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Grăitoare expresie a raporturilor prietenești 

româno-etiopiene, a dorinței de a întări continuu 

conlucrarea pe diverse planuri în interesul reciproc, 

al cauzei păcii, înțelegerii și dezvoltării 

independente a tuturor popoarelor, ieri a continuatVIZITA OFICIALĂ DE PRIETENIE A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ElENA CEAUȘESCU ÎN ETIOPIA SOCIALISTĂ
Ceremonia semnării de către tovarășul Nicolae Ceaușescu 

și tovarășul Mengistu Haile Mariam
iKteiffH «Hivorbirilor filtre îowrawl Nicolae Ceausescn 

si tovarășul Mengistu Haile Mariani
a Protocolului privind dezvoltarea cooperării economice și tehnice, a schimburilor

comerciale între Republica Socialistă România și Etiopia Socialistă

Cuvintarea tovarășului Nicolae Ceausescu

Momente(Continuare in pag. a III-a) rinderea „Textila Akaki

(Aplauze pu-

eialiste, au semnat Protocolul pri
vind dezvoltarea cooperării economi
ce și tehnice, a schimburilor comer
ciale între Republica Socialistă 
România și Etiopia Socialistă.

La solemnitate au participat tova
rășa Elena Ceaușescu, tovarășii 
Gheorghe Oprea, Ștefan Andrei,

înarmărilor 
eimpărtire i 
tie și influ-

Miercuri seara a avut loc, la Pa
latul Național din Addis Abeba, ce
remonia în cadrul căreia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România, și tova
rășul Mengistu Haile Mariam, pre
ședintele Consiliului Militar Admi
nistrativ Provizoriu al Etiopiei So-

La întreprinderea „Textila Akaki"

"-De ariibele părți''S-a .‘subliniat ne
cesitatea asigurării accesului rieîn- 
tirziat la independență al Namibiei, 
dreptul poporului namibian de a-și 
alege singur calea dezvoltării vii
toare, potrivit aspirațiilor și intere
selor sale fundamentale. S-a reafir
mat și cu acest prilej solidaritatea 
militantă și sprijinul deplin al 
României și Etiopiei față de lupta 
dreaptă a poporului namibian pentru 
libertate, față de eforturile depuse 
de O.N.U., de țările africane și 
Mișcarea țărilor nealiniate pentru 
găsirea unei soluții politice proble
mei Namibiei.

în cursul convorbirilor s-a rele
vat necesitatea lichidării urgente și 
totale a politicii de apartheid și dis
criminare rasială din Africa de Sud, 
a asigurării drepturilor tuturor lo
cuitorilor acestei țări la libertate, 
egalitate și progres social.

Cei doi președinți s-au pronunțat 
pentru soluționarea tuturor proble
melor dintre statele africane exclu
siv pe cale pașnică, prin negocieri 
politice, apreciind că Organizația 
Unității Africane are un rol impor
tant în promovarea colaborării țări
lor membre, la nivel regional și con
tinental, pentru propășirea lor eco
nomică și socială, în soluționarea 
prin tratative a diferendelor și stă
rilor de tensiune de pe continent, 
în întărirea solidarității și unității 
țărilor africane. în acest cadru s-a 
exprimat punctul de vedere, conform 
căruia toate țările, indiferent de 
opțiunile lor politice, economice și 
sociale, trebuie să acționeze pentru 
întărirea rolului organizației, pen
tru unitatea și eficiența sa.

Președintele Republicii Socialiste 
România și președintele Etiopiei So
cialiste au dat o înaltă apreciere re
zultatelor rodnice ale convorbirilor 
pe care le-au avut și au evidențiat 
înțelegerile realizate cu prilejul vi
zitei care reprezintă o importantă 
contribuție la extinderea și apro
fundarea relațiilor de prietenie și 
colaborare dintre România și Etio
pia, in interesul popoarelor român și 
etiopian, al politicii de pace, pro
gres, independentă națională și înte-

Dragă tovarășe Mengistu,
Dragi tovarăși muncitori din în

treprinderea „Textila Akaki",
Doresc, în primul rind, să vă 

mulțumesc călduros pentru primi
rea pe care ne-ați făcut-o și să vă 
adresez dumneavoastră, muncito
rilor textiliști, un salut călduros, 
revoluționar, din partea muncito
rilor textiliști, a muncitorimii 
române. (Aplauze puternice).

Ne bucurăm că avem prilejul să 
vizităm acest colectiv revoluționar 
care a jucat un rol important în 
înfăptuirea revoluției, in trecerea 
la edificarea socialismului în E- 
tiopia.

România a înfăptuit cu 40 de ani 
în urmă revoluția antiimperialistă, 
antifascistă, de eliberare națională 
și socială — și a edificat cu succes 
societatea socialistă. In acest ca-

Au fost de față Mihai’ Diaconu, 
însărcinatul român cu afaceri la 
Addis. Abeba, și Assefa Wolde, am
basadorul Etiopiei în România.

După semnare,- în aplauzele 
celor prezenți, președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele Mengistu 
Haile Mariam și-au strîns mîinile 
cu căldură, s-au felicitat reciproc.

“de r-i acesta • ■ evoluții •' periSuIOăse, . 
președinții Nicolae Ceaușescu' și 
Mengistu Haile Mariam au eviden
țiat înalta îndatorire a popoarelor, 
a forțelor înaintate de pretutindeni 
de a acționa cu toată hotărîrea, în 
strînsă unitate și într-un spirit de 
înaltă responsabilitate, pentru a se 
pune capăt încordării internaționale, 
pentru a opri cursul spre confruntare 
și război, pentru reluarea și conso
lidarea politicii de destindere, de 
pace și colaborare internațională, de 
respect al independenței naționale a 
tuturor popoarelor.

Cei doi președinți au subliniat că 
în etapa actuală problema funda
mentală a vieții internaționale o 
constituie lupta pentru apărarea și 
consolidarea păcii, pentru oprirea 
cursei înarmărilor, pentru înfăp
tuirea dezarmării, în primul rind, a 
dezarmării nucleare. S-a exprimat 
hotărîrea Republicii Socialiste Româ
nia și Etiopiei Socialiste de a acționa 
în continuare, împreună cu alte state 
ale lumii, cu toate forțele progre
siste, democratice interesate în men
ținerea și întărirea păcii, pentru 
realizarea dezarmării și prevenirea 
războiului.

Vasile Pungan, Silviu Curticeanu, 
Constantin Mitea.

Au asistat, de asemenea, tova
rășii Fikre-Selassie Wogderess, 
Fisseha Desta, Addis Tedla, Taye 
Tilahun, Wollie Chekol, Dawit 
Getachew, Mamo Bahta, Tibebu 
Bekele.

