Ceaușescu ;

— pentru 
îndelungată 
Ceaușescu ;

— pentru 
tenia dintre

sănătate și viață în- 
tovarășului Nicolae

sănătate și viață 
tovarășei Elena

prosperitatea și prie- 
poporul român și po

porul etiopian, pentru pace în lu
mea întreagă 1 (Aplauze).

in
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RECOLTA DE CRÎU- cit mai repede strînsă, cu maximă grijă adăpostită!

■>

IERI, JUDEȚUL TULCEA A ÎNCHEIAT 

RECOLTAREA GRIULUI
Lucrătorii ogoarelor județului Tulcea au Încheiat recoltarea griu

lui pe întreaga suprafață. în prezent, toate forțele sînt concentrate la 
eliberarea terenului, însămînțarea culturilor duble și succesive, între
ținerea culturilor, strîngerea și depozitarea furajelor.

în telegrama adresată cu acest prilej TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste România, de Comitetul județean de 
partid se exprimă angajamentul oamenilor muncii din agricultura ju
dețului de a nu precupeți nici un efort pentru* a înfăptui neabătut 
istoricele hotărîri ale Congresului al XII-lea și Conferinței Naționale 
ale partidului, contribuind astfel la înflorirea scumpei noastre patrii.

HUNEDOARA: Combinele — ______  , fi 
operativ in lanurile zvintate
Și în județul Hunedoara secerișul 

griului se desfășoară din plin. Pînă 
luni seara, recolta a fost strînsă de 
pe 48 la sută din suprafață. Pentru 
grăbirea lucrărilor, comitetul jude
țean de partid, organele și organi
zațiile de partid de la sate acordă 
o deosebită atenție bunei organizări 
a muncii în toate unitățile agricole, 
folosirii fiecărei ore bune de lucru. 
Așa se face că, deși în zona consi
liilor agroindustriale Călan, Simeria, 
Orăștie și Hațeg au căzut ploi to
rențiale, ritmul la seceriș pe județ 
nu a scăzut. „Măsura stabilită de 
comitetul județean de partid de a 
se deplasa operativ combinele din zo
nele afectate de ploi în consiliile 
agroindustriale Deva și Ilia, unde 
s-a putut lucra în condiții bune, s-a 
dovedit a fi foarte eficientă1* — ne 
spunea Antoniu Iuga, directorul Trus
tului S.M.A. Hunedoara.

Duminică și luni au fost zile cu 
soare și în multe unități s-a lu
crat cu toate forțele. La C.A.P. Si
meria, intr-un Ian unde era pre
zent inginerul Emil Szăkely, vicepre
ședinte al consiliului agroindustrial 
Simeria, mecanizatorii Pavel Vine- 
reanu, Vicrel Chiș, Tiberiu Pantiș, 
Viorel Rad și Nicolae Băluțu lu
crau fără întrerupere. într-o clipă 

de răgaz, mecanizatorul Pavel Vi- 
nereanu ne-a spus că răspunderea 
cu care s-au făcut reparațiile și re
viziile la combine în primăvară își 
arată acum rezultatele. „Nu am în
registrat opriri accidentale — a a- 
dăugat el. Combinele funcționează 
foarte bine și depășim zilnic norma 
planificată".

în ritm susținut se lucrează și în 
cooperativele agricole Băcia, Tîmpa 
și Sîntandrei, unde președinții, in
ginerii șefi din unități, alți specia
liști erau acolo unde le este acum 
locul : la recoltarea griului și însă
mînțarea" culturilor duble. în urma 
ploilor căzute există condiții favora
bile de a se obține recolte bune în 
acest an și la a doua cultură. A- 
ceasta ar trebui să-i stimuleze mai 
mult și pe cooperatorii din Sebeșel, 
care așteptau să vină presele de ba
lotat, în loc să strîngă și să depozi
teze ei paiele. Aici, ca și la Orăș- 
tioara de Jos, Sălașu de Sus și în 
alte unități agricole, din același mo
tiv, există încă decalaje mari între 
recoltarea cerealelor și însămînțarea 
culturilor duble.

Sabin CERBU
corespondentul „Scînteii*

IAȘI: Se lucrează intens,
în ritm

Cu toate că în județul Iași secerișul 
a început mai tîrziu, iar ploile au 
determinat dese întreruperi, totuși 
pină luni seara recolta de grîu a fost 
strînsă de pe 64 la sută din supra
fața cultivată. Acest rezultat are la 
bază măsurile luate în unitățile agri
cole pentru o cit mai bună organi
zare a lucrului în lanuri. în multe 
locuri, după combine și mașinile de 
balotat, sute de cooperatori adună și 
încarcă în căruțe paiele, ducîndu-le 
la depozitele de furaje. Imediat, trac
toriștii încep să are terenul și să 
însămințeze culturile duble. Ca urma
re, pînă acum s-au însămînțat în mi
riștile de orz și grîu aproape 26 000 
hectare cu culturi duble.

începînd de luni, secerișul se des
fășoară cu intensitate în întreg ju-> 
dețul. în unele unități din consiliile, 
agroindustriale Răducăneni, Holboca, 
Podu Iloaiei, Popricani, Ciurea și al
tele, care, de fapt, au început pri-

susținut
mele recoltarea, forțele mecanice și 
manuale au fost concentrate pe ulti
mele suprafețe. Potrivit programului 
de întrajutorare stabilit, de îndată 
ce unele unități vor încheia secerișul, 
combinele vor fi mutate la vecini. La 
C.A.P. Grozești, sub directa îndru
mare a inginerului loan Iacob, pre
ședintele unității, se lucra la recol
tarea griului cu șapte combine, se 
adunau și transportau paiele cu șase 
utilaje și 50 căruțe. Peste 100 coope
ratori ajutau la încărcat. Și încă un 
amănunt : pe niște platforme special 
amenajate, griul era întins și lopătat 
mereu pentru a-i reduce umiditatea.

Bine organizat se lucra și la C.A.P. 
Prisăcani. în lanuri, alături de cei 
12 combinări se aflau atît ing. Nico
lae Balcan, președintele unității, cit 
și inginerul-șef Petru Iov. Fiecare 
răspundea de activitatea unui grup 
de combine și urmărea ca griul' să se 

recolteze cit mai de jos, pentru a re
zulta și- cantități mai mari de paie. 
Muncindu-se astfel, la Prisăcani s-a 
strîns recolta de pe 420 hectare din 
cele 750 hectare cultivate.

Secerișul griului se desfășoară in 
ritm susținut și în cooperativele agri
cole Victoria, Popricani, Țigănești, 
Cotnari, Hîrlău, Deleni, Vlădeni ș.a. 
„Noi urmărim ca experiența unități
lor fruntașe la seceriș să fie larg ex
tinsă, pentru a strînge neîntîrziat și 
fără pierderi recolta de grîu — ne-a 
spus ing. Victor Surdu, director ad
junct al direcției agricole județene. 
Nu admitem decalaje între unități. De 
aceea avem în vedere ca la recoltare 
să se lucreze grupat, cu toate com
binele, încheind lan după lan, ca apoi 
să organizăm și întrajutorarea cu 
forțe mecanice între unități. De mare 
folos este măsura luată de comitetul 
județean de partid ca, în această pe
rioadă, activiștii de partid și de stat, 
toți specialiștii organelor agricole ju
dețene să răspundă, pe unități, de 
desfășurarea secerișului".

Manole CORCACI 
corespondentul „Scînteii"

satu MARE: Operativitatea 
în luarea deciziilor este 
mai necesară ca oricînd

In județul Satu 
Mare aflăm prima ves
te îmbucurătoare de 
pe frontul secerișului : 
cooperativa agricolă 
din Pir a încheiat re
coltarea griului. Și re
colta obținută aici 
este bună — în medie, 
3 300 kg pe fiecare din 
cele 700 hectare culti
vate — ceea ce de
monstrează hărnicia de 
care au dat dovadă 
mecanizatorii și coope
ratorii. La direcția 
agricolă județeană se 
apreciază că, in zilele 
următoare, alte unități 
agricole vor termina 
secerișul griului. De
altfel, in consiliul 
agroindustrial Tiream, 
recolta a fost strînsă 
de pe 55 la sută din 
suprafață, Tășnad — 
53 la sută, Odoreu — 
44 la sută, Ardud — 40 
la sută. Pentru accele
rarea lucrărilor, acti
viștii de partid, spe
cialiștii direcției agri
cole iau măsuri pentru 
buna folosire a combi
nelor și a timpului bun 
de lucru. Asupra aces
tui ultim aspect — or
ganizarea muncii — ne 
vom referi in rîndu- 
rile de față.

Indiscutabil, este 
bună măsura stabilită 
ca, in scopul folosirii 
judicioase a combine
lor, acestea să lucreze 
grupat intr-un lan și, 
atunci cind termină 
secerișul, să fie dirija
te în altă parte. Dar 
această măsură trebuie 
aplicată in funcție de 
situațiile concrete ce se 
ivesc pe parcurs. De

ce spun acest lucru 7 
Pentru că în unele 
locuri cadrele de con
ducere și specialiștii 
din unități nu au do
vedit suficientă pre
ocupare in transfe
rarea operativă a com
binelor în funcție de 
necesități. La coopera
tiva agricolă din Mof- 
tin, in jurul amie
zii, 11 combine se 
„încurcau" pe ultimele 
hectare din cele nouă 
rămase de recoltat din 
ziua precedentă. Direc
torul general al direc
ției agricole, tovarășul 
Adrian Rogojan, con- 
statind această situa
ție, a întrebat pe spe
cialistul unității : „De 
ce nu ați reținut doar 
două combine care să 
strîngă griul de pe cele 
nouă hectare, iar cele
lalte să fi fost transfe
rate noapte in alt lan ? 
Nu se poate admite ca 
de dragul respectării 
unei indicații, dealt
fel bune, combinele să 
nu poată fi folosite la 
întreaga capacitate. In 
campania de recoltare 
pierzi mult dacă nu iei 
măsuri organizatorice 
rapide și bine gindite, 
în funcție de cerințe". 
Observația directoru
lui direcției agricole 
era pe deplin înteme
iată. Mecanizatorii de 
pe cele 11 combine, 
care terminaseră de 
secerat, parcela respec
tivă, au trebuit să se 
deplaseze in'plină zi la 
alt lan. Evident, ase
menea practici sînt de 
natură să ducă la 
pierderea de ore pre

țioase, tocmai ' cind 
acestea trebuie folosi
te din plin.

Pentru a se preveni 
asemenea neajunsuri, a 
doua zi, dis-de-dimi- 
neață, direcția agricolă 
a organizat o radiocon- 
ferință la care au par
ticipat inginerii-șefi 
din consiliile agroin
dustriale și directorii 
stațiunilor pentru me
canizarea agriculturii. 
Intr-un timp scurt, s-a 
discutat despre regru
parea operativă a for
mațiilor de combine și 
deplasarea acestora 
numai în cursul nopții, 
despre necesitatea pre
lungirii zilei de lucru 
la recoltat și despre 
pregătirea insămînțări- 
lor de toamnă — pro
blemă care, in l-'resiil 
secerișului, nu poate fi 
neglijată.

Efectele măsurilor 
stabilite sînt evidente. 
Combinele de la C.A.P. 
Pir, unde s-a în
cheiat secerișul, au 
fost deplasate pe 
timpul nopții la C.A.P. 
Tășnad. Intrucit și alte 
cooperative agricole 
vor termina secerișul, 
combinele vor trebui 
să ajungă repede in la
nurile care au mai ră
mas de recoltat. Ope
rativitatea trebuie 
să-și spună cuvintul, 
astfel incit viteza zil
nică la seceris să ajun
gă la 3 800 hectare, 
față de 3 500 hectare 
cit s-a realizat pînă în 
prezent.

Ioan HERTEG

întreprinderea de ferite din Urzi- 
ceni este singura unitate din țară cu 
acest profil. Produsele sale sînt in
tens solicitate de toate ramurile eco
nomiei naționale, atît de agricultură, 
cit și de sectoarele de vîrf, de înal
tă tehnicitate, ale industriei noastre 
constrictoare de mașini. Este' v.orba 
de'" industria electronică, electroteh
nică, de automatizări, mijloace de 
calcul ș.a. Totodată, în cei 15 ani de 
existență întreprinderea și-a cîștigat 
un binemeritat prestigiu pe piețele 
externe, produsele sale fiind tot mai 
mult cunoscute, apreciate și solici
tate de partenerii externi.

Ne-am oprit asupra acestor ele
mente pentru a sublinia, de la înce
put, de ce colectivului de oameni ai 
muncii din această unitate îi revin 
an de an sarcini din ce în ce mai 
mobilizatoare, mai complexe. Anul 
1983 s-a înscris din primele sale luni 
pe coordonatele acestei tendințe de 
creștere continuă a producției. Și 
aș~a cum atestă faptele, realitățile 
acestor zile, însuflcțitoarea chemare 
adresată de secretarul general al 
partidului,, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, comuniștilor, tuturor oa
menilor muncii de a se realiza in 
acest an o producție industrială su
plimentară de cel puțin 12 miliarde 
Iei a găsit un puternic ecou în con
știința colectivului acestei unități. 
Pretutindeni, în toate sectoarele de 
fabricație, colectivul întreprinderii 
acționează în prezent cu întreaga să 
putere de muncă și creație pentru 
identificarea a noi surse interne de 
sporire a producției și eficienței eco
nomice. Dar să dăm cuvintul fapte
lor. Iață, mai întîi, opinia tovarășu
lui Aurel Ghiu, directorul întreprin*- 
derii.