- La- Addis Abeba- s-au ■ încheiat» 
miercuri, convorbirile dintre tovară
șul Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, și tovarășul Mengistu Haile 
Mariam, președintele Consiliului Mi
litar Administrativ Provizoriu, pre
ședintele Comisiei pentru organizarea 
Partidului Oamenilor Muncii din 
Etiopia, comandant suprem al Armatei 
Revoluționare a Etiopiei Socialiste.

In aceeași atmosferă cordială, prie
tenească, tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Mengistu Haile Mariam au reluat 
dialogul privind dezvoltarea tot mai 
intensă, pe multiple planuri, a rela
țiilor româno-etiopiene, precum și 
schimbul de vederi in probleme ale 
vieții internaționale.

Cei doi șefi de stat, relevînd că 
relațiile româno-etiopiene au cunos
cut în ultimii ani o evoluție pozitivă, 
au afirmat voința comună de a ex
tinde colaborarea dintre țările noas
tre pe tărîm politic, economic și teh
nic, in sfera învățămîntului și cultu
rii, de a se lărgi și diversifica aria 
cooperării bilaterale în sfere de inte
res comun, de a se intensifica legă
turile comerciale. Au fost stabilite, 
în acest sens, măsuri concrete pentru 
efectuarea de schimburi de delegații, 
precum și în alte domenii.

S-a subliniat că amplificarea con
lucrării româno-etiopiene este în fo
losul și spre binele celor două țări și 
popoare, al progresului și prosperi
tății lor, al cauzei păcii, colaborării 
și înțelegerii intre națiuni.

Examinînd problemele actuale ale 
vieții internaționale, cei doi pre
ședinți și-au exprimat îngrijorarea 
față de încordarea gravă la care s-a 
ajuns în relațiile internaționale ca 
rezultat al manifestării politicii de 
forță, de amestec și intervenție în 
treburile interne ale altor state, al 
perpetuării conflictelor și războaielor 
din diferite părți ale lumii, negării 
dreptului la autodeterminare al po
poarelor aflate sub dominație străină, 
cursei fără precedent a 
continuării politicii de i 
lumii în zone de domin: 
ență, adîncirii decalajulu 
le bogate șl cele s

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
a vizitat întreprinderea , „Textilă 
Akaki“ — una dintre cele mai mari 
-unități industriale etiopiene. în a- 
ceastă vizită, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa .Elena 
Ceaușescu au fost însoțiți de tovarășul 
Mengistu Haile Mariam, președintele 
Consiliului Militar Administrativ 
Provizoriu, președintele Comisiei 
pentru organizarea Partidului Oame
nilor Muncii din Etiopia, comandan
tul suprem al armatei revoluționare 
a Etiopiei Socialiste, și tovarășa 
Wubeanchi Bishaw.

Au luat parte persoane oficiale ro
mâne și etiopiene.

Un mare număr de .cetățeni aflați 
de-a lungul marelui bulevard „Calea 
Africii", de pe platoul Shewan, au 
ovaționat cu multă- căldură. Addis 
Abeba, care în limba locală înseamnă 
„Floare nouă", își merită cu adevărat 
numele. Abia după revoluția națio- 
nal-democratică din 1974, cînd Consi
liul Militar Administrativ Provizoriu 
și-a asumat sarcina scoaterii (Etiopiei 
din starea de înapoiere, a cunoscut 
rapide și intense modernizări. O ates
tă impunătoarele clădiri ale diferite
lor instituții, hotelurile noi, blocurile 
de apartamente, toate purtînd am
prenta noului și bunului gust.

După ce străbate străzile orașului, 
străjuite de eucalipți și invadate de 
arbuști înfloriți, coloana de mașini 
trece prin zona industrială a capita
lei, unde sint situate fabrici de ci
ment, de zahăr, încălțăminte, anve
lope; alimentare, tăbăcării.

Urmează apoi o regiune agricolă, 
.cîmpurile arate cu grijă așteaptă 
să-și primească sămința. în timp ce 
la n‘oi este vremea recoltatului, aici 
se însămințează : Tef — principala 
cultură — porumb, orz, sorg, mazăre.

Casele sint confecționate atît din 
lemn ,'Tuculs“, cit și din cărămidă, 
și sint acoperite cu tablă ondulată. 
Negrul pămintului roditor este vir- 
stat de pajiști cu iarba de un verde 
crud, unde pasc turme de vaci, oi și 
capre, Etiopia fiind recunoscută pen
tru tradiția și priceperea în crește
rea animalelor.

Drapelele României, alături de cele 
ale Etiopiei Socialiste, flutură de-a 
lungul întregului traseu străbătut. 
La intrarea în întreprinderea „Tex
tila Akaki" au venit in intimpinare 
Bekele Haile, director general al fa
bricii, Sileshi Berhane, director ge
neral al Corporației naționale texti
le, precum și alte cadre de conduce
re, conducători din întreprindere ai 
Comisiei pentru organizarea Parti
dului Oamenilor Muncii din Etiopia 
și ai sindicatului. Mii de muncitori 
sint aliniați pe platoul din incinta 
întreprinderii și pe aleile principale. 
O imensă fotografie îi înfățișează pe 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și Men
gistu Haile Mariam. Minute in șir 
se aplaudă cu însuflețire, se aud

larg colaborarea între țările noas
tre. în acest cadru dorim să dez
voltăm colaborarea strînsă între 
muncitorii români și muncitorii 
din Etiopia. De aceea, adresez in
vitația ca o delegație a muncito
rilor din întreprinderea „Textila 
Akaki" să viziteze România. Cred 
că tovarășul Mengistu va fi de a- 
cord cu aceasta 
ternice).

Vă urez succese tot mai mari în 
activitatea dumneavoastră, să dați 
producții cit mai bune, să produ
ceți cît mai mult pentru dezvolta
rea Etiopiei Socialiste !

Trăiască prietenia dintre poporul 
român și poporul etiopian!

Trăiască clasa muncitoare româ
nească și etiopiană !

Trăiască pacea în întreaga lume! 
(Aplauze puternice, prelungite).

dru, clasa muncitoare a jucat rolul 
hotărîtor, ca detașament de avan
gardă, unind întregul popor atît în 
revoluție, cît și în construcția so
cialismului. Deci știm din expe
riență proprie că numai unitatea 
clasei muncitoare, spiritul ei revo
luționar, acțiunea sa în unitate cu 
întregul popor pot asigura vic
toria socialismului, realizarea unei 
noi orînduiri sociale, mai bune și 
mai drepte.

De aceea, dragi tovarăși, vă 
urăm să acționați și pe mai de
parte în spirit revoluționar, să 
întăriți unitatea în jurul partidu
lui, să faceți în așa fel îneît po
porul etiopian să obțină succese 
tot mai mari în construcția celei 
mai drepte societăți — societatea 
socialistă.

în discuțiile cu tovarășul Men
gistu ne-am înțeles să dezvoltăm

Abordînd unele probleme ale si
tuației din Africa, cei doi conducă
tori au dat o înaltă apreciere afir
mării tot mai puternice a dorinței 
și voinței popoarelor acestui conti
nent de a se dezvolta în deplină li
bertate și independență, fără nici un 
amestec din afară. Ei și-au exprimat 
solidaritatea cu lupta popoarelor 
africane pentru eliberare națională, 
pentru consolidarea independenței 
țărilor lor, împotriva imperialismu
lui, colonialismului, neocolonialismu- 
lui, politicii de apartheid și discri
minare rasială.

S-a evidențiat marea însemnătate 
pe care o are întărirea conlucrării 
și solidarității dintre țările africane 
pentru dezvoltarea economică și so
cială a popoarelor africane, în in
teresul întăririi independenței eco
nomice, pentru salvgardarea și con
solidarea independenței politice, ro
lul deosebit care revine O.U.A. in

■ S8M i
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La Primăria orașului Addis Abeba 

înaltă considerație, primire caldă și entuziastă
Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 

tovarășa Elena Ceaușescu, însoțiți de 
tovarășul Mengistu Haile Mariam și 
tovarășa Wubeanchi Bishaw, au fă
cut, miercuri la amiază, o vizită la 
Primăria orașului Addis Abeba.

Au fost prezente oficialități române 
și etiopiene.

Și aici, ca pretutindeni unde s-a 
aflat de la sosirea in Etiopia Socialis
tă, șeful statului român a fost salu
tat cu deosebit entuziasm și bucurie. 
Un mare număr de cetățeni ai capita
lei etiopiene, purtind steguiețe — re- 
prezentînd drapelele de stat ale 
României și Etiopiei — au venit pe 
colina unde se află clădirea primă
riei capitalei, manifestîndu-și cu 
exuberanță satisfacția de a-i saluta 
ca oaspeți de onoare pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pe tovarășa 
Elena Ceaușescu, ca mesageri ai gîn- 
durilor poporului nostru de pace, 
de prietenie și strinsă colaborare.

La intrarea în clădirea primăriei, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, tova
rășa Elena Ceaușescu sînt salutați 
cu cordialitate, cu profundă stimă, 
de membrii Consiliului municipal.

în acordurile unor cîntece din fol
clorul local, de o frumusețe aparte, 
distinșii oaspeți sînt conduși la eta
jul modernei clădiri unde-și are se
diul primăria capitalei etiopiene.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu sînt in

vitați în Sala de consiliu. Primarul 
orașului, Zawde Teklu, face o pre
zentare a municipiului Addis Abe
ba. Sînt Înfățișate pe larg preocupă
rile municipalității, un accent deose
bit fiind pus pe activitatea Consiliu
lui General al Asociațiilor Cetățe
nești. Se relevă că printre acțiunile 
importante întreprinse după revo
luție se află naționalizarea terenu
rilor urbane și a locuințelor. Au fost, 
formate, totodată, organizații poli
tice și administrative ale maselor 
populare la nivelul unor unități de 
bază orășenești, cu o populație 
între 2 500~r5 000 de locuitori. In 
întreaga țară există în prezent 
1191 organizații urbane de cetă
țeni (Rebele), dintre care 284 la 
Addis Abeba. Printre sarcinile aces
tor asociații se află explicarea obiec
tivelor Campaniei de dezvoltare re
voluționară națională și planificare 
centralizată, mobilizarea cetățenilor 
la stringerea recoltei și la acțiuni de 
interes comun organizate la orașe.

Toate unitățile de bază și-au for
mat comitete pentru economie, să
nătate, educație, cultură, de femei, și 
tineret, care acoperă toate aspectele 
activității de dezvoltare națională, 
avînd ca sarcină realizarea autoad- 
ministrării.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, to-., 
varășa Elena Ceaușescu sînt invitați 

in sala de festivități a primăriei, 
unde un ansamblu folcloric a pre
zentat un reușit program de cintece 
și dansuri populare și revoluționare 
etiopiene.

Tinere și tineri in pitorești costu
me specifice diferitelor naționalități, 
acompaniați de instrumente populare 
de percuție și suflat, au făcut, într-o 
manieră demnă de apreciat, dovada 
frumuseții artei etiopiene, a gradu
lui său de originalitate. calitățile 
deosebite pe care le pretind cinte- 
cul și dansul local.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au semnat 
in Cartea de onoare.

Luindu-și rămas bun de la gazde, 
președintele Nicolae Ceaușescu a 
transmis felicitări pentru realizările 
obținute de Consiliul municipal și 
succes in activitatea de viitor.

La ieșirea din clădirea primăriei, 
locuitorii capitalei etiopiene au sa
lutat cu entuziasm pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și pe tovarășa 
Elena Ceaușescu. Aplauzele, acla
mațiile mulțimii redau sentimentele 
de dragoste* de profund respect față 
de poporul nostru și România socia
listă.

Acestor manifestări de aleasă 
prețuire, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu le răs
pund cu prietenie.

„0 ELOCVENTĂ EXPRESIE A RELAȚIILOR DE STRINSĂ 
PRIETENIE DINTRE POPOARELE ROMAN ȘI ETIOPIAN"

ADDIS ABEBA 13 (Agerpres)- — Presa etiopiana acordă spații largi 
reflectării vizitei oficiale de prietenie pe care o întreprinde la Addis 
Abeba tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii Socialiste România, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu. Sînt reliefate pe larg principalele momente ale 
acestui eveniment de importanță majoră în viața celor două țări și po
poare prietene, evidențiindu-se in mod deosebit semnificația noului dia
log la nivel înalt româno-etiopian in domeniul relațiilor bilaterale, prin 
identificarea a noi domenii de colaborare, ca și pe plan internațional, ca 
o contribuție de prim ordin la cauza păcii și cooperării în întreaga lume.

„Tovarășului Ceaușescu i s-a 
făcut o primire caldă, frățească" 

acest titlu, cotidianul etio
pian de limbă engleză ..ETHIO
PIAN HERALD" publică am
ple relatări, însoțite de.. foto
grafii despre vizita -âde. priete
nie pe card tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu o efectuează in 
Etiopia Socialistă. Sini publicate 
mari fotografii înfățișîndu-i pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășul ' Mengistu Haile Mariam 
ia sosirea la Addis Abeba, 
sau imagini reflectind momente 
de la ceremonia depunerii unei 
coroane de flori la Monumentul 
Victoriei, de la primirea protoco
lară.