— Realizarea unei calități noi, su
perioare în întreaga activitate pro
ductivă se situează permanent în 
centrul preocupărilor noastre. în 
strînsă concordanță cu exigențele 
acestei orientări, creșterea producției 
industriale se întemeiază, în princi
pal, pe valorificarea superioară a 
materiilor prime și a materialelor. 
De fapt, în 1983, din aceeași cantitate 
de materie primă ca și în anul tre
cut, vom obține un spor de produc
ție de peste 20 la sută. Hotărîtoare 
se dovedesc a fi în înfăptuirea aces
tui obiectiv acțiunile întreprinse 
pentru înnoirea și modernizarea 
producției și tehnologiilor de fabri
cație. în acest scop, în întreprindere 
a fost stabilit și se aplică cu bune 
rezultate un program foarte com
plex din punct de vedere tehnic șl 
cantitativ.

Am consultat și noi acest program. 
O primă constatare : toate produsele 
introduse în fabricație în acest ari 
și cele care urmează să fie asimi- 

• late în perioada următoare satisfac 
o seamă de cerințe stringente ale 
economiei naționale, noile produse 
avind un rol determinant în dezvol
tarea și modernizarea unor sectoare 
industriale. De asemenea, fiecare 
nou produs realizat aici înseamnă un 
produs mai puțin pe lista „de impor
turi. A doua constatare se referă la 
eficiența cu care se soldează în în
treprindere procesul de înnoire și 

modernizare a producției și tehnolo
giilor de fabricație. Notăm un exem
plu edificator in acest sens. Pînă nu 
de mult, din 100 kilograme de ma
terie primă se realizau, în medie, 
700 seturi de miezuri de trafoliriii 
pentru televiziune. în prezent, după 
modernizarea produsului amintit și 
a tehnologiilor de fabricație, din 
aceeași cantitate de materie primă 
se obțin 850 seturi, adică o produc
ție cu peste 21 la sută mai mare.

Nu vom insista și asupra altor 
exemple de acest fel. în schimb, 
iată cîteva date care oglindesc efi
ciența acțiunilor de înnoire și mo
dernizare a producției pe ansamblul 
întreprinderii. Astfel, calculele arată 
că in acest an o tonă de materie pri

GÎNDIREA TERMICĂ
A COLECTIVULUI SPOREȘTE 

VALOAREA METALULUI 
DIN EXPERIENȚA ÎNTREPRINDERII

DE FERITE DIN URZICENI

mă se concretizează într-o produc
ție cu o valoare de 2—3 ori mai mare 
comparativ cu doi ani in urmă. 
Practic, la ora actuală fiecare tonă 
de materie primă incorporată în pro
dusele finite ale întreprinderii își 
sporește valoarea, în medie, de 10 
ori.

Reținem și un alt aspect deosebit 
de important : noile produse asimi
late în fabricația de serie asigură o 
eficiență sporită nu numai in între
prindere, ci și în alte sectoare ale 
industriei noastre, respectiv la be
neficiarii acestora. Bunăoară, statoa
rele pentru micromotoare se reali
zau înainte prin bobinaj de cupru, 
materie primă deficitară. în plus, se 
consuma și un mare volum de ma
noperă. Acum statoarele au fost în
locuite cu doi magneți tip segmenți, 
care elimină în totalitate consumul 
de cupru și a creat condiții pentru 
creșterea substanțială a productivi
tății muncii în fabricația micromo- 
toarelor. Iar șirul unor astfel de 
exemple ar putea fi completat și cu 
altele, pentru că în întreprindere 
ritmul de înnoire și diversificare a 
producției este intr-adevăr foarte 
rapid. Mai exact, întreaga producție 
a întreprinderii se înnoiește și mo
dernizează la numai doi ani și ju
mătate. Cd alte cuvinte, nomencla
torul de fabricație al întreprinderii 
cuprinde în prezent numai produse 
care au fost asimilate sau moderni
zate în perioada care a trecut din 
actualul cincinal.

De bună seamă, acest proces rapid 
și eficient de înnoire și modernizare 
a producției, care dinamizează per
manent factorii cantitativi și calita
tivi ai activității economice a în
treprinderii, își are explicațiile sale, 
în primul rînd, el se datorează 
preocupărilor sistematice ale orga
nelor și organizațiilor de partid, ale 
consiliului oamenilor muncii pentru 
ridicarea continuă a pregătirii pro
fesionale a personalului muncitor. 
Așa cum ni s-a relatat, „in intre- 
Drindere toată lumea învață", în 
acest an fiecare membru al colecti
vului fiind cuprins într-o formă sau 
alta dc perfecționare a pregătirii 
profesionale și de policalificare. De
sigur, cursurile inițiate de întreprin

dere în acest scop nu se diferenția
ză din punct de vedere organizatoric 
de cele ce se desfășoară în alte uni
tăți economice. La întreprinderea 
din Urziceni, demne de remarcat sint 
stăruința și răspunderea cu care se 
urmărește ca aceste cursuri să-și 
atingă obiectivul propus : împrospă
tarea și îmbogățirea continuă a cu
noștințelor tehnice și profesionale 
ale întregului personal muncitor, 
astfel incit fiecare muncitor, tehni
cian și specialist să-și aducă o con
tribuție sporită la perfecționarea ac
tivității productive, la ridicarea ni
velului calitativ al produselor, la 
creșterea mai accentuată a produc
ției și eficienței economice.

Subordonată acestor obiective ma
jore, acțiunea de ridicare a pregă
tirii profesionale a personalului 
muncitor dezvoltă inițiativa și spiri
tul novator al colectivului, asigură 
participarea mai activă a muncito
rilor și în domeniul creației tehnice, 
în secția ferite, bunăoară, aflăm că 
matrițerul Radu Popescu are, prin 
ideile și soluțiile sale originale, o 
contribuție remarcabilă la realizarea 
sculelor pentru presarea in cimp 
magnetic. în sectorul de prelucrare a 
feritelor notăm că maistrul Eugen 
Popescu, pînă nu de mult rectifica
tor, are un aport prețios la 
elaborarea și perfecționarea unor 
tehnologii de rectificare și suprafi- 
nisare a feritelor. Lor li se alătură 
muncitorii Ion Moise, Marin Costa- 
che și mulți alții.

Analiza procesului de înnoire și 
modernizare a nomenclatorului de 
fabricație, a influențelor sale favo
rabile ashpra creșterii producției și 
eficienței economice, evidențiază 
aici, la întreprinderea din Urziceni, 
alte numeroase^ experiențe valoroa
se. Semnificative în acest sens sint 
și realizările remarcabile ale colecti
vului in domeniul autoutilării. în 
prezent, această unitate economică 
nu numai că își asigură cu forțe 
proprii, prin autoutilare, mașinile și 
SDV-urile necesare introducerii în 
fabricație a noilor produse și mo
dernizării capacităților sale produc
tive, dar a devenit și un exportator 
de utilaje. După cum se cuvine re
ținut că, acordîndu-se prioritate va
lorificării depline a forțelor proprii 
de creație, întreprinderea a dezvol
tat și întreține o bună colaborare cu 
o serie de institute de cercetare și 
inginerie tehnologică cu profil elec
tronic, electrotehnic, din chimie și 
din alte ramuri ale economiei na
ționale. Această colaborare vizează, 
deopotrivă, preluarea operativă a 
cercetărilor proprii ale institutelor 
de specialitate și fructificarea lor ra
pidă în producție, precum și clari
ficarea la cel mai înalt nivel de 
competență a unor probleme ce apar 
pe parcursul asimilării in fabricație 
a produselor gindite și concepute in 
întreprindere. Efectele acestei strîn- 
se conlucrări au fost, în par.te, ară
tate. Iată însă și alte date edifica
toare în această privință. în urmă cu 
15 ani, cind au intrat în funcțiune 
primele capacități de producție, în 
întreprindere se fabricau doar trei 
produse. Astăzi, in nomenclatorul 
său de fabricație figurează peste 300 
de produse, care, la rîndul lor, nu 
mai seamănă cu produsele ce se fa
bricau în urmă cu doi-trei ani. Și 
incă un amănunt pe care l-am reți
nut în timpul documentării noastre 
în întreprindere : fiecare produs in
trodus in fabricație trebuie să răs
pundă la 15—20 parametri tehnici și 
economici, conform celor mai exi
gente norme existente în acest do
meniu pe plan mondial.

Da, deși relativ tînără, întreprin
derea de ferite din Urziceni tinde 
spre performanțe mondiale. Și colec
tivul său de muncă este pe deplin 
îndreptățit să-și propună un atare 
obiectiv. Ne-au convins rezultatele 
de pînă acum, hărnicia își priceperea 
oamenilor de aici, convingerea cu 
care ne-au argumentat muncitorii și 
specialiștii uzinei că în actuala eta
pă de dezvoltare a științei și tehno
logiei în domeniul lor de activitate 
posibilitățile de sporire și diversifi
care a producției, de ridicare a per
formanțelor tehnice ale produselor 
și de valorificare a materiilor prime 
sînt, practic, nelimitate. Iar rîndurile 
de față nu înfățișează decît citeva 
secvențe din vasta activitate a co
lectivului de aici consacrată valori
ficării cît mai depline a acestor mari 
posibilități.

Ilie ȘTEFAN 
Mihai VIȘOIU

LA ÎNTREPRINDEREA MINIERĂ BĂLAN:

Utilajele folosite rațional și munca bine organizată asigură
DEPĂȘIREA PLANULUI

DE EXTRACȚIE A MINEREURILOR
în ampla bătălie ce se desfășoară 

în toate bazinele miniere din țară 
pentru a da patriei mai mult căr
bune, mai multe minereuri, colecti
vul întreprinderii miniere din Bălan, 
și-a propus să extragă și să prelu
creze peste prevederile planului pe 
acest an 25 000 tone minereuri. Este 
un angajament realist, Întemeiat pe 
evaluarea exigentă a posibilităților 
de care dispune acest harnic colectiv 
de oameni ai muncii, format din 
aproape 6 000 de mineri, români și 
maghiari.

Referindu-ne la eforturile depuse 
pînă acum pentru înfăptuirea acestui 
angajament muncitoresc notăm, mai 
întii, că de la în
ceputul anului și 
pînă in pre
zent întreprinde
rea minieră din 
Bălan a realizat 
suplimentar 43 t 
cupru in concen
trate și 1 800 t 
pirită. Deși aces
te succese nu par 
a fi prea spec
taculoase, merită 
totuși reținute. în 
primul rînd pen-

' tru că ele confirmă hotărirea 
colectivului de aici de a se 
autodepăși permanent. în al doilea 
rînd, pentru că aceste rezultate au 
fost obținute într-o perioadă în care 
se întreprind o serie de' acțiuni de 
reorganizare și modernizare a fluxu
rilor tehnologice. Acțiuni absolut ne
cesare, care se desfășoară „din 
mers" și vor asigura un ritm mai 
susținut activității productive. Ast
fel. după cum a ținut să precizeze 
tovarășul Răcz Attila Arpâd, direc
torul întreprinderii, la mina „Fagul 
Cetății", unde posibilitățile de ex
tracție sînt mari și conținutul în cu
pru al minereurilor este ridicat, se 
muncește intens la montarea unei 
instalații de extracție multicablu, ce 
va rezolva raoid și eficient transpor- 
tul pe verticală al minereului din 
subteran direct la stația de prelu
crare. operație cane, deocamdată, se 
execută în condiții grele și deosebit 
de costisitoare, necesitînd zilnic 
curse lungi cu autocamioane, cu mul
te transbordări, nemaivorbind de 
consumul considerabil de carburanți. 
Tot' în mina „Fagul Cetății" sînt in
curs de schimbare vagonetele auto- 
încărcătoare de 1,5 tone cu altele 
avînd o capacitate de 5 și, respectiv, 
2 tone fiecare. De asemenea, se pro
cedează la introducerea a 10 insta
lații de perforat găuri lungi în aba
tajele unde se aplică metoda de ex
ploatare cu surpare în subetaje. Lu

crările se apropie de sfîrșit, noile in
stalații și utilaje aflîndu->se în fază 
de reglare. Rezultatul ? Această mină, 
cu . cele mai mari rezerve cuprifere 
din cadrul întreprinderii, își va spori 
capacitatea de extracție cu peste 
5 000 tone minereuri pe lună.

In linii mari, situații similare îri- 
tîlnim și în celelalte două mine ale 
întreprinderii, respectiv la minele 
„Nord" și „Centru", în prezent, în 
aceste mine se acționează stăruitor 
pentru eliminarea locurilor înguste, 
se execută reparații la puțurile 
anexe, se depun eforturi pentru ca, 
în paralel cu punerea în valoare a 
noi rezerve de sporire a cantităților 

de minereuri extrase, 6ă se asigure 
și îmbunătățirea condițiilor de mun
că în subteran.