Pe prima pagină, ziarul inserează 
o amplă relatare i privind sosirea 
inalților soli ai poporului român, 
subliniind că tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al

Relatări ale presei din Etiopia
Partidului Comunist Român, pre
ședintele • Republicii Socialiste 
România, și tovarășei Elena 
Ceaușescu li s-a făcui o primire 
caldă și frățească la Addis Abeba. 
Cotidianul evidențiază că mii de 
cetățeni ai capitalei etiopiene au 
fost prezenți de-a lungul întregii 
șosele care leagă Aeroportul inter
național Bole cu centrul orașului, 
purtind steguiețe, portretele celor 
cloi președinți, al tovarășei Elena 
Ceaușescu, pancarte pe care erau 
înscrise cuvinte de caldă prietenie 
față de România, de poporul ro
mân, față de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu. „Primirea caldă ce s-a 
făcut inalților oaspeți români — 
arată ziarul — este o expresie a 

relațiilor de strinsă prietenie din
tre popoarele român și etiopian", 

într-un articol intitulat „Condu
cătorul României scoate in evidență 
noi domenii de conlucrare eu Etio
pia". „ETHIOPIAN HERALD" 
subliniază : „Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele României, a 
scos in evidență, in toastul rostit la 
dineul oficial oferit in onoarea sa și 

â. tovarășei u EiPPa.. Ceaușescu cje ■ 
șeful statului' etiopian Mengistu 
Haile Mariam, noi domenii de 
cooperare, in sfera economică în
tre România și Etiopia, pentru ex
tinderea unei conlucrări ce poate 
contribui, in același timp, la cauza 
colaborării și păcii in întreaga 
lume".

Ziarul subliniază pasajele din 
toast referitoare la evoluția pozitivă 
a relațiilor ' de cooperare din
tre cele două țări și popoare, 
care constituie o ilustrare a dorin
țelor comune de a da in continuare 
noi și ample dimensiuni acestei 
conlucrări reciproc avantajoase. Co
tidianul redă, totodată, principalele 
pasaje ale toastului tovarășului 
Mengistu Haile Mariam, în care 

subliniază că vizita președintelui 
român in Etiopia va contribui la 
stringerea pe mai departe a rela
țiilor dintre cele două țări și 
creează posibilități poporului etio
pian de a ciștiga din experiența po
porului român in construirea so
cialismului. Se menționează că șeful 
statului etiopian a subliniat că 
România și Etiopia au dezvoltat 
continuu relațiile dintre ele, îndeo
sebi după revoluția populară etio-i 
piană, care a creat un climat fa-' 
vorabil dezvoltării ‘acestor ra
porturi. Mengistu Haile Mariam — 
adaugă ziarul — a exprimat adinca 
sa ‘"gratitudine" pent.ru . bunăvoința1 
manifestata de. Rprttâbia .și poporul, 
român față de Etiopia Socialistă și. 

-.poporul său. lărgind cooperarea 
dintre cele două țări.

Ultima pagină publică fotografii 
înfățișind pe .tovarășii Nicolae 
Ceaușescu- și Mengistu Haile 
Mariam pe podiumul de onoare 
de la sosire, momentul trecerii 
in revistă a gărzii de onoare; 
primirea călduroasă făcută pe 
aeroport și pe tot parcursul drumu4 
lui, de la aeroport la reședința ofi4 
cială, tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena Ceaușescu.

Posturile de RADIO și TELEVI
ZIUNE au inserat in emisiunile lor 
ample relatări de la toate momen
tele din prima zi a vizitei.

I

însămînțate neîntîrziat
întreținute

CULTURILE DUBLE 
pe toate suprafețele prevăzute, 
în mod exemplar!

In județele Timiș și Galați s-a încheiat secerișul

în aceste zile, concomitent cu se
cerișul griului, o lucrare care tre
buie mult intensificată este insă- 
mînțarea culturilor duble. Așa cum 
a subliniat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la Plenara C.C. al P.C.R. 
din 29—'30 iunie, însămînțarea cul
turilor duble de porumb, legume și 
furaje pe toate suprafețele prevă
zute are, în condițiile acestui an 
agricol, o importanță economică cu 
totul deosebită, deoarece pe aceas
tă cale trebuie să se recupereze 
pierderile provocate de secetă la 
cereale de vară, astfel ca pe an
samblu recolta din acest an să sc 
ridice la nivelul prevederilor pla
nului. $

I
De bună seamă, pentru ca aceste 
culturi să ajungă la maturitate și 
să dea la toamnă recoltele prevă
zute, important este ca semănatul 
lor să se încheie în cîteva zile, în 
toate unitățile agricole, in toate ju
dețele. Care este stadiul acestor 
lucrări ? Potrivit datelor furnizate 
de Ministerul Agriculturii și Indus
triei Alimentare, pînă în seara zi
lei de 12 iulie au fost insămînțate 
cu culturi duble 1 030 000 hectare, 
ceea ce reprezintă 76 la sută din 

suprafața planificată. Cu porumb 
pentru boabe în cultura a doua au 
fost semănate 685 500 hectare — 68 
la sută din prevederi, cu floarea- 
soarelui — 10 000 hectare, adică 10 
la sută din suprafața stabilită, iar 
cu legume — 133 000 hectare, adi
că 94 la sută din suprafața plani
ficată. în unele județe — Buzău, 
Prahova, Vrancea, Bacău, Vaslui, 
Neamț — și in Sectorul agricol Il
fov au fost însămînțate toate su-

• prafețele prevăzute cu culturi duble.
Există însă un șir de județe 

unde semănatul culturilor duble a 
intîrziat nejustificat de mult. în. 
zona intii, unde secerișul orzului, 
și griului a început mult mai. de
vreme decît in alți ani, cele mai 
mari restanțe la insămințarea celei 
de-a doua culturi se înregistrează 
în județele Arad, Timiș, Constanța. 
Dolj și Teleorman, iar în zona a 
doua — în județele Satu Mare.

Bihor, și Gorj. Cauzele acestei si
tuații sint, in general, cunoscute, 
în multe unități agricole din ju
dețele amintite, terenurile, nu au 
fost eliberate operativ de paie, ceea 
ce a împiedicat pe mecanizatori să 
pregătească solul șl să însămînțe- 
ze. Astfel, în județul Arad paiele 
au fost strînse doar de pe 41 la 
sută din suprafața recoltată, Dolj 
— 56 la sută, Teleorman — 55 la 
sută. ‘ /

Cu toată răspunderea trebuie să se 
înțeleagă că perioada optimă in care 
mai pot fi insămînțate culturile 
duble se apropie de sfirșit. Tocmai 
de aceea, este absolut necesar ca 
organele și organizațiile de partid, 
consiliile agroindustriale, cadrele de 
conducere și specialiști din unitățile 
agricole să acționeze hotărît, prin 
măsuri energice pentru eliberarea 
de paie a terenurilor destinate 
culturilor duble și pentru însămîn
țarea lor in ritm mult mai susținut, 
astfel ca peste tot această lucrare 
să se încheie pînă la sfîrșitul săp
tămâni în curs.

Evident, obținerea de recolte mari 
la cea de-a doua cultură, îndeosebi 
la porumbul pentru boabe și la le
gume, depinde în măsură hotări- 
tbare de executarea la timp a lu
crărilor de întreținere a culturilor 
și de aplicarea irigațiilor, acolo 
unde este necesar. în multe locuri, 
porumbul însămințat devreme și in 
teren bine pregătit, beneficiind și 
de umezeala provenită din ploile 
abundente din ultima perioadă, a 
răsărit și se dezvoltă viguros. Dar 
acum esențial este ca, pretutindeni, 
să fie executate fără intirziere pra- 
șilele mecanice și manuale, așa cum 
se prevede- in tehnologie.