— Toate aceste măsuri — ne spune 
tovarășul Neculai Mireanu. secreta
rul comitetului de partid al între
prinderii— coroborate cu multe alte 
acțiuni referitoare la întregirea și ri
dicarea calificării forței de muncă, 
întărirea ordinii și disciplinei, apro
vizionarea ritmică cu piese de 
schimb constituie garanții sigure pen
tru realizarea și depășirea angaja
mentului asumat, pentru respectarea 
cu cinste a cuvîntului de miner dat 
minerului de onoare al țării, tovară
șul Nicolae Ceaușescu.

în ziua documentării noastre la 
întreprinderea minieră din Bălan s-a 
muncit așa cum de fapt se muncește 
în fiecare zi : cu răspundere, în or
dine și disciplină. Schimburile din 
abataje și înaintări au fost preluate 
rapid cu tradiționalele urări de „No
roc bun 1“ și „Joszerencset". La ie
șirea din subteran am stat de vorbă 
cu minerii Irimia Constantin, Por- 
kolăb Endre și loan Munteanu.

— Asemenea ortacilor din întreaga 
țară — ne-a spus Irimia Constantin 
— noi, minerii de la poalele Hășma- 
șului Mare, am trecut cu răspundere 
muncitorească la aplicarea progra
mului de lucru continuu, înțelegind 
să ne aducem întreaga contribuție la 
asigurarea în mal mare măsură, din 

resurse interne, a materiilor prime 
necesare dezvoltării economiei națio
nale.

— Cum a fost astăzi în subteran 7
— Am avut un schijnb rodnic. Bri

gada noastră a scos 25 tone de mi
nereuri peste planul la zi.

— Dar pentru dumneavoastră ? —
l-am întrebat pe minerul Porkolâb 
Endre. |

— Noj lucrăm la construcții șl 
montaje miniere. Facem tot ce ne stă 
în putere pentru a asigura ortacilor 
front larg de luru, astfel incit 
ei să poată extrage zi de zi cantități 
tot mai mari de minereuri.

— Considerați că pînă la finele 
anului veți putea 
respecta integral 
angajamentul a- 
6umat ?

— Cu'siguranță 
— ne-a răspuns 
minerul loan 
Munteanu. Ch'ar 
și în actualele 
condiții, cind a- 
vem deschise nu
meroase „șantie
re" de reorgani
zare și moderni
zare a fluxurilor 

tehnologice, ne ținem de graficele 
de producție. Cu atît mai mult vom 
reuși atunci cind vom beneficia de 
rezultatele măsurilor ce se întreprind 
în prezent pentru mai buna organi
zare a producției și a muncii.

Iată, prezentate succint, cîteva re
pere dintr-o vastă și complexă acti
vitate desfășurată de minerii orașu
lui de la poalele Hășmașului Mare. 
Asemenea celorlalte detașamente de 
mineri ai țării, ortacii din Bălan de
pun mari eforturi pentru soluționa
rea unor probleme inerente oricărei 
activități productive. în scopul reali
zării integrale a sarcinilor ce Ie re
vin în bătălia pentru a da țării mai 
multe minereuri. înalta răspundere 
muncitorească cu care se acționează, 
climatul sănătos de muncă statorni
cit, atenția permanentă ce se acordă 
de conducerea întreprinderii și orga
nele și organizațiile de partid, deopo
trivă, problemelor producției șl con
dițiilor de muncă și de viață ale mi
nerilor de aici constituie o chezășie 
sigură că angajamentul asumat de 
acest colectiv în marea întrecere so
cialistă va fi realizat integral — așa 
cum o cer interesele majore ale pa
triei noastre socialiste.

I. D. KISS
corespondentul „Scînteii"

fi
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ADUNĂRI FESTIVE
cu prilejul împlinirii a 35 de ani de la constituirea 

primelor șantiere naționale ale tineretului
■ împlinirea a 35 de ani de la consti
tuirea primelor șantiere naționale ale 
tineretului a fost marcată prin or
ganizarea, în toate județele țării, a 
adunărilor festive, la care au parti
cipat cadre de partid și de stat, tineri 
din întreprinderi, instituții și școli, 
actuali și foști brigadieri.

In cadrul acestor manifestări s-a 
dat expresie sentimentelor de aleasă 
gratitudine pentru grija deosebită și 
atenția permanentă de care se bucură 
tînăra generație din partea conducerii 
de partid, a secretarului său general, 
tovarășul — ■ ~
prețuirea 
generații 
cialistă.

în numele 
români, maghiari, germani și de alta 
naționalități — participanții s-au an
gajat să mobilizeze întreaga capaci
tate de acțiune a tinerei generații, 
pentru a răspunde prin noi și mă
rețe fapte de muncă la îndemnurile 
și sarcinile formulate de secretarul 
general al partidului, contribuind 
necontenit, fiecare la locul său de 
muncă, în fabrici și uzine, pe ogoa
re, în mine, pe marile șantiere, în 
școli și facultăți, la înfăptuirea mă
rețului program al partidului de dez
voltare multilaterală a patriei.

Aniversarea celor 35 de ani de la 
constituirea primelor șantiere națio
nale ale tineretului a oferit, prilejul 
de a rememora glorioasele tradiții de 
muncă și luptă ale tineretului, ale 
organizației sale revoluționare, în 
măreața epopee începută după 23 Au
gust 1944, pentru refacerea și recon
strucția țării, pentru făurirea Româ
niei noi, socialiste, proces istoric în 
care țînăra generație s-a angajat ple
nar cu entuziasm nestăvilit, cu vi
goare și eroism.

Animați de dorința fierbinte de a-și 
vedea țara tot mai bogată și mai fru
moasă, tinerii au participat cu elan 
revoluționar și la realizarea unor am
ple acțiuni de muncă patriotică în a- 
(ricultură și silvicultură, la buna gos

podărire și înfrumusețare a localită
ților urbane și rurale.

Actualele șantiere ale tineretului, 
are duc mai departe flacăra mun- 
i pentru țară, constituite la diver- 

obiective economice de o impor-

Nicolae Ceaușescu, pentru 
ce 
în

se arată muncii tinerei 
societatea noastră so-

tuturor tinerilor țării ■—

tanță majoră pentru economia na
țională — Canalul — -
Neagră, 
nari și Motru, Sistemul hidroener
getic .' ~
Fier II, centralele termoelectrice A- nina • — ■ • —
Combinatul petrochimic Midia, Sis
temul de irigații și desecări Viișoa- 
ra și București-Nord — prin noua 
structură organizatorică, marchează 
o etăpă nouă, superioară în angaja
rea tineretului în efortul întregului 
nostru popor de edificare a societă
ții socialiste multilateral dezvoltate, 
de înflorire a patriei noastre socia
liste.

Cu prilejul manifestărilor festive, 
a reieșit cu prisosință în evidență 
faptul că tineretul este conștient că, 
în actuala etapă, în fața întregului 
nostru popor stau sarcini de mare 
însemnătate pentru edificarea socie
tății socialiste multilateral dezvolta
te și înaintarea României spre co
munism.

înfăptuirea acestor obiective fun
damentale ale politicii partidului și 
statului nostru impune angajarea și 
mai hotărîtă a tuturor forțelor și 
energiilor, tînăra generație avînd da
toria de a participa cu entuziasmul 
și dăruirea vîrstei tinere la efortu
rile uriașe ale întregului nostru po
por de traducere în viață a amplelor 
programe care vor cofitribui la ridi
carea României pe noi coordonate ale 
devenirii sale socialiste și comuniste.

în încheierea adunărilor festive au 
fost adresate telegrame tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretarul gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, în care participanții, ' în 
numele tuturor tinerilor, s-au anga
jat să urmeze neabătut exemplul de 
muncă și dăruire al comuniștilor, să 
realizeze în cadrul fiecărui șantier o 
eficiență maximă a întregii munci, 
trecerea la o nouă calitate, superioa
ră, atît în înfăptuirea sarcinilor eco
nomice, cit și în direcția intensifi
cării muncii de educație comunistă, 
pentru a face din fiecare șantier o 
școală revoluționară, de pregătire și 
formare pentru muncă și viață a ti
nerei generații.

Dunăre—Marea 
combinatele miniere Rovi-

Și de navigație Porțile de
și Drobeta-Turnu Severin,
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UNIVERSIADA ’83 PRILEJ DE AFIRMARE
A SPORTIVILOR ROMANI

Felicitări reprezentanților noștri, care 
se întorc în țară cu un bilanț remarcabil!

• ROMÂNIA : 27 MEDALII (6 DE AUR, 12 DE ARGINT Șl 9 DE BRONZ) O CA DE OBICEI, IN PLU
TONUL FRUNTAȘ AL CLASAMENTELOR PE TOTAL MEDALII, PE MEDALII DE AUR Șl PE PUNCTE 
9 IN ULTIMA ZI AU URCAT DIN NOU PE PODIUM ATLETELE DOINA MELINTE Șl MARIA RADU 

@ DELEGAȚIA NOASTRĂ IA UNIVERSIADĂ SE ÎNTOARCE AZI

La Edmonton (Canada) s-a încheiat cea de-a 12-a 
ediție a Jocurilor Mondiale Universitare de vară — 
competiție polisportivă, care a fost urmărită cu viu 
interes de amatorii de sport din țara noastră și din 
întreaga lume.

Delegația studenților sportivi români s-a numărat 
printre protagonistele Universiadei, încheind întrece
rea cu un bilanț remarcabil : 27 de medalii, dintre 
care 6 de aur, 12 de argint și 9 de bronz. Clasarea, 
prin tradiție, în rîndul fruntașilor la Jocurile Mon
diale Universitare demonstrează în continuare că miș
carea sportivă studențească din România dispune de 
un apreciabil potențial competitiv, atît pe plan intern, 
cît și internațional. ,

în cele 11 zile de concurs, dintre sportivii români 
pe podiumul de premiere au urcat Anișoara Cușmir, 
Florența Crăciunescu, Maria Radu — atletism, Liliana

In ultima zi de întreceri

DIN ȚĂRILE SOCIALISTE ■ T

Vocații constructive
la Rostock

Cronica
Cu prilejul apropiatei sărbătoriri a 

celei de-a XV-a aniversări a Zilei 
naționale a Republicii Irak, marți 
după-amiază a avut loc în Capitală 
o manifestare culturală, organizată 
de Institutul român pentru relațiile 
culturale cu străinătatea, în cadrul 
căreia ziaristul Tudor Prelipceanu a 
înfățișat impresii de călătorie din a- 
ceastă țară. Au fost prezentate apoi 
filme documentare irakiene.

ai conduce- 
române de 
din Asia și 
Ministerului

Au participat membri 
rii I.R.R.C.S. și Ligii 
prietenie cu popoarele 
Africa, reprezentanți ai
Afacerilor -Externe, oameni de cul
tură și artă, un numeros public.

A fost prezent Dhiab M. Al-Al- 
gawi, ambasadorul Irakului la Bucu
rești.

De la Ministerul Transporturilor 
și Telecomunicațiilor
14 iulie se vor
linia I.D.E.B.

linia ferată cu- 
București Obor

Și 
la

în zilele de 13 
executa lucrări 
Fundeni. Ca urmare, 
rentă între stațiile
și Pantelimon se închide de la ora 
9,40 la ora 13,40. în acest interval, 
trenul 8302, care are sosirea la ora

10,05, circulă pînă la stația Panteli- 
mon, iar trenul 8313, care are pleca
rea la ora 10,15, va circula din stația 
Pantelimon la Fetești. Pe distanța 
Pantelimon — București Obor, în 
zilele de 13 și 14 iulie a.c., trenurile 
menționate sînt suspendate.

(Agerpres)

EDMONTON 12 (Agerpres). Peste 
55 000 de spectatori au urmărit în
trecerile ultimei zile a concursului 
de atletism.

Una dintre probele cele mai inte
resante, care a polarizat atenția 
celor prezenți, a fost cursa feminină 
de 1 500 m, o întrecere pasionantă, 
decisă efectiv pe linia de sosire. Re
editare a cursei similare desfășura
te cu doi ani în urmă la Universia
da de la București, atît în ce pri
vește dramatismul finalului, cît și 
ordinea primelor două clasate, pro
ba de 1 500 m a revenit Gabrielei Do
rio (Italia), învingătoare cu numai 8 
sutimi de secundă în fața atletei ro
mânce Doina Melinte, cîștigătoarea 
medaliei de argint. Pe locul trei s-a 
situat cealaltă reprezentantă a țării 
noastre, Maria Radu, campioana 
mondială universitară la 3 000 m.

Clasamentul probei feminine de 
1 500 m : 1. Gabriela Dorio (Italia) — 
4’07”26/100 ; 2. Doina Melinte (Româ- 

I nia) — 4’07”34/100 ; 3. Maria ~ ' 
(România) 
na Krott (R.F.
75/100 ; 5. Lynn Williams (Canada)
— 4’12”40/100 ; 6. "".A)
— 4’15”27/100 ; “ ~ ~ '
(U.R.S.S.) 
ter (S.U.A.) — 4’22”10/100.

în proba feminină de săritură in 
înălțime, victoria a revenit sportivei 
sovietice Tamara Bîkova, care a sta
bilit un nou record al Jocurilor cu 
performanța de 1,98 m. Cu același 
rezultat, Silvia Costa Acosta (Cuba) 
a cîștigat medalia de argint, cea de 
bronz revenind concurentei franceze 
Maryse Emane-Epee, cu 1,92 m. Pre
zentă printre finaliste, atleta român
că Niculina Vasile s-a situat pe lo
cul nouă, cu 1,87 m.