Organele și organizațiile de partid 
au datoria să ia măsuri ferme pen
tru ca lucrările de întreținere și 
irigare a culturilor duble să se facă 
imediat și cu cea mai mare răspun
dere, oriunde plantele au răsărit. 
Numai în aceste condiții este posi
bilă realizarea unei recolte supli
mentare de porumb boabe și legu

me, se pot asigura cantități sporite 
de furaje ! Și la executarea aces
tor lucrări, de mare importanță 
pentru ca toate culturile duble să 
crească repede și să dea producțiile 
prevăzute, trebuie să fie concen

trate nu numai mijloacele meca
nice necesare, ci și cit mai multe 
forțe umane, de la sate. Este un 
efort suplimentar absolut necesar 
care va fi răsplătit la toamnă prin 
recolte suplimentare.

Așa cum rezultă din datele înscrise pe harta alăturată, în unele 
județe a intîrziat semănatul culturilor duble. De aceea, corespondenții 
noștri au solicitat unor cadre cu funcții de răspundere in agricultura 
din trei județe să răspundă la întrebările :

1) De ce a intîrziat semănatul culturilor 
duble ?

2) Ce măsuri se întreprind pentru termi
narea grabnică a acestei lucrări ?

TELEORMAN. Vasile Boncotă, 
director general al direcției agrico
le județene: Din cele 75 850 hec
tare prevăzute, pină marți seara 
s-au însămințat cu culturi duble 
57 950 hectare, ceea ce reprezintă 
76 la sută. Desigur, lucrările puteau 
fi, practic, încheiate la această dată. 
Cu excepția însă a ultimelor două 
zile, în toată luna iulie a plouat 
zilnic, ceea ce a îngreunat activi
tatea din cimp.

Pentru a se încheia repede semă
natul culturilor duble, comanda
mentul județean pentru agricultură 
a luat noi măsuri. Astfel, s-a re
examinat situația din fiecare uni
tate în parte și au fost stabilite noi 
viteze zilnice de lucru. Munca este 
organizată in schimburi prelungite 
și in două schimburi. în unitățile 
din consiliile agroindustriale in care 
lucrările sint întîrziate — Smîrdi- 
oasa, Traian, Videle, Virtoape, 
Furculești, Orbească — s-au inițiat 
acțiuni de întrajutorare cu forțe 
mecanice. Prin măsurile luate s-au 
creat condiții ca semănatul cultu
rilor duble să se încheie în timp 
scurt pe toate suprafețele planifi
cate, iar prin îngrijirea lor exem
plară să se obțină producții spori
te de porumb, legume și furaje.

TIMIȘ. Aurel Lăzureanu, direc
tor la direcția agricolă județeană : 
Pină marți, 12 iulie, în unitățile 
agricole de stat și cooperatiste din 
județul Timiș au fost insămînțate 
cu culturi duble 70 400 hectare. 
Este mult mai puțin față de sar
cina totală planificată, cit și față 
de perioada calendaristică în care 
ne aflăm. Două sint cauzele prin
cipale care ău determinat întârzie
rea acestei lucrări. E vorba de 
ploile căzute cîteva zile în șir și, 
în unele unități, de slaba organi
zare a muncii, îndeosebi la elibe
rarea de paie a terenurilor. Aces
te neajunsuri au fost analizate cu 
exigență de comandamentul jude
țean pentru, agricultură.

Pe măsura încheierii recoltării 
griului, principalele forțe mecani
ce și manuale din unități sint con
centrate la eliberarea de paie a 
terenurilor și însămînțarea cultu
rilor duble. Pentru a reduce cit 
mai repede decalajul dintre supra
fețele recoltate și cele eliberate de 
paie, după exemplul unităților din 
consiliile agroindustriale Peciu 
Nou, Sinnicolau Mare și altele, s-a 
trecut, in tot județul, la utilizarea 
căruțelor și platformelor .trase de 
cai, indiferent de proprietar, pre
cum și la transformarea remorci

lor în platforme prin lăsarea o- 
bloanelor, dublindu-se astfel capa
citatea de transportare a paielor, 
începind de ieri, am generalizat in 
toate zonele utilizarea — in două 
schimburi și în schimburi prelun
gite — a tractoarelor și discurilor 
la lucrările de pregătire a patului 
germinativ și semănat. De aseme
nea. au fost puse in stare de func
ționare toate cele 200 mașini spe
ciale de semănat direct in miriș
te. Apreciem că, prin măsurile or
ganizatorice și tehnice luate, pină 
la 20 iulie se va încheia semănatul 
culturilor duble pe intreaga supra
față de 122 000 hectare.

MUREȘ. Nicolae Lobonțiu, secre
tar. cu probleme agrare al comi
tetului județean de partid : Prin
cipalele forțe din agricultura jude
țului Mureș sint concentrate la se
cerișul griului, lucrare executată 
pină în seara zilei de 12 iulie pe 
14 000 hectare, adică pe 24 la sută 
din suprafața aflată în cultură. 
Pentru grăbirea secerișului ne-au 
venit in sprijin 200 combine din 
județul Buzău, astfel incit, cu for
țele existente și. prin folosirea fie
cărei ore și zile bune de lucru, a- 
preciem că in cel mult 8 zile vom 
aduna întreaga recoltă de griu.

La semănatul culturilor duble se 
înregistrează anumite întirzieri. 
Pină marți seara au fost însămin- 
țate doar 46 la sută din cele 22 300 
hectare prevăzute in plan. Pentru 
grăbirea acestei lucrări au fost lua
te măsuri in vederea eliberării de 
paie a terenurilor. Există aproape 
19 000 hectare de pe care nu au 
fost strînse incă paiele. De aceea, 
paralel cu folosirea mijloacelor me
canice de care dispunem, la eli
berarea terenurilor de resturi ve
getale au fost mobilizate impor
tante forțe umane și se folosesc 
un mare număr de atelaje, care 
transportă paiele la marginea tar
lalelor. Considerăm că și această 
importantă lucrare o putem în
cheia în cel mult 4—5 zile.

Oamenii muncii din agricultura județului Timiș au încheiat 
secerișul griului pe cele aproape 142 000 de hectare, obținind o 
producție totală superioară prevederilor planificate. Totodată, sar
cinile de predare la fondul de stat au fost realizate și depășite.

în telegrama adresată cu acest prilej tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste România, de Comitetul județean 
Timiș al P.C.R. se arată că, in prezent, toate forțele sint con
centrate la lucrările de ^liberare de paie a terenurilor, o aten
ție deosebită acordindu-se semănatului culturilor duble și succe
sive. care depășesc 70 000 de hectare, se efectuează celelalte lucrări 
agricole de sezon.