Dainis Kula (U.R.S.S.). a terminat 
învingător in proba de aruncarea su
liței, cu 87,80 m, fiind urmat de vest— 
germanul Helmut Schreiber — 
84,12 m și polonezul Stanislaw Go
rak — 83,20 m.

Iată medaliații celorlalte finale : 
400 m garduri femei : 1. Ekaterina 
Fesenko (U.R.S.S.) — 54”97/100 (nou 
record al

Radu
4’08”41/100 ; 4. Marti- 

Germania) — 4’09”
Missy Kane (S.U.A.)
7. Elena Sipatova 

4’18”41/100 ; 8. Sue Fos-

Jocurilor) ; 2. Elena Fili-

Bălan, Levente Molnar — gimnastică, EHsabeta Guz- 
ganu — scrimă (cu medalii de aur) ; Emilia Eberle, 
Mihaela Riciu, echipa feminină de gimnastică, Rozalia 
Oros, Nicolae Bodoczi, echipa feminină de floretă, 
Carmen Bunaciu — înot, Doina Melinte — atletism, 
Gheorghe Lăutaru — ciclism, echipa feminină de bas
chet (medalii de argint) ; Mihaela Riciu, Levente 
Molnar, Valentin Pintea — gimnastică, Vali Ioncscu, 
Maria Radu, Doina Melinte — atletism, Lucia Roma
nov, Laurențiu Bucur și Adrian Marcu — tenis (me
dalii de bronz).

Din cei 63 de sportivi români prezenți Ia Univer
siada de la Edmonton mai mult de jumătate au ob
ținut medalii — ceea ce constituie o nouă performanță 
prestigioasă a sportului românesc, delegația țării 
noastre participînd la numai opt discipline din cele 
zece incluse în program.

de atletism

CLASAMENTUL PE TOTAL ME- 
DALII : 1. U.R.S.S. - 114 (59 de 
aur, 28 de argint, 27 de bronz) ; 
2. S.U.A. - 55 (12-23-20) ; 3. 
Canada - 38 (9-10-19) ; 4.
România 27 (6-12-9) ; 5. Italia
- 25 (9-10-6) ; 6. R.P. Chineză
- 12 (5-3-4) ; 7. Franța - 12
(1—5—6) ; 8. Japonia - 11
(2—3—6) ; 9. Marea Britanie - 9 
(3-3-3) ; 10. R.F. Germania - 9 
(1-6-2) ; 11. Cuba - 7 (2-1-4) ; 
12. Nigeria - 5 (5-0-0) ; 13. 
Australia - 4 (2-0-2) ; 14. Po
lonia
- 3 (1-0-2) ;

_ 4 (1-2-1) ; 15. Brazilia
316. Olanda —

(0-3-0) ; 17. Iugoslavia - 3
(0—2—1) ; 18. Tunisia - 3
(0-1-2) ; 19. Belgia - 2
(1-1-0) ; 20. Senegal, Ceho-
slovacia, Tanzania - cîte o me
dalie de argint ; 23. Austria, 
Insulele Bermude, Coreea de 
Sud, Ungaria, Jamaica, Noua 
Zeelandă - cîte o medalie de 
bronz.

pișina (U.R.S.S,) — 56”10/100 ; 3.
Gwen Wall (Canada) — 56”10/100 ; 
800 m bărbați : 1. Ryszard Ostrowski 
(Polonia) — l’46”29/100 ; 2. Graham 
Williamson (Anglia) — l’46”66/100 ; 
3. Mohamed Alouini (Tunisia) — 

. l’46”75/100 ; 5 000 m : î. Fathi Bac- 
couche (Tunisia) — 13’47”69/100 ; 2.
Shuichi Yoneshige (Japonia) — 13’ 
48”13/100 ; 3. Gerrado Alcala (Mexic) 
— 13’48”60/100 ; ștafeta 4x100 m băr
bați : 1. S.U.A. — 38”50/100 ; 2. Ca
nada — 38”69/100 ; 3. U.R.S.S. — 39” 
04/100 ; ștafeta 4x100 m femei : 1.
S.U.A. — 42”82/100 ; 2. Canada — 43” 
21/100; 3. U.R.S.S. — .44”20/100.

Competiția de polo pe apă s-a în
cheiat ■ cu victoria selecționatei 
U.R.S.S., medaliile de argint și bronz 
fiind cucerite de formațiile S.U.A. și, 
respectiv, Cubei. După o evoluție

bună In grupa preliminară, echipa 
României s-a calificat în ultima fază, 
unde a pierdut la limită cele două 
partide susținute, ratînd în final cîș- 
tigarea unei medalii.

Ultimele rezultate din
pentru locurile 1—4 : 
România 11—10 (5—4,
1—3) ; U.R.S.S. — Cuba 
3—1, 4^-1, 2—3).

Clasamentul final
5 puncte ; 2. S.U.A. 
Cuba 
punct.

turneul 
S.U.A. — 

3—0, 2—3, 
10—7 (1—2,

i. U.R.S.S. — 
4 puncte ; 3. 

2 puncte ; 4. România — 1

La revedere, în 1985!
După ultima probă de atletism, pe 

stadionul „Commonwealth" a avut 
loc festivitatea de închidere a celei 
de-a 12-a ediții a Jocurilor Mondiale 
Universitare de vară, competîfie 
desfășurată sub semnul înaltelor 
idealuri de pace, prietenie și înțele
gere ce • animă pe toți tinerii din 
lume, ai căror reprezentanți s-au în- 
tîlnit la Edmonton pentru a celebra 
încă o dată întrecerea pașnică și lo
ială din arenele sportului. Defilarea 
participanților a fost urmată, în 
acordurile imnului studențesc „Gau- 
deamus Igitur", de stingerea flăcării 
Jocurilor, sportivii luîndu-și rămas 
bun de la primitoarele gazde și din- 
du-și întîlnire la Kobe (Japonia), 
unde va avea loc cea de-a 13-a Uni
versiadă de vară, din 1985.

Reprezentanți ai Comitetului de 
organizare a Universiadei de iarnă 
din 1985, de la Belluno (Italia), au 
preluat drapelul Federației interna
ționale a sportului universitar.

Delegația sportivilor români partici
pant la Universiada ’83 se întoarce 
în țară azi, în jurul orei 9, la aero
portul Otopeni. .

Impresionantă lectura celor cîteva 
caiete cu... impresii consemnate de 
oaspeții complexului turistic „Pri
vighetoarea", amplasat în apro
piere de Slobozia, în mijlocul unei 
păduri, la kilometrul 120 de pe 
„Șoseaua soarelui", care duce spre 
nu mai puțin însoritul nostru Li
toral. Impresii consemnate de oas
peți români și de peste hotare, a- 
flăți în trecere sau care au petrecut 
o seară împreună cu familia, cu 
prieteni sau colegi. Numitorul co
mun al tuturor acestor gînduri și 
simțăminte așternute pe F’riie „de 
bunăvoie și nesiliți de ,aeni“ il 
constituie aprecierile 1' .nodul su
perlativ privitoare atî' ia varietatea 
și gustul preparatele.- culinare, cit și 
la promptitudinea și calitatea ser
viciilor oferite. Cu deosebire ne-au 
atras „ atenția două propoziții pe 
care le-am întîlnit în multe însem
nări : „Vom reveni totdeauna cu 
plăcere" și „Se vede aici mină de 
gospodar".

„Gospodarul" este însuși colecti
vul de lucrători ai complexului 
„Privighetoarea", cei mai mulți 
dintre ei fiind absolvenți ai unor 
școli și licee de specialitate sau 
calificați aici, la locul de muncă, 
sub atenta îndrumare a unui pro- 

zfesionist în materie : l-am numit 
pe directorul complexului. Iulian 
Oprea. Mulți dintre cei care au 
trecut pragul unității pot confirma 
că, intr-adevăr, aici se practică un 
comerț modern, civilizat, curat.

Cum a reușit acest complex să 
devină un irezistibil punct de a- 
tracție pentru tot mai numeroșii 
turiști, dar și pentru localnici din 
Slobozia și din împrejurimi ? Răs
punsul la întrebare l-am aflat răs
foind scriptele care atestă evolu
ția acestei unități-etalon a Uniunii 
județene a cooperativelor de pro
ducție, achiziții și desfacere a 
mărfurilor Ialomița — și nu numai 
dip Ialomița. Cu ani în urmă, uni
tatea își desfășura activitatea • în
tr-un fel de baracă șubredă, în bă
taia vînturilor din Bărăgan. Acum 
se înaltă aici o construcție im- 

de 
Ș‘ 

___ ____ _ ____ . cele 
mai moderne și mai pretențioase 
unități de acest fel. Ca și tera-

sele amenajate cu gust și fante
zie : o terasă acoperită care dis
pune de 160 de locuri, una cu 180 
de locuri, una împrejmuită cu ră
chită cu 200 de locuri și alta în aer 
liber, cu 460 de locuri. Zilnic, în 
sezonul estival, aici servesc masa 
circa 1500 de persoane, fără a mai 
pune la socoteală alte sute de tu
riști care se perindă pe la toneteie 
cu gustări și băuturi răcoritoare 
amplasate printre copaci, la umbră 
deasă. Numai în primele șase luni 
ale anului, deci înainte de începe
rea sezonului estival de vîrf, cînd

Sarcina aprovizionării de neobo
sit cărăuș și-a asumat-o însuși di
rectorul complexului, ca și pe aceea 
a organizării unei puternice gos- 
podării-anexă. Ea începe chiar din 
incinta unității, unde terenurile 
(date în grija lui Nicolae Drago- 
mir, patiser de meserie, vestit prin 
partea locului mai ales pentru 
chiflele pufoase și plăcintele cu 
brînză pe care le face toată ziua) 
asigură roșii și alte legume proas
pete, ca și cele 500 de găini ouă- 
toare. La cîțiva kilometri, pe un 
teren pînă acum slab productiv,

UN

de

punătoare, cu aproape 300 
locuri în saloane bine dotate 
elegante, care rivalizează cu

• CASĂ DIN... CE
NUȘĂ Preocupat1 da a 6ăsl 
un înlocuitor pentru atît de cos
tisitorul ciment, oamenii de 
știință din Siberia au început să 
studieze cenușile de lignit din 
zăcămintele bazinului carboni
fer Kansk-Acinsk. Combinate 
în proporții diferite cu cenuși
le de huilă și supuse unui anu
mit regim de prelucrare, ele au 
permis obținerea de materiale 
care, prin calitățile lor, nu sînt 
mai prejos decît multe tipuri 
de beton. Cenușile de huilă 
și-au găsit aplicare la Novosi
birsk încă acum 10 ani în reali
zarea de plăci protectoare din- 
tr-un amestec de cenușă, che- 
ramzit și beton. Actuala desco
perire constituie pasul urmă
tor în realizarea de panouri

PUNCT DE ATRACJIE
MIEZ DE BĂRĂGAN
Printre gospodarii complexului 

alimentație publică „Privighetoarea"

afluența de oaspeți este și mai 
mare, valoarea vînzărilor la com
plexul „Privighetoarea" a depășit 
14 milioane iei. Cum se explică 
această „cifră de afaceri" ? Se ex
plică prin faptul că unitatea dispu
ne de un bogat fond de marfă, care 
poate să satisfacă cerințele, oricît 
de exigente, ale tuturor celor care-i 
trec pragul —• de la șoferii profe
sioniști de pe autovehicule grele 
și școlari în excursii pînă la tu
riști cazați in căsuțele țlin preajma 
complexului și la cei care petrec 
aici o seară la o reuniune colegială.

Tuturor li se oferă o gamă largă 
și variată de preparate culinare, al 
căror număr atinge în aceste zile 
cifra 100 și chiar mai mult. La 
alegere. După gusturi și preferințe. 
Și aceasta, în condițiile unui pro
gram nonstop, care începe dimi
neața cu mult mai devreme decît 
în alte unități, adică de la ora 
6 și chiar 5, cind se pot servi 
ceaiuri, cafea, lapte fiert, ciorbe și 
mîncăruri gătite, pînă tîrziu din 
seară.

complexul „Privighetoarea" și-a 
organizat o mare grădină, cu o su
prafață de mai multe hectare, 
unde sînt cultivate absolut toate 
legumele și zarzavaturile de care 
are nevoie : cartofi, roșii, castra
veți, varză, ceapă, usturoi, ardei, 
conopidă, țelină, morcovi, salată și 
altele. Tot aici se cultivă porumb 
pentru a asigura furajele necesare 
celor 120 de porci, 1 500 de pui, pen
tru carne, vaci cu lapte, sute de 
curcani, gîște și rațe. între drumul 
care marchează intrarea în grădină 
și calea ferată București—Slobozia, 
unde există un șanț adine și nefo
losit niciodată la nimic, s-au- ame
najat în această vară adăposturi 
pentru porci și păsări. L-am între
bat pe 
„cine lucrează atîtea hectare 
grădinii ?“ și ne-a răspuns :

— Cum cine 1 Noi înșine. Toți 
lucrătorii complexului. Fiecare cîte 
o zi pe săptămină. O zi-lumină de 
muncă. Ne-am organizat în 6 
echipe de cîte 15 persoane flecara 
și mergem la grădină prin rotație :

directorul complexului : 
ale

plantăm, prășim,' plivim, recol
tăm...