Comitetul județean, organele și organizațiile de partid — se 
spune in telegramă — vor desfășura in continuare o susținută 
muncă politică și organizatorică pentru mobilizarea tuturor oa
menilor muncii din unitățile agricole de stat și cooperatiste, din 
stațiunile pentru mecanizarea agriculturii, a tuturor locuitorilor 
satelor pentru Înfăptuirea neabătută a hotărîrilor celui de-al XII-lea 
Congres și Conferinței Naționale ale partidului in domeniul 
dezvoltării și modernizării agriculturii, pentru îndeplinirea măsu
rilor stabilite de recenta plenară a C.C. al P.C.R. și de sesiunea 
Marii Adunări Naționale.

★ >
în seară zilei de ieri, în ju

dețul Galați s-a încheiat recol
tarea griului pe întreaga su
prafață de 72 675 hectare. Cu 
intensitate sporită se desfășoa
ră in continuare și celelalte lu
crări de sezon. Astfel, pină la

★
12 iulie, circa 70 la sută din 
terenul de pe care s-au recol
tat păioasele fusese eliberat. In- 
sămințarea culturilor duble s-a 
efectuat pe circa 39 200 hectare, 
reprezentind 90 la sută din pro
gramul stabilit. (Dan Plăcșu, 
corespondentul „Scinteii").
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Convorbiri oficiale româno-etiopiene La sediul Consiliului Suprem pentru campania
de dezvoltare revoluționara naționala

și planificare centralizată

Manifestări de profundă stimă și aleasă prețuire

Miercuri dimineața au avut loc 
convorbiri oficiale între tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și tovarășul Mengistu Haile 
Mariam, președintele Consiliului 
Militar Administrativ Provizoriu și 
al Comisiei pentru organizarea Parti
dului Oamenilor Muncii din Etio
pia (P.M'A.C. — C.O.P.W.E.), coman
dant suprem al Armatei revoluțio
nare a Etiopiei Socialiste.

La convorbiri au participat :
Din partea română : tovarășa 

Elena Ceaușescu, membru al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.; prim viceprim-ministru al 
guvernului, tovarășii' Gheorghe 
Oprea, membru al Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R., prim 
viceprim-ministru, Ștefan Andrei, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., mi
nistrul afacerilor externe, Vasila 
; Pungan, membru al C.C. al P.C.R., 
. ministrul comerțului exterior și coo- 
; perării economice internaționale, 
Silviu Curticeanu, membru al C.C.

(Urmare din pag. I)
urale, se scandează numele condu
cătorului României socialiste, se ova
ționează pentru colaborarea și priete
nia dintre țările noastre. Pe mari 
eșarfe de culoare roșie stă scris : 
„Bine ați venit, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu !“, „Trăiască prietenia 
dintre popoarele român și etio
pian !“. Cei prezenți flutură stegule- 
țe române și etiopiene.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu, împreună 
cu tovarășul Mengistu Haile Mariam 
și tovarășa Wubeanchi Bishaw sînt 
invitați pe un podium special ame
najat. Directorul general al între
prinderii adresează, în numele co
lectivului, un cald salut de „Bun ve
nit !“.

înalților oaspeți români le sînt 
înfățișate apoi istoricul fabricii și 
realizările acestei unități economice 
îndeosebi după actul naționalizării 
din 1975. Progresele, sînt elocvente : 
de la 1 500 de salariați, cîți avea fa
brica în 1962, cînd a fost construită, 
a ajuns astăzi la 6 200. Producția a 
crescut în această perioadă de la 3 
milioane metri pătrați țesături la 31 

al P.C.R., șeful cancelariei Comite
tului Central al Partidului Comunist 
Român, Constantin Mitea, membru 
al C.C. al P.C.R., consilier al pre
ședintelui Republicii Socialiste 
România, Marcel Dinu, director in 
Ministerul Afacerilor Externe, Mihai 
Diaconu, însărcinatul cu afaceri al 
României în Etiopia ;

Din partea etiopiană : tovarășii 
Fikre-Selassie Wogderess, secretar 
general al P.M.A.C., membru al Co
mitetului Executiv al C.O.P.W.E. și 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Fisseha Desta, secretar 
general adjunct al P.M.A.C., mem- 
,bru al Comitetului Executiv al 
C.O.P.W.E., și șeful Administrației, 
justiției și apărării al C.O.P.W.E., 
Addis Tedla, membru al Comitetului 
Permanent al P.M.A.C. și al Comi
tetului Executiv al .C.O.P.W.E., vice
președinte al Consiliului 'Suprem 
pentru Campania de dezvoltare re
voluționară națională și planificare 
centralizată, Taye Țilahun, ministru 
de interne, Wollie Chekol, ministrul 
comerțului exterior, Dawit Geta; 
chew, șeful sectorului comerț și 

La întreprinderea „Textila Akaki"

Ovații pentru prietenia româno-etiopiană
milioane metri pătrați, la 1,5 mili
oane kg de bumbac fire și 1,1 mili
oane metri pătrați pături.

Sînt prezentate, totodată, planu
rile de modernizare a întreprinderii, 
măsurile preconizate pentru pregă
tirea muncitorilor, a cadrelor de 
specialiști.

In aplauzele celor prezenți a 
luat cuvîntul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. Cuvîntul conducătorului parti
dului și statului nostru a fost urmă
rit cu cea mai mare atenție și sub
liniat în repetate rînduri cu puter
nice aplauze. •

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul' Mengistu Haile Mariam 
și-au strîns călduros mîinile, în timp 
ce miile de oameni ai muncii situați 
pe platformă scandau numele Româ
niei și Etiopiei, urări pentru priete
nia dintre țările și popoarele noas
tre, pentru socialism, pentru pace.

în continuare, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu le sînt prezentate date 
privind activitatea organizațiilor de 
bază din întreprindere, obiectivele 

servicii al N.R.D.C. și C.P.S.C., cu 
rang de comisar, Mamo Bahta, se
cretar permanent la Ministerul In
dustriei, Tibebu Bekele, secretar 
permanent la Ministerul Afacerilor 
Externe, Assefa Wolde, ambasadorul 
Etiopiei în România.

în acest cadru, tovarășul Mengistu 
Haile Mariam a subliniat din nou 
bucuria de a avea ca oaspeți dragi 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, pe 
tovarășa Elena Ceaușescu, pe ceilalți 
membri ai delegației române. Rele- 
vînd cu satisfacție identitatea de 
puncte de vedere în/ foarte mul
te probleme discutate, tovarășul 
Mengistu Haile Mariam a exprimat 
convingerea că actuala vizită a șe
fului statului român va impulsiona 
dezvoltarea pe multiple planuri a 
relațiilor dintre Republica Socialistă 
■România și Etiopia Socialistă.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și-a 
exprimat satisfacția de a efectua 
această vizită, de a se reîntîlni cu 
președintele Mengistu Haile Mariam 
și a mulțumit pentru primirea 
călduroasă și ospitalitatea deosebită 

acestora în momentul de față și în 
perspectivă, rolul lor în mobilizarea 
colectivului muncitoresc al uzinei 
pentru îndeplinirea planului de pro
ducție.