Am mers la grădină și i-am în- 
tîlnit acolo pe șeful de sală Florea 
Stan, pe șeful bucătar Nicolae Ma- 
muleac și una din ajutoarele sale, 
Maria Fadei, pe Stela Vasile și pe 
Dumitru Nanu, care zoreau sub 
atenta îndrumare a unui priceput 
și destoinic gospodar, Nicolae 
Mihoc.

— Nici n-am putea să nu acordăm 
toată atenția gospodăriei-anexă și 
grădinii — nd, spune Iulian Oprea 
— întrucît cea'mai bună aprovizio
nare se bazează pe... autoaprovi- 
zionare. Am reușit să ne asigurăm 
40 Ia sută din conșumul de carne, 
ceea ce înseamnă zeci de mii de 
kilograme și 60 la sută din între
gul necesar de legume proaspete 
și conserve din legume pentru tot 
anul. Nici nu vă închipuiți ce sa
tisfacții încerci cînd vezi că poți 
să onorezi cerințele oricărui consu
mator și că pleacă mulțumit de la 
noi. Dar ca fiecare să plece de la 
noi cu gîndul de a rrțai veni și altă
dată nu este de ajuns să ai cu ce 
să-l servești. Cîntărește foarte 
mult și modul în care e servit. Mă 
refer, în primul rînd, la amabili
tate, la promptitudine, la corecti
tudine. Cine încearcă să înșele la 
gramaj sau la nota de plată se în
șeală pe el însuși. Au făcut acest 
lucru doi inși, care au „umflat" nota 
de plată. Am cerut scuze cliențiior 
și l-am pus pe cei doi să le achite 
toată consumația, după care au 
părăsit imediat colectivul nostru. 
O măsură care s-a dovedit utilă, 
care a contribuit, împreună cu al
tele, la întronarea unui spirit de 
ordine și disciplină, de corectitu
dine și politețe, cu care ținem să 
ne onorăm cartea de vizită.

Hotărît lucru, in cazul comple
xului „Privighetoarea", subiectul 
zicalei „omul sfințește locul" ar 
trebui pus la plural, să-i reuneas
că pe toți oamenii de aici, care se 
străduiesc să asigure oaspeților lor 
de cîteva minute sau de o seară o 
ambianță cît mai plăcută, recon
fortantă, de neuitat.

în cîteva rînduri
• Turneul internațional de fotbal 

de la Paris a fost cîștigat de Selec
ționata divizionară a României, care 
în finala disputată pe stadionul 
„Parc des Princes" a învins cu sco
rul de 1—0 formația Paris St. Ger
main.

Unicul gol a fost înscris în minu
tul 57 de Janvion (în propria poartă). 
Au asistat 23 000 de spectatori.

• La Cardiff, în cadrul cupei 
mondiale de haltere, sportivul român 
Dragomir Cioroslan s-a clasat pe 
locul întîi la categoria semimijlocie 
(75 kg), realizînd la totalul celor 
două stiluri 350 kg — nou record 
național. Totodată, Dragomir Cioro
slan a stabilit alte două recorduri 
naționale cu 197,500 kg la „aruncat" 
și 153,500 kg la „smuls".

0 Patru tineri pugiliști români : 
Fănățan (categ. muscă), Silitra 
(pană), Obreja (ușoară) și Răcaru 
(grea) s-au clasat pe locul întîi la 
categoriile respective în turneul in
ternațional de box pentru juniori de 
la ' Balaton (Ungaria). Au participat 
84 de sportivi din 10 țări.

9 într-un meci internațional a- 
mical feminin de baschet disputat la 
Sofia, reprezentativa Bulgariei a în
trecut la limită, cu scorul de 76—74 
(46—42), formația Ungariei.

Există tentația firească a călăto
rului aflat pentru prima dată 
într-un oraș de a face cunoștință 
eu el mai întîi prin '„biografia" sa 
istorică. Rostockul, principala poar
tă maritimă a Republicii Pemocra- 
te Germane, este din acest punct 
de vedere un adevărat arc peste 
veacuri. Poziția geografică — o 
veritabilă insulă ce înaintează spre 
inima unui golf lung și îngust al 
Mării Baltice — l-a impus atenției 
lumii mărilor încă de la. începutul 
acestui mileniu. Ca dovadă, în 1419 
primește drepturi comunale și de
vine membru puternic al Ligii han
seatice (o adevărată organizație co
mercială a orașelor-porturi).

De atunci începe destinul Rostock
ului de oraș-port. De atunci începe 
și vocația sa constructivă. Pentru 
că un oraș-port nu poate să-și în
temeieze viitorul pe altceva decit 
pe construcții navale. Așa ajtmge 
Rostockul să fie, înaintea celui de-al 
doilea război 
mondial, unul din 
marile porturi ale 
Mării Baltice. 
Există statistici 
care demonstrea
ză că, pînă la acea 
dată, atît ca su
prafață constructivă navală, cît și 
ca trafic fluvial, Rostockul rivaliza 
cu marile porturi ale Europei. Cei 
care vegheau la viitorul lui nu 
aveau de gînd nici pe departe să 
se oprească aici. Dar aspirația 
Rostockului de a deveni cel 
mare port al Mării Baltice 
întreruptă brusc pentru o bună 
perioadă. în timpul războiului, da
torită poziției sale strategice, a fost 
ținta unui șir neîntrerupt de bom
bardamente. Un album păstrat la 
muzeul orașului. înfățișînd în ima- 
ginl-document chipul Rostockului 
după război, zguduie pe oricine își 
aruncă și astăzi privirea asupra lui. 
Orașul nu mai are alură de oraș. 
Clădirile, portul, instalațiile — 
totul era în ruine. Circa 80 la sută 
din oraș a primit „in plin sau prin 
ricoșeu", cum se scrie în. album, lo
viturile bombardamentului.

Ceea ce a fost durat cu migală șl 
efort într-un mileniu de existență 
a orașului a distrus. în cîteva zile, 
războiul. Iar ceea ce a distrus răz
boiul s-a refăcut, in anii de după 
eliberare. într-un timp pe care 
nimeni nu-1 putea bănui atît de 
scurt. Astăzi, grație eforturilor 
făcute de statul socialist german, 
Rostockul este cel mai mare și mai 
puternic port la Marea Baltică al 
Republicii Democrate 

, Astăzi Rostockul este, 
timp, un oraș în care 
construcțiilor navale, 
maritime, comerțului și 
tului a făcut — cum le place local
nicilor să spună — „cei mai mari 
pași în raport cu 
din alte zone ale 
Rostock pornesc 
permanente ..
Democrată Germană de toate con
tinentele lumii. Astăzi Rostockul 
este și cel mai mare producător de 
construcții navale, care au dus și 
duc faima orașului, de asemenea, 

^peste multe mări și In multe țări.

însemnări 
din R. D. Germană

mai 
este

Germane, 
in același 

dezvoltarea 
navigației 

învățăm în-

ritmul obișnuit 
țării". Astăzi din 

_. _ 14 linii maritime 
care leagă Republica
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16,80 Telex
16,05 Din orarul școlar... al emisiunilor 

școlare
16.30 Viața culturală
17,00 Tribuna O.D.U.S.
17,20 Tragerea Pronoexpres
17.30 Partid și țară, luminos destin
17,50 1001 de seri
20,00 Telejurnal
20,25 Epoca marilor împliniri 9 O nouă

vremea
Timpul probabil pentru Intervalul cu

prins între 13 iulie, ora 21 — 16 iulie, 
ora 21. în țară : Vremea va fl în ge
neral instabilă, îndeosebi în primele 
zile. Vor cădea averse locale de ploaie 
însoțite de descărcări electrice, mal 
frecvente în zonele de deal și de munte. 
Vîntul va sufla slab pînă la moderat.

cinema

prefabricate pentru blocuri 
locuințe pe bază de beton și 
utilizarea cenușii furnizate 
termocentrale electrice.

© MUZEU AL SAU
NEI. în localitatea finlandeză 
Muurame s-a deschis de curînd 
un muzeu in aer liber al saunei. 
Pe o suprafață de zece hectare 
au fost reamenajate numeroase 
tipuri de băi finlandeze. Cea 
mai veche saună adusă în acest 
original muzeu datează din 1764. 
Reamintind, în ghidul muzeului, 
calitățile curative ale acestui 
tip de băi, specialiștii atrag 
totodată atenția asupra conse
cințelor nerespectării unor nor
me strict obligatorii în folosirea 
saunei — care se referă la ale
gerea temperaturii (în special

pentru cei cu afecțiuni cardiace), 
nefolosirea excesivă a alcoolu
lui, precum și alte reguli tradi
ționale ale saunei. în prezent, in 
Finlanda există peste un milion 
de asemenea băi.

• CEAS CU MEMO
RIE. Cunoscuta firmă japoneză 
„Seiko" a ieșit pe piața noută
ților'tehnice cu un ceas înzes
trat cu memorie. Ceasul are 
montat un computer supermi- 
niatural, care poate înregistra și 
apoi reproduce vocea posesoru
lui. Astfel, se pot încredința 
memoriei computerului un nu
măr de telefon, numele unei 
persoane abia cunoscute, o adre
să utilă și alte asemenea infor
mații. Desigur, noul aparat al 
firmei „Seiko" poate fi folosit și 
ca ceas deșteptător, avînd și

Petre POPA 
Mihal VFȘO1U

• Melodii (Je Costinești : SCALA 
(11 03 72) — 9,30; 11,30; 13,30; 16; 18; 20, 
FAVORIT (45 31 70) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15, GLORIA (47 46 75) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
0 Orgolii: CENTRAL (14 12 24) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Vuk — 9; 10,45; 12,30; 16; Buletin
de București — 14,15; 17,45; 19,30 :
DOINA (16 35 38).
• Răzbunarea haiducilor: FEROVIAR 
(50 51 40) - 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20, la grădină — 21.
• Micul lord — 13; 15,15; 17,30; Omul 
și umbra — 19,30 : BUZEȘTI (50 43 58). 
0 Marele șarpe : STUDIO (59 53 15) — 
10; 12,30; 15, FERENTARI (80 49 85) — 
15,30; 17,30.
0 Dacii : STUDIO — 17; 19,30.
0 Escapada : FERENTARI — 19,30.
0 Revanșa : GIULEȘTI (17 55 46) —
13,30; 15,45; 18; 20, MIORIȚA (14 27 14) 
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
0 întunericul alb — 19,30; Clinele — 
15; 17,15; COTROCENI (49 48 48).
0 Pintea : VIITORUL (11 48 03) — 
15,30; 17,30; 19,30.

9 Cuibul salamandrelor I MUNCA 
(21 50 97) — 15; 17,15; 19,30.
® Viraj -------- ------------------
(23 94 10) — 16; 18; 20.
® Program de vacanța — 9; 11; 13,15; 
Copiii Leningradului — 15,30; 17,45; 20: 
TIMPURI NOI (15 6110).
• Avertismentul : SALA MARE A 
PALATULUI — 17; 20.
• Vagabondul : PALATUL SPORTU
RILOR ȘI CULTURII (ARENELE RO
MANE) — 21.
® Camionul de cursă lungă : SALA 
MICA A PALATULUI — 17,15; 20,
FESTIVAL (15 63 84) — 0; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15, GRĂDINA GLORIA 
— 21.
• Fata care vinde flori : VICTORIA 
(16 28 79) - 9,30; 12; 14,30; 17; 19,30.
® Incredibilele aventuri ale unor ita
lieni în Rusia : GRIVITA (17 08 58) — 
»; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, GRA
DINA LUCEAFĂRUL (15 87 67) — 21. 
C Dragostea mea cu Jak'ub: DRUMUL 
SĂRII (31 28 13) — 15,30; 17,30; 19,30.
O Plerdu(i printre cei vil — 11,30;
13,30; 15,30; 17,30; 19,30; Program de 
vacanță — 9,30 : COSMOS ‘(27 54 95).
® Vraciul : FLACĂRA (20 33 40) —
14,30; 17; 19,30.
@ Șatra : ARTA (213186) — 9; 11; 13; 
15,30; 17,45; 20, la grădină — 21,15.
• Yeti omul zăpezilor : PATRIA 
(11 86 25) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;

periculos s PROGRESUL

avantajul că 1 se poate comanda 
vreo melodie sau alt semnal so
nor dorit.

® COSMETICĂ MI
LENARĂ. Cind a apărut cos
metica ? Singurul răspuns ferm 
pe care l-au dat istoricii este : 
„in antichitate". După părerea 
unor cercetători, patria cosme
ticii ar fi India. Studiindu-se 
frescele peșterii din Ajanta, s-au 
putut remarca diversele stiluri 
de cosmetică, atît la femei, cît 
și la bărbați, de la începutul erei 
noastre. Este vorba de parfu- 
muri, creme, diferite uleiuri.

încă de acum două mii de ani, 
pentru întinerirea pielii pe față 
se foloseau „măști" din fructe și 
legume. Unul din cele mai vechi 
produse cosmetice indiene era 
praful din lemn de santal ; din 
qcest praf se pregătea o pastă 
specială, în care se puteau in
troduce coloranți (naturali, desi
gur), folosită și pentru diverse 
ornamente distinctive ale castei 
respective sau ale poziției in 
familie.