Distinșii oaspeți români sînt invi
tați să cunoască la locul de produc
ție pe muncitorii întreprinderii. Pe 
aleile mărginite de flori, de un co
lorit plin de farmec, mii și mii de 
lucrători, bărbați și femei, majori
tatea purtând îmbrăcămintea tradi
țională specifică, albă, aplaudă fără 
întrerupere, agită în semn de prie
tenie stegulețe, eșarfe multicolore.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu răspund cu 
căldură acestei foarte frumoase 
manifestări.

Se vizitează apoi atelierele de fa
bricație ; este urmărită cu atenție 
organizarea producției, sînt prezen
tate date cu privire la preocupările 
existente pe linia creșterii continue 
a producției.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu se 
oprește în mai multe rinduri și dis
cută cu muncitori textiliști, le strîn- 
ge mîna, le urează spor la muncă.

La încheierea vizitei, tovarășul 

oferite de poporul etiopian prieten.
Președintele Nicolae Ceaușescu a 

■subliniat convingerea că actuala vi
zită și convorbirile pe care le prile
juiește vor contribui la identificarea 
de noi posibilități pentru dezvoltarea 
și mai puternică a relațiilor româno- 
etiopiene.

în cadrul convorbirilor a fost 
scoasă în evidență dorința ca de am
bele părți să se acționeze neîntâr
ziat, să fie depuse toate eforturile 
pentru a pune in valoare cadrul deo
sebit de avantajos creat, in vederea 
diversificării și adîncirii relațiilor 
româno-etiopiene în interesul ambe
lor țări și popoare, al cauzei păcii și 
înțelegerii în lume.

în timpul convorbirilor a fost afir
mată necesitatea unei colaborări cit 
mai strînse intre România și Etio
pia în vederea sporirii contribuției 
celor două țări la soluționarea pro
blemelor complexe ale vieții .in
ternaționale.

Convorbirile au avut loc într-o at
mosferă cordială, de deplină înțe
legere.

Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au semnat în Cartea de 
onoare a întreprinderii, subliniind : 
„Ne-a făcut plăcere să vizităm între
prinderea „Textila Akaki", să cu
noaștem activitatea și preocupările 
oamenilor muncii din această între
prindere ch frumoase tradiții revo
luționare, cărora le adresăm un cald 
mesaj de prietenie și colaborare din 
partea textiliștilor, a muncitorilor din 
România 1 Felicităm întregul colec
tiv pentru realizările sale și îi dorim 
să acționeze și pe mai departe în 
spirit revoluționar, pentru a face ca 
poporul etiopian să obțină succese 
tot mai mari în construirea celei 
mai drepte societăți — societatea 
socialistă".

La plecare, membrii colectivului 
întreprinderii „Textila Akaki" au 
făcut o entuziastă manifestare 
de prietenie tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu, conferind vizitei înalților 
oaspeți români la această întreprin
dere atributele unui eveniment deo
sebit — momentul de neuitat, cu 
profunde semnificații, în cronica 
prieteniei româno-etiopiene.

Miercuri dimineața, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și tovarășa Elena Ceaușescu, 
însoțiți de tovarășul. Mengistu 
Haile Mariam, împreună cu tovarășa 
Wubeanchi Bishaw, au efectuat .o vi
zită la Consiliul Suprem pentru cam
pania de dezvoltare revoluționară 
națională și planificare centralizată.

Au luat parte persoane oficiale ro
mâne și etiopiene.

Sosirea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la sediul Consiliului Su
prem, situat în partea centrală a ca
pitalei etiopiene, a prilejuit o nouă 
manifestare a sentimentelor de 
profundă stimă față de conducătorul 
partidului. și statului nostru, ' a 
prieteniei sincere pe care locuitorii 
orașului Addis Abeba, ai întregii 
țări, o nutresc față de poporul 
român.

înalților oaspeți români, întâmpi
nați cu aplauze puternice, prelungite, 
le-au fost oferite mari și frumoase 
buchete de flori.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu, to
varășei Elena Ceaușescu le-au fost 
înfățișate de către vicepreședintele 
Consiliului, locotenent-colonel Addis 
Tedla, aspecte ale organizării, și acti
vității acestei instituții economice 
naționale, evidențiindu-se rolul ei 

hotărîtor în elaborarea principalelor 
coordonate ale noii căi de dezvoltare 
a Etiopiei, in aplicarea amplului pro
gram de reconstrucție economico-so- 
cială a țării.

Distinșii oaspeți români au fost in
formați că, în octombrie 1978, Etiopia 
Socialistă a inițiat o campanie coor
donată de guvern pentru rezolvarea 
problemelor urgente economice și 
sociale. I-n acest scop, a fost 
constituit Consiliul Suprem pen
tru campania de dezvoltare revolu
ționară națională și planificare cen
tralizată. Printre sarcinile consiliului 
se află elaborarea și urmărirea înde
plinirii planurilor de dezvoltare pe 
termen scurt, mediu și lung, mobi
lizarea întregului potențial uman 
pentru îndeplinirea acestor planuri.

Rezultatele primilor trei ani ai 
campaniei au fost încurajatoare. 
Chiar in primul an, produsul na
țional brut a crescut cu 5,3 la sută : 
cu 2,4 la sută în agricultură și cu 
27,3 la sută în industria prelucră
toare.

Sînt. prezentate principalele • resur
se naturale ale țării, direcțiile de 
dezvoltare economico-socială, accen
tul pus.pe sporirea producției indus
triale, planificarea potențialului e- 
nergetic, extinderea irigațiilor, creș
terea șeptelului. .

Campania de dezvoltare acordă 
o importanță deosetțită activită
ții de educație a tuturor ce
tățenilor. Amintind faptul că îna
inte de revoluție analfabetismul, 
afecta 93 la sută din populație, gaz
dele au evidențiat lansarea, in 1979, 
a campaniei naționale de lichidare a 
analfabetismului, avind ca obiectiv 
eradicarea neștiinței de carte in în
treaga țară, în cit mai scurt timp.

Asigurarea sănătății populației 
constituie o altă preocupare deose
bit de importantă, in acest domeniu 
Etiopia Socialistă trebuind să facă 
față unei grele moșteniri.

Pe baza experienței obținute în 
cursul campaniei, Etiopia Socialistă 
a început pregătirea unor programe 
pe termen mediu și lung;. Planul de 
perspectivă urmărește dublarea ve
nitului pe locuitor pînă la sfirșitui 
deceniului ’80.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, mul
țumind pentru informațiile primite, 
a subliniat că a urmărit cu atenție 
datele prezentate, programele de 
dezvoltare stabilite, care oferă po
sibilități pentru o largă colaborare 
între țările noastre. Președintele 
României a adresat călduroase: fe
licitări conducerii consiliului și a 
urat deplin succes în întreaga sa 
activitate.

In timpul vizitei la Consiliul Suprem pentru campania de dezvoltare revoluționara națională și planificare centralizată
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Misiunea educativă

Convorbire cu sculptorul Iftimie BÂRLEANU
I

Paginile emoționante ale istoriei 
României, încărcate de aspirațiile și 
Împlinirile generațiilor de înaintași 
care au sperat, au muncit și au 
luptat, de-a Ițmgul secolelor, pentru 
„a țării înălțare", sînt străbătute de 
fiorul unui fierbinte patriotism. Din 
rindurile poporului nostru, autorul 
de necontestat al acestei tumultuoase 
istorii, s-au ridicat mari patrioți, 
vestiți conducători, a căror forță a 
izvorit din năzuința fierbinte de a 
consolida pe pămîntul României un 
stat puternic, unitar, liber și inde
pendent. Din rindurile poporului 
s-au ridicat comuniștii, ei asumîn- 
du-și rolul de a asigura înfăptuirea 
celor mai arzătoare năzuințe ale cla
sei muncitoare, ale întregii națiuni. 
De partea lor s-au dovedit a fi for
țele menite să hotărască noul curs 
al istoriei, de partea lor s-a dovedit 
a fi viitorul.

în cadrul partidului comunist, în 
anii de aprige bătălii împotriva ex
ploatării, a nedreptăților sociale, a 
fascismului, a războiului, în anii re
voluției și construcției socialiste, 
s-au format oameni demni, cinstiți, 
curajoși pentru care nimic nu poate 
fi mai presus decît binele țării, in
teresele vitale ale poporului. în acest 
cadru generos s-au format și s-au 
afirmat 
zatorice 
Nicolae 
omenie, 
ționarul 
duce destinele partidului, ale țării, 
ale întregii, noastre națiuni.

— De 18 ani, subliniază tovarășul 
NICOLAE BADEA, prim-secretar al 
comitetului de partid al sectorului 2 
din Capitală, țara iși făurește o nouă 
istorie. Congresul al IX-lea al parti
dului a inaugurat o eră nouă în 
viața patriei noastre, influențînd în 
mod hotărîtor, determinant destinul 
României. Așa cum pe drept cuvînt 
releva tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
în Raportul prezentat de la înalta 
tribună a Conferinței Naționale 
a partidului, in decembrie 1982, orice 
om de bună credință poate con
stata, pe baza realităților, ■ a 
telor,' cit ' ’ ■ • •• ■ —
pOrtaiite

calitățile politice și organi- 
de excepție ale tovarășului 
Ceaușescu, comunistul de 
patriotul înflăcărat, revolu- 

consecvent care, azi, con-

t_ „ ;.,x. .
mari, cit de im- 
realizările poporuA

de
_______ sînt  -------- ,.—, 
Iui nostru din :țahiisocialismului.., 
lată, în sectorul 2 al Capitalei, care 
in acești 18 ani a cunoscut transfor
mări radicale, uzinele moderne, șco
lile, instituțiile științifice, culturale 
și sociale ce indică un inalt grad de 
civilizație, marile ansambluri urba
nistice se înscriu ca o edificatoare 
mărturie depusă în fața istoriei cu 
privire la tot ceea ce s-a înfăptuit 
in România socialistă din 1965 și 
pină in prezent. Exemplele sînt nu
meroase. O să mă opresc însă la 
unul singur, deosebit de semnifica
tiv : construcția unei mari și mo
derne platforme industriale de elec
tronică și tehnică de calcul. Această 
platformă se încrustează în memo
ria timpului ca o nouă și elocventă 
dovadă a preocupărilor partidului 
nostru, ale secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru 
diversificarea industriei românești, 
pentru dezvoltarea ramurilor „de 
virf", pentru introducerea ciberne
ticii în întreaga economie națională.

Mărturiile pe care țara le de
pune în fața istoriei cu privire 
la ceea ce s-a înfăptuit din 1965 în
coace sînt numeroase. Și nu numai 
in sectorul 2, nu numai în munici
piul București, ci în toate județele, 
in toate localitățile. Să ne oprim la 
Tirgoviște. Cu ani în urmă, foarte 
mulți tîrgovișteni plecau din oraș in 
căutare de lucru. Odată cu renaște
rea localității lor natale, au revenit 
acasă.
întors 
urbea 
LI AN 
derea 
cîteva

— Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu 
a gîndit cu înal
tă răspundere și 
competență dru
mul României că
tre acel „viitor de 
aur" spre care au 
năzuit înaintașii. 
Pe acest drum de 
lumină și de glo
rii al noii istorii 
a patriei a fost 
urmat, este urmat 
de întregul partid, 
de întregul popor. 
Și cum să nu fie 
urmat pe un drum 
al cărui țel îl 
constituie pro
gresul patriei, fe
ricirea poporului. 
Nu sint cuvinte 
mari, ci expresii 
tați mari. Am revenit 
natal, după ce o vreme 
la Brașov, și văd cu ochii mei ce 
înseamnă, pentru urbea noastră, 
dezvoltarea și diversificarea indus
triei. Ridicarea, la Tirgoviște, din 
indicația secretarului general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a unor, puternice obiec
tive industriale, reprezentînd ramuri 
de la metalurgie la extracția de 
petrol și minerit, de la construcția 
de mașini la producția bunurilor de 

.. consum, a determinat extinderea 
progresului tehnic, utilizarea, puter
nică, eficientă a torței de muncă, 
apariția unor profesii noi. Odată„cu 

' cOnistructorii noilor'uzine au 'venit, 
la Tirgoviște, arhitecții. Mai intîi pe 
planșete, apoi în realitate au început 
să prindă contur impunătoare edifi
cii : blocuri de locuințe, școli, biblio
teci, spitale, hoteluri și magazine 
moderne, edificatoare semne ale unei 
noi calități a vieții.

Schimbările, prefacerile înnoitoare 
sînt radicale și la Cristuru Secuiesc, 
în județul Harghita. După 1965, viața 
orașului a intrat pe coordonatele 
progresului și civilizației socialiste. 
Ce anume a determinat această pre
facere revoluționară ? Răspunsul la 
această întrebare îl aflăm 
varășul PAKOT IOSIF, 
orașului.

— Factorul determinant 
formărilor intervenite în viața loca- 

constituie dezvol- 
După cel de-al 

partidului, în anii 
țării, a fost elabo-

rată o concepție nouă, revoluționară, 
profund științifică privind 
tarea armonioasă a forțelor 
ducție, asigurarea unui înalt 
viață pentru toți cetățenii 
fără deosebire de

Unul dintre cei care s-au 
„la. vatră", pentru a lucra in 
natală, este strungarul STE- 
CODREANU, de la întreprin
de utilaj petrolier. Am notat 
dintre gîndurile lui.

dezvol- 
de pro- 
nivel