® DE LA MILANO 
LA NEAPOLE. In £iecara 
an, potrivit datelor furnizate ofi-

■ cial, tn Italia „dispar" șase mii 
de autocamioane tip „TIR" și 
cîteva sute de mii de autotu
risme de mic lltraj. Dacă toate 
aceste vehicule preluate de 
„sindicatul" hoților de mașini ar 
fi așezate unul în spatele celui
lalt, ele ar forma un șir ce ar 
traversa țara de la Milano la 
Neapole. După aprecierea poli
ției, care se declară neputin
cioasă In fața valului crescînd 
de furturi, valoarea autovehicu
lelor sustrase din traficul legal 
se ridică anual la peste un mi
liard și jumătate de dolari.

• ROBOTII Și CEN
TRALELE NUCLEARE. tn 
viitorii 3—4 ani, lucrările de 
manipulare și inspectare tn cele 
24 centrale nucleare japoneza 
vor U efectuate cu ajutorul ro-

Nu întlmplător orașului 1 se spune, 
ca o recunoaștere a dezvoltării sale. 
..inima industrială" a Nordului. O 
inimă ale, cărei pulsații situează 
Rostockul, spre mindria locuitorilor 
săi, printre primele citadele indus
triale socialiste ale țării — ,fapt 
atestat și de ponderea sa în pro
ducția industrială a Republicii De
mocrate Germane, de aproape 30 la 
sută.

...Așezat pe țărmul Mării Baltice 
și scăldat de apele ei și ale unor 
lacuri adiacente, poziție valorifica
tă in mod ingenios de iscusința 
unor arhitecți pricepuți, care au 
refăcut și reconstruit orașul por
nind de la această poziție, Rostockul 
și-a creat cu timpul, datorită fru
museții sale, și o altă faimă. 
Aceea de „Veneție a Nordului". Se 
spune că. privit de undeva de sus. 
orașul ar avea înfățișarea unui 
avion așezat pe sol. Cu o parte — 
portuj — ce înaintează mereu spre 

largul mării, și 
“ cu aripile — car

tierele noi — care 
se întind, în 
dreapta și în stin
gă portului, pînă 

- se pierd, parcă, în 
oglinda albastră 

linia orizontului, 
a „avionului" o con- 
istoric", cu străzile 
sale largi, care cad 
pe principiul unei- 

Ceea 
Rostockului și o altă 
oraș in care nimeni 
rătăci".
Rostockului ește pus 

de a-și 
care

a apei, lingă 
Cealaltă parte 
stituie „orașul 
și bulevardele 
unul pe altul 
perfecte perpendicularități, 
ce i-a adus ~ 
faimă : „de 
nu se poate

Vizitatorul 
în dificultate de a-și mărtu
risi sie însuși care zonă i-a 
plăcut mai mult — cea veche, 
istorică, sau cea nouă. Cea veche 
este dominată de clădiri cu arhitec
tură clasică, în stil medieval, de 
monumentala clădire a Universită
ții — a patra ca vechime din Eu
ropa și cea mai mare în prezent 
din R.D.G. — în care culoarea de 
un roșu-cărămiziu. luminată de ra
zele soarelui, îndeamnă parcă 
ochiul să fie mereu atent, să isco
dească tot ce întîlnește în cale. Cea 
nouă, alcătuită din 10 cartiere noi, 
care numără aproape 40 000 de 
apartamente, formează un adevărat 
„oraș în oraș". Gazdele ne spun că 
aici, la Rostock, arhitecții au fost 
puși în situația de a înălța cartiere 
aproape în întregime pe spații li
bere și nu pe cele eliberate prin 
demolare. Ceea ce i-a obligat să 
adopte asemenea soluții incit noile 
cartiere Bă se înfățișeze atît ca o 
operă a unei epoci noi, socialiste, 
prin dotări complexe, spații verzi, 
prin aerisire urbanistică, cît și ca o 
„ființă" a aceluiași corp mare — 
orașul. Premiile pe care le-au pri
mit arhitecții locali din partea foru
rilor naționale, mai ales pentru 
zona turistică a orașului, cu renu
mita stațiune Warnemiinde, arată 
că ambiția edililor Rostockului de a 
face din orașul baltic o „Veneție a 
Nordului" se transformă de la o zi 
la alta din dorință în realitate.

Constantin PRIESCU J

etapă calitativ superioară a Indus
trializării socialiste

20,45 Discorama : Zizi Jeanmaire
21,00 Stop-cadru pe mapamond — o Ima

gine caleldoscopicâ a lumii de as
tăzi, a realităților planetei noastre 

.21,15 Film artistic : „Zbor planat". Pre
mieră TV.

22,30 Telejurnal

20,00
20,25
21,10
21,40

22,30

PROGRAMUL 8
Telejurnal
Scena și ecranul
Din țările socialiste
Mic dicționar de operă șl balet. Li
tera „M“ (VIII)
Telejurnal

Temperaturile minime vor fl cuprinse 
Intre 10 șl 20 de grade, Izolat mal cobo- 
rîte la începutul intervalului, iar valo
rile maxime vor oscila între 20 șl 30 
de grade, local mai ridicate. Izolat, con
diții de grindină. Ceață slabă în vestul 
țării și zona de munte. In București : 
Vremea va 11 ușor instabilă, cu cerul 
schimbător. Temporar ploaie, sub formă 
de averse și descărcări electrice. Vînt 
moderat. Temperaturile minime vor 
oscila între 15 șl 17 grade, iar maximele 
între 28 și 30 de grade. (Margareta 
Struțu, meteorolog de serviciu).

20,15, BUCUREȘTI (15 61 54) — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15, MODERN (23 71 01)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18: 20,15, Ia 
grădină — 21, EXCELSIOR (65 49 45) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
9 Cel trei mușchetari : LUCEAFĂ
RUL (15 87 67) — 0; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20.
• Vis de glorie : CAPITOL (16 29 17)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, la 
grădină — 21.

Enescu"
Recital de

9 Filarmonica „George 
(15 68 75, Ateneul Român) : 
pian Atanasiu Dan — 19.
• Teatrul Foarte Mic . ......
Necunoscuta și funcționarul — 20.
9 Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Cum s-a făcut de-a rămas 
Catinca fată bătrină — 19.30.
© Teatrul satlric-muzical „C. Tănase" 
(15 56 78, grădina Batlștel) : Vacanță 
Ia București — 19,30; (grădina Boe
ma) : Fotbal Ia Boema — 19.30.
• Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : La Izvor de dor și cintcc 
— 18,30.

boților. Firma „Toshiba" a a- 
nunțat că a realizat roboți sub 
formă de șarpe, cu un diametru 
de 30 cm și lungi de 2,25 metri 
care, cu ajutorul unei camere 
de luat vederi, vor putea să 
efectueze sau să supravegheze 
operațiunile în interiorul reac- 
torilor nucleari. Un alt robot 
va fi specializat In operațiuni 
âe „inspectare", fiind dotat cu 
analizatori electronici de mare 
sensibilitate.

• O NOUĂ CAPSU
LĂ TELEFONICĂ. Capsula 
microfonică cu granule de căr
bune inventată în 1878 de fizi
cianul englez David Edward 
Hughes și montată de atunci in 
toate receptoarele telefonice va

i

fl înlocuită în curînd cu o 
capsulă piezo-electrică. Un mic 
disc din cristal cu proprietăți 
piezo-electrice in locul granule
lor de cărbune, montat pe o 
plăcuță metalică, transformă su
netul în tensiune electrică. Teh
nicienii de la fabrica construc
toare au reușit să amelioreze 
caracteristicile acestei capsule, 
deja produsă în serie, care este 
mult mal stabilă față de cea 
cu granule de cărbune și poate 
suporta condiții climatice și în
cărcături mecanice superioare. 
Un ecran metalic semiînchis o 
protejează, între altele, de in
terferențele exterioare. în R.F.G. 
o parte din telefoane au fost 
deja echipate cu această nouă 
capsulă, care cîntărește doar 20 
de grame.



Noi acțiuni și luări de poziție in favoarea
încetării cursei înarmărilor,

pentru dezarmare și pace
Europa de nord - zonă denuclearized !

HELSINKI 12 (Agerpres). — Un 
numeros grup de militanți finlan
dezi pentru pace a părăsit orașul 
Turku, îndreptîndu-se spre locali
tatea daneză Siljkeborg, unde va 
avea loc o întîlnire a reprezentan
ților luptătorilor pentru pace din

Sprijin al guvernului suedez pentru mișcările populare 
de apărare a păcii

STOCKHOLM 12 (Agerpres). — 
într-o declarație făcută la Stock
holm și reluată de agenția T.A.S.S., 
ministrul afacerilor externe alț Sue
diei, Lennart Bodstroem, a arătat 
că guvernul țării sale intenționea
ză să aloce fonduri pentru orga
nizarea unor măsuri de mobiliza
re a cercurilor largi ale opiniei pu
blice suedeze pentru noi acțiuni în 
vederea apărării păcii. Printre a- 

Pentru salvarea omenirii d
MOSCOVA 12 (Agerpres). — L? 

Moscova a avut loc un miting de 
solidaritate al partizanilor păcii so
vietici cu militanții pentru pace din 
Statele Unite ale Americii — re
latează agenția T.A.S.S. în cadrul 
mitingului a luat cuvîntul Gheorghi

Marș al partizanilor
TOKIO 12 (Agerpres). — Sub 

deviza „Nu vom permite transfor
marea Japoniei într-o arenă a unul 
război nuclear !“, pe traseul Hiro
shima — Nagasaki, orașe care au 
cunoscut ororile bombardamentelor 
atomice din 1945, se desfășoară în 
prezent un marș al luptătorilor 
niponi pentru pace.

A

țările nordice. în cadrul pregătiri
lor pentru participarea la manifes
tarea din Danemarca, în nume
roase localități finlandeze au avut 
loc mitinguri, adunări, întîlniri și 
dezbateri organizate de mișcarea 
de tineret „Pentru o zonă denu- 
clearizată în nordul Europei".

ceste măsuri se mai numără dez
bateri, seminarii, organizarea de 
săptămîni ale păcii în diferite lo
calități și altele. Este deosebit de 
îmbucurător, a declarat ministrul, 
că interesul față de problemele 
războiului și păcii capătă în țară 
o asemenea amploare. Succesul 
luptei pentru dezarmare, a spus el, 
depinde în mare măsură de parti
ciparea la această luptă a diferi
telor pături ale populației.

o catastrofă termonucleară
Jukov, președintele Comitetului so
vietic pentru apărarea păcii, care 
a chemat la activizarea luptei tu
turor forțelor iubitoare de pace din 
întreaga lume pentru salvarea ome
nirii de o catastrofă termonu
cleară.

păcii din Japonia
La Tokio a avut loc o demon

strație a membrilor sindicatelor 
salariaților din construcții și ai 
altor nouă sindicate sub deviza 
„Cerem reducerea cheltuielilor mi
litare și folosirea fondurilor elibe
rate pentru sănătate, asigurări so
ciale și cultură".

ORIENTUL MIJLOCIU
• Demonstrații ale reiugiați- 
lor palestinieni din sudul 
Libanului • Declarația Depar
tamentului de Stat al S.U.A. 
privind planurile Israelului 
de construire a unor noi așe

zări în Cisiordania
BEIRUT 12 (Agerpres). — în nu

meroase orașe, sate și tabere de re- 
fugiați palestinieni din sudul Liba
nului au avut loc demonstrații de 
masă în scopul eliberării deținuților 
din lagărul de la Ansar, informează 
agenția W.A.F.A. La Tyr și Saida 
trupele israeliene de ocupație au fă
cut pz de forță pentru dispersarea 
manifestanților. Diferite acțiuni de 
protest ale populației palestiniene 
s-au desfășurat și în alte localități 
din zonă.

WASHINGTON 12 (Agerpres). — 
într-o declarație a Departamentului 
de Stat al S.U.A. se apreciază că 
planurile Israelului de a construi noi 
așezări israeliene în localitatea He
bron, de pe malul vestic al Iordanu
lui — zonă aflată sub ocupația is- 
raeliană — nu sînt de natură să con
tribuie la progresul procesului de 
pace în regiune. în declarație se re
afirmă poziția S.U.A., potrivit că
reia construirea de noi așezări în te
ritoriile arabe ocupate nu este nici
decum necesară asigurării securității 
Israelului. Dimpotrivă, ea diminuea
ză încrederea țărilor arabe în posi
bilitatea soluționării problemelor din 
regiune în mod liber, prin negocieri 
echitabile, relatează agenția U.P.I.

Convocarea Congresului 
P. C. Portughez

LISABONA 12 (Agerpres). — După 
cum a anunțat Comisia Politică a 
C.C. al P.C. Portughez, Congresul al 
X-lea al partidului va avea loc în 
perioada 8—11 decembrie 1983, la 
Lisabona.Hotărîri ale guvernului iugoslav privind prețurile unor produse

REUNIUNEA LA NIVEL ÎNALT DE LA MAPUTO R. P. CHINEZĂ

Succese în realizarea planului 
pe primele șase luni ale anului

Se extinde colaborarea intre'țările 
din Africa australă

MAPUTO 12 (Agerpres). — La 
Maputo s-au încheiat lucrările reu
niunii la nivel înalt a organizației 
regionale Conferința de coordonare 
pentru dezvoltare a țărilor din su
dul Africii (S.A.D.C.C.), din care fac 
parte Angola, Botswana, Lesotho, 
Malawi, Mozambic, Swaziland, Tan
zania, Zambia și Zimbabwe — trans
mite agenția mozambicană de presă 
A.I.M.

In comunicatul adoptat la sfîrși- 
tul dezbaterilor au fost relevate pro
gresele obținute în diferite domenii 
de colaborare de către statele mem

P. C. Italian va continua lupta pentru 
traducerea în viață a „alternativei democratice”
ROMA 12 {Agerpres). — Luînd cu- 

vîntul la sărbătoarea ziarului L’U- 
nitâ, desfășurată în orașul Manto- 
va, secretarul general al P.C. Italian, 
Enrico Berlinguer, a arătat că rezul
tatele „alegerilor parlamentare an
ticipate din Italia atestă că alegăto
rii s-au pronunțat împotriva rolului 
dominant al democrat-creștinilor . în 
conducerea țării". în context, vorbi
torul a subliniat că partidul Comu
nist va continua și în viitor lupta

Secretarul general al P. C. din Spania se 
pronunță pentru dizolvarea blocurilor militare
MADRID 12 (Agerpres). — într-o 

declarație făcută la Madrid, secre
tarul general al Partidului Comunist 
din Spania, Gerardo Iglesias, s-a 
pronunțat în favoarea dizolvării 
blocurilor militare, informează a- 
genția Taniug. Autonomia și neutra
litatea, fără aliniere la vreun bloc, 
a spus vorbitorul, constituie strate

bre. Participanțîi au lansat un apel 
pentru intensificarea eforturilor în 
vederea eliminării politicii de apart
heid și a încetării actelor de agre
siune ale regimului minoritar sud- 
african împotriva statelor indepen
dente din regiune. în acest sens, sînt 
condamnate atacurile R.S.A. împo
triva Angolei, Mozambicului și sta
tului Lesotho.

Președintele tării-gazdă, Samora 
Moises Machel, a subliniat necesi
tatea întăririi unității și solidarită
ții țărilor participante la reuniune, 
ca și a adîncirii colaborării dintre 
ele.

pentru traducerea în viață a „alter
nativei democratice" — unirea tutu
ror forțelor de stînga și progresiste, 
ca o contrapondere la rolul dominant 
al Partidului Democrat-Creștin.

P.C. Italian nu va sprijini soluții
le preconizate în prezent pentru for
marea noului guvern, care contravin 
intereselor țării și rezultatelor re; 
centelor alegeri — a menționat En
rico Berlinguer, citat de agenția 
T.A.S.S.

gia noastră. Iglesias a cerut ca Spa
nia să părăsească N.A.T.O., iar ba
zele militare americane de pe te
ritoriul spaniol să fie evacuate. în 
acest context, el a confirmat că 
P.C.S. este pe punctul de a lansa 
o amplă campanie de strîngere de 
semnături în vederea retragerii Spa
niei din N.A.T.O.

BEIJING 12 (Agerpres). — Potrivit 
cifrelor publicate de Biroul de stat 
pentru statistică, R.P. Chineză a re
alizat în perioada ianuarie—iunie a.c. 
peste 50 la sută din planurile anua
le de producție la 84 din cele 100 
produse industriale de bază. Valoa
rea totală a producției industriei 
ușoare a țării a fost, în primul se
mestru al anului, de 146,29 miliarde 
yuani, ceea ce reprezintă un spor de 
5,4 la sută față de același interval al 
anului trecut — precizează agenția

Prestigioase premii unor tineri
matematicieni și artiști din țara noastră

PARIS 12 (Agerpres). — La cea 
de-a XXIV-a Olimpiadă interna
țională de matematică, desfășurată 
la Paris, participanta din țara 
noastră au obținut un frumos suc
ces, tuturor celor șase concurenți 
decernindu-li-se premii. Premiul 
intii a fost obținut de Mandache 
Nicolae (elev in clasa a Xll-a la 
Liceul de matematică-fizică „Va- 
sile Alecsandri" din Galați), pe 
locul al doilea s-au situat concu
rența Bucicovschi Orest (elev în 
clasa a Xll-a la Liceul industrial 
„Dragoș Vodă" din Sighetu Mar- 
mației) și Grecu Luca Dan (elev 
in clasa a Xll-a la Liceul de ma
tematică-fizică nr. 2 din Cluj-Na- 
poca), iar pe locul al III-lea — 
concurența Weiss Martin (elev in 
clasa a Xl-a la Liceul de matema
tică-fizică „Vasile Alecsandri" din 
Galați), Funar Louis (elev in cla
sa a X-a la Liceul de matematică- 
fizică „Nicolae Bălcescu" din 
Craiova) și Rațiu Andrei (elev in 
clasa a Xll-a la Liceul de mate
matică-fizică „Nicolae Bălcescu" 
din București).

^^Acestea reprezintă cele mai bune 

China Nouă. în ce privește sectorul 
energetic, producția semestrială a 
fost echivalentă cu 339 milioane tone 
cărbuni-standard, reprezentînd 51,1 
la sută din totalul anual și respec
tiv un spor de 5,3 la sută în com
parație cu perioada ianuarie—iunie 
1982. Planul semestrial a fost, de 
asemenea, depășit la laminate de 
oțel, ciment, sticlă plată, îngrășă
minte chimice, insecticide cu toxi
citate redusă, la unele tipuri de trac
toare și la unele materii prime.

A

rezultate obținute de echipa repre
zentativă a țării noastre la Olim
piada internațională de matema
tică.

VARȘOVIA 12 (Agerpres). — In 
orașul polonez Bydgoszcz a avut 
loc tradiționalul festival interna
țional „Intilnirile tinerilor muzi
cieni", la care au participat și trei 
formațiuni școlare din țara noas
tră. Tinerii artiști români au lă
sat o impresie deosebită prin mă
iestria execuției, situindu-se prin
tre principalii laureați ai festiva
lului. Astfel, orchestra de muzică 
populară a Liceului de artă din 
Cluj-Napoca a obținut marele pre
miu al festivalului „Lira de Aur", 
iar solista formației, Dorina Pante- 
lescu, a fost distinsă cu premiul 
special al juriului „Cupa de cristal". 
Corului de cameră al Liceului de 
artă din Iași i-a fost conferit pre
miul special al Asociației muzicie
nilor și oamenilor de artă din Po
lonia, iar orchestrei de cameră a 
Școlii de muzică din Arad — pre
miul special al Uniunii cercetașilor 
polonezi.
____________ >

Crearea în R.F.G. a unei asociații antinucleare 
a ziariștilor

BONN 12 (Agerpres). — La 
Diisseldorf a luat ființă asociația 
„Ziariștii împotriva războiului nu
clear", din care fac parte publiciști, 
corespondenți de presă, fotorepor
teri progresiști. în declarația sem
nată de peste 200 de membri ai 

asociației se exprimă un protest 
vehement împotriva încercărilor 
presei reacționare burgheze de a 
justifica cursa înarmărilor și de a 
defăima acțiunile militanților pen
tru pace și dezarmare din R. F. 
Germania.

BELGRAD 12 (Agerpres). — Gu
vernul iugoslav a adoptat o serie de 
hotărîri vizînd stabilirea prețurilor 
pentru unele produse — informează 
agenția Taniug, precizînd că prețu
rile tractoarelor, motocicletelor, ca
mioanelor, vehiculelor speciale, ale 
echipamentului medical și ale altor 
produse vor fi majorate cu 17—25 
Ia sută. La majoritatea produselor 
prețurile pot fi sporite, individual, 
chiar cu peste 30 la sută, adaugă 
Taniug. S-a subliniat că, adoptînd 
aceste decizii, se creează condițiile 
pentru sporirea producției și pentru 
o mai bună aprovizionare a pieței cu 
aceste produse.

In Anglia, sute de mii 
de tineri absolvenți 

sînt lipsiți de slujbe
In vara acestui an, dintre cei 

900 000 de absolvenți ai școlilor 
de diferite grade din Marea 
Britanie, peste 650 000 nu vor 
putea avea asigurat un loc de 
muncă, ei urmînd să îngroașe 
rindurile șomerilor — relevă 
ziarul „Daily Express", care 
subliniază că „șomajul și dispe
rarea" sînt lucrurile care-i aș
teaptă pe mulți dintre tinerii Și 
tinerele țării care fac primul 
lor pas in viața profesională.

VIZITA ÎN R. P. CHINEZA A 
DELEGAȚIEI BĂNCII ROMANE 
DE COMERȚ EXTERIOR. Zhang 
Jingfu, consilier de stat, ministrul 
însărcinat cu Comisia economică de 
stat a Republicii Populare Chineze, 
a primit, la Beijing, delegația Băn
cii române de comerț extdrior, 
condusă de Nicolae Eremia, preșe
dintele Consiliului de administrație 
al băncii, care a efectuat o vizită 
în R. P. Chineză, pentru schimb 
de experiență și documentare, la 
invitația Băncii Chinei. A avUt loC 
un schimb de păreri asupra as
pectelor legate de colaborarea 
dintre instituțiile financiar-bancare 
ale celor două țări, creșterea efi
cienței, perfecționarea mecanismu
lui economico-financiar și a siste
mului de gestiune economică al în
treprinderilor.

LA MOSCOVA a avut loc, la 12 
iulie, o întrevedere între o dele
gație a P.C.U.S., în frunte cu Iuri 
Andropov, secretar general al C.C. 

al P.C.U.S., președintele Prezidiu
lui Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
și o delegație a P.C. Francez, în 
frunte cu Georges Marchais, secre
tar general al P.C.F.

KENYA A SALUTAT OFERTA 
TANZANIEI privind normalizarea 
relațiilor dintre cele două țări, în
trerupte în 1977 — informează
agenția Associated Press. Salutăm 
orice acțiune menită să contribuie 
la îmbunătățirea relațiilor — a de
clarat J. G. Shamalla, secretar 
permanent la Ministerul kenyan 
al Afacerilor Externe. Potrivit a- 
genției tanzaniene de presă — ci
tată de A.P. — primul ministru al 
Tanzaniei, Edward Sokoine, a de
clarat, la sfîrșitul săptămînii tre
cute, la un miting organizat în lo
calitatea Longido, din apropierea 
graniței cu Kenya, că guvernul și 
partidul de guvernămînt doresc să 
normalizeze relațiile cu această 
țară.

CONVORBIRI UNGARO-FRAN- 
CEZE. La 12 iulie, Janos Kadar, 
prim-secretar al C.C. al P.M.S.U., 
l-a primit, pe primul ministru al 
Franței, Pierre Mauroy, care în
treprinde o vizită oficială în R. P. 
Ungară. După cum relatează agen
ția M.T.I., convorbirea a prilejuit 
un schimb de păreri în probleme 
actuale ale situației internaționale, 
acordîndu-se o atenție deosebită 
securității și cooperării în Europa. 
Au fost analizate, de asemenea, as
pecte ale relațiilor dintre cele două 
țări. în aceeași zi, primul ministru 
al Franței și-a încheiat vizita în 
Ungaria.

DEZMINȚIRE. Directorul De
partamentului pentru informații al 
Ministerului Afacerilor Externe al 
R. P. Chineze, Qi Huaiyuan, a dez
mințit știrea apărută în revista 
„Asian Week", din Hong Kong, po
trivit căreia China își va revizui 
Constituția în așa manieră încît 
Hong Kongul să-și mențină siste
mul capitalist și să se bucure de 
un statut diferit de restul țării după 
ce problema suveranității asupra 
Hong Kongului va fi rezolvată — 
transmite agenția China Nouă. El 
a adăugat că „în raportul asupra 
activității guvernului, prezentat la 
prima sesiune a celei de-a Vl-a 
Adunări Naționale a Reprezentan
ților Populari, premierul Zhao 

Ziyang a subliniat că, la momentul 
oportun. China va redobîndi suve
ranitatea chineză asupra Xiang- 
gang-ului (Hong Kong) și va lua 
măsurile adecvate pentru menține
rea prosperității acestuia".

COMUNICAT. într-tin comunicat 
dat publicității la San Jo.se, Fron
tul Farabundo Marti pentru Eli
berare Națională — Frontul Demo- 
cratic-Revoluționar (F.M.L.N. — 
F.D.R.) din Salvador precizează că 
preconizata reuniune de la San 
Jose a reprezentanților săi cu tri
misul special al președintelui Ro
nald Reagan, Richard Stone, a fost 
compromisă prin nerespectarea ca
racterului ei „privat". „Campania 
propagandistică ce a precedat vizi
ta la San Jose a lui Richard Stone 
a împiedicat desfășurarea convor
birilor cu caracter particular con
venite" — se spune în comunicat, 
„F.M.L.N. — F.D.R. din Salvador 
își reafirmă disponibilitatea pen
tru un dialog cu S.U.A., exprimîn- 
du-și încrederea că el va putea 
avea loc cît mai curînd".

ADUNAREA NAȚIONALĂ CON
SULTATIVA (Parlamentul) a Re
publicii Islamice Iran a reales, 
marți, pe Hashemi Rafsanjani în 
funcția de președinte al acestui or
ganism — transmite agenția I.R.N.A.
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Cu fermitate și clarviziune, pentru afirmarea noilor principii de relații interstatale
„Punem ferm la baza relațiilor cu toate statele lumii 

principiile deplinei egalități în drepturi, respectului in
dependenței și suveranității naționale, neamestecului în 
treburile interne, avantajului reciproc, renunțării la forță 
și la amenințarea cu forța. Ne pronunțăm ferm pentru 
respectarea dreptului fiecărui popor la dezvoltare liberă, 
pentru dreptul fiecărei națiuni de a-și alege calea dezvol
tării economico-sociale, orînduirea pe care o dorește, 
fără nici un amestec din afară“

NICOLAE CEAUȘESCU
partidului, 
istorică în

calitativ superioară, a po-
a României pe

Congresul al IX-lea al 
eveniment de rezonanță 
conștiihța poporului nostru, care a 
marcat alegerea în fruntea Partidu
lui Comunist Român a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a deschis o etapă 
nouă, 
liticii externe românești, de afir
mare puternică 
plan mondial. Retrospectiva celor 
optsprezece ani trecuți de la acest 
eveniment de majoră însemnătate 
politică reliefează, ea una din sursele 
principale ale prestigiului dobîndit 
de România în lume, angajarea fer
mă a partidului nostru, a secretaru
lui său general pentru afirmarea 
unor principii noi, democratice de 
relații internaționale.

Ferm, statornic și consecvent este 
demersul României socialiste, al to
varășului Nicolae Ceaușescu, în fa
voarea edificării unor raporturi in
terstatale întemeiate pe normele le
galității și justiției internaționale. 
Neobosită este activitatea țării noas
tre, a președintelui ei pentru întro
narea în întreaga viață internațio
nală a principiilor respectării inde
pendenței și suveranității naționale, 
egalității în drepturi și avantajului 
reciproc, neamestecului în treburile 
interne, nerecurgerii la forță și la 
amenințarea cu forța.

Sînt vii în memorie itinerarele Is
torice ale președintelui Republicii în 

^^țări de pe toate continentele, solda

te cu încheierea a numeroase docu
mente in care noile principii și-au 
găsit o trainică întruchipare. Neîn
doios, o nouă și puternică expresie a 
preocupării statornice a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu o constituie vizita 
pe care o întreprinde în aceste zile, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, într-o serie de țări ale 
Africii, mărturie a consecvenței și 
fermității cu care România acționea
ză pentru așezarea conlucrării cu ti
nerele state africane, ca și cu toate 
statele lumii, pe baza durabilă a de
plinei egalități în drepturi și respec
tului reciproc.

Orientare programatică a 
întregii politici externe ro
mânești Promovarea acestor 
principii cardinale a devenit, în anii 
ce au urmat Congresului al IX-Iea 
al P.C.R., una din principalele 
linii directoare, esența însăși a po
liticii externe a partidului și sta
tului nostru. Și dacă astăzi nu
mele României, al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu sînt rostite cu respect șl 
înaltă considerație pe cele mai dife
rite meridiane, aceasta se datorește, 
în mare măsură, tocmai fermității și 
perseverenței cu care țara noastră, 
președintele ei au acționat și acțio
nează pentru respectarea strictă în 
relațiile interstatale a normelor 

dreptului internațional, pentru clădi
rea unei lumi a egalității și dreptății.

Opțiunea fundamentală în fa
voarea acestor principii este statua
tă în înseși documentele fundamen
tale de partid și de stat — în Con
stituția țării și în Programul P.C.R., 
fiind afirmată în rapoartele și ex
punerile, în cuvîntările rostite de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu în di
verse foruri internaționale, în do
cumentele semnate cu prilejul vizi
telor istorice în țări de pe aproa
pe toate continentele. De fiecare 
dată, secretarul general al partidu
lui, președintele Republicii, a afir
mat cu putere și în modul cel mai 
limpede sprijinul categoric pentru 
cauza independenței și suveranității 
popoarelor, pentru respectarea de
plinei egalități între națiuni, indi
ferent de orînduirea socială, de di
mensiuni, de grad de dezvoltare ori 
de capacitatea economico-militară, 
pentru excluderea amestecului, sub 
orice formă și sub orice pretext, în 
treburile interne ale altor state. Și, 
desigur, este de notorietate interna
țională că ori de cite ori aceste prin
cipii au fost încălcate, ori de cîte 
ori unui popor i-a fost ignorat drep
tul de a-și hotărî singur calea dez
voltării sale, România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu s-au situat fără 
ezitare, cu toată energia, în apă
rarea acestor principii sacre, cerînd 
respectarea lor strictă în raporturi

le dintre toate statele, fără nici o 
excepție.

„Noi — arăta tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU — considerăm că, în- 
tr-un anumit sens, aceste principii 
sint pentru societatea omenească do 
astăzi, pentru relațiile de colabora
re în lume, așa cum sînt apa și ae
rul pentru existența omului. Cum 
am putea să renunțăm la apă și la 
aer ? Ar însemna să renunțăm la 
viață. Nu, nu putem renunța la a- 
ceste principii, pentru că ele con
stituie condiția vieții noastre inde
pendente și libere, condiția vieții in
dependente și libere a tuturor na
țiunilor lumii".

Cerință legică a dez
voltării contemporane. Ata_ 
șamantul profund al României, al 
președintelui ei față de noile prin
cipii de relații, eforturile pentru în
rădăcinarea lor în ansamblul vieții 
internaționale au o solidă bază o- 
biectivă. într-adevăr, întreaga evo
luție a vieții internaționale din ul
timele decenii a pus pregnant în 
lumină adevărul că reașezarea pe 
baze democratice a relațiilor dintre 
state reprezintă o cerință legică a 
dezvoltării contemporane, că vechile 
raporturi interstatale, bazate pe 
inegalitate, pe dominație și dictat, 
pe subordonarea celor mai slabi de 
către cei puternici, pe jefuirea bo
gățiilor unor popoare de către pu
terile imperialiste — raporturi care 
au dat naștere la atîtea conflicte și 
războaie — sînt definitiv caduce și 
irevocabil condamnate istoricește, în- 
trucît contravin flagrant voinței tot 
mai hotărîte a popoarelor de a-și 
croi singure destinele, de a se dez
volta liber, conform intereselor și 
năzuințelor lor naționale. Pornind 
de la aceste realități, țara noastră, 
președintele ei au subliniat și sub
liniază insistent că înlocuirea vechiu
lui tip de relații interstatale cu al
tele noi, democratice, a devenit un 
comandament major al contempora
neității, fiindcă numai intr-un cli
mat mondial guvernat de normele e- 
chității și justiției popoarele iși pot 
concentra eforturile și resursele în 
vederea unei veritabile dezvoltări 
economice, sociale și culturale.

In același timp, noile principii de 

relații au menirea de a asigura ca
drul de liniște și de securitate pro
pice unei conlucrări fructuoase în
tre state, în folosul întregii omeniri, 
ele constituind piatra unghiulară a 
păcii și destinderii în lume. întrea
ga experiență a vieții internaționa
le arată că numai prin respectarea 
strictă a noilor principii este posi
bilă stabilirea de raporturi norma
le între țări libere și egale în drep
turi, aceasta constituind esența în
săși a coexistenței pașnice între toa
te statele, indiferent de orînduirea 
lor social-politică, de mărime sau 
grad de dezvoltare.

Este un adevăr valabil mai mult 
ca oricînd în actualele condiții, cînd 
viața internațională cunoaște o în
cordare fără precedent, care pune în 
joc însăși existența popoarelor, a 
civilizației umane. Tocmai de a- 
ceea, astăzi mai mult ca oricînd a- 
plicarea fermă de către toți și față 
de toți a principiilor și normelor le
galității internaționale se înscrie ca 
un comandament vital al vremurilor 
noastre.

ca una

Nicolae

Un tot dialectic, indisolu 
bil. Se cuvine amintită 
din contribuțiile de mare însem
nătate ale tovarășului 
Ceaușescu Ia afirmarea noilor prin
cipii evidențierea caracterului lor 
unitar, faptul că ele alcătuiesc un 
tot organic, neputînd fi concepute 
izolat și cu atît mai puțin opuse 
unul celuilalt. Viața însăși de
monstrează în această privință că 
nerespectarea unuia dintre principii 
înseamnă, în fapt, negarea tuturor 
celorlalte. Este de la sine înțeles, de 
exemplu, că suveranitatea naționa
lă — adică dreptul unui popor de 
a-și organiza viața în mod liber, po
trivit propriei voințe — nu poate fi 
concepută decît într-o legătură in
disolubilă cu respectul independen
ței. După cum egalitatea în drepturi 
presupune respectarea deplină a su
veranității naționale. Orice știrbire a 
acestui tot dialectic, inseparabil, de 
norme internaționale — sublinia to
varășul Nicolae Ceaușescu — de
termină în mod inevitabil perturbațil 
cu serioase consecințe în relațiile in
terstatale.

Acționînd consecvent și neabătut 

pentru respectarea strictă a princi
piilor legalității și justiției în ra
porturile interstatale, România so
cialistă desfășoară eforturi susținu
te pentru generalizarea lor în an
samblul relațiilor internaționale, o- 
ferind ea însăși un exemplu în a- 
ceastă direcție. Noile principii au 
fost astfel consfințite în peste 100 
de tratate și declarații comune sem
nate de țara noastră cu state de pe 
toate continentele. în toate aceste 
documente — instrumente politico
diplomatice 'de factură nouă, origi
nală — își găsesc consacrare solem
nă normele și principiile fundamen
tale, este înscris angajamentul sem
natarilor de a le aplica atît în ra
porturile reciproce, cît și în relații
le cu alte state. In același timp, sub 
impulsul hotărîtor al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, țara noastră a 
depus o intensă activitate la O.N.U., 
la Conferința la nivel înalt pentru 
securitate și cooperare în Europa, în 
alte foruri internaționale pentru ca 
aceste norme și principii să își gă
sească reflectare în documente- in
ternaționale multilaterale. „Decalogul 
de principii", în a cărui elaborare 
țara noastră a avut, cum se știe, un 
rol din cele mai importante, inclus 
în Actul final de la Helsinki, repre
zintă, fără îndoială, unul din cele 
mai elocvente exemple în acest 
sens.

cucerire a ] 
nu există stat 
acceptat noile 

prin îițsăși

popoarelor, 
care să 
principii, 
aderarea

fi 
fapt,

Nu numai simpla recu
noaștere, ci aplicarea efec
tivă în viață. FaPtul că noile 
principii de relații s-au impus tot 
mai mult, au cunoscut și cunosc o 
largă afirmare și recunoaștere inter
națională reprezintă, desigur, o în
semnată 
Practic, 
nu 
De 
la O.N.U., toate țările membre s-au 
angajat 
la sine 
tere și 
cipiilor 
Așa cum 
scena mondială, există nu puține e- 
xemple de situații în care ele 
nesocotite sau încălcate in mod 
liberat. în ultimă analiză, 
mcroasele stări de tensiune și 

să le respecte. Este însă de 
înțeles că simpla recunoaș- 

acceptare „teoretică" a prin- 
amintite ntț este suficientă, 

atestă evoluțiile de pe
sînt 
de
nu

de

conflict existente în prezent în di
verse zone ale globului, apariția de 
noi și noi surse de pericole la a- 
dresa păcii au drept una din prin
cipalele cauze tocmai nerespectarea 
normelor de justiție și legalitate in
ternațională. Asemenea realități pun 
și mai pregnant în lumină impor
tanța demersurilor perseverente ale 
țării noastre, ale președintelui 
Nicolae Ceaușescu pentru ca recu
noașterea formală a noilor principii 
să fie însoțită de aplicarea lor efec
tivă in viață, semnificația eforturi
lor neslăbite cu care România mili
tează pentru ca dreptului forței să 
îi ia locul forța dreptului.

în spiritul poziției ferm și consec
vent susținute — îndeosebi în pe
rioada de după Congresul al IX-lea 
al P.C.R. — România socialistă, 
întemeindu-și ea însăși raporturi
le externe pe angajamentul reciproc 
de scrupuloasă respectare a noilor 
principii, este astăzi in situația de a 
întreține bune legături cu aproape 
toate statele lumii. în același timp, 
pornind de la realitățile mondiale, 
marcate de încordare crescîndă, țara 
noastră consideră drept un stringent 
deziderat ca toate statele să depună 
eforturi pentru înrădăcinarea traini
că și generalizarea noilor principii 
în întreaga viață internațională, să 
acționeze in toate împrejurările pen
tru respectarea și apărarea lor.

în repetate rînduri,, țara noastră, 
prin glasul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a subliniat că un rol ho- 
tărîtor în această direcție revine po
poarelor, care trebuie să-și facă au
zită vocea cu putere ori de cîte ori 
se petrec încălcări ale principiilor 
noi de relații. Aceasta este, după 
părerea partidului și statului nos
tru, una din cele mai importante mi
siuni ce revin forțelor social-poli- 
tice înaintate, comuniștilor, tuturor 
celor ce militează pentru progres și 
democrație, pentru triumful cauzei 
păcii. Un îndemn izvorît din con
vingerea că numai pe temelia unor 
asemenea principii poate fi clădită o 
lume a păcii și dreptății, în care toa
te popoarele să se poată dezvolta 
liber și independent, în care să-și 
găsească împlinire aspirațiile de 
progres și prosperitate ale întregii 
omeniri.

V. OROS y
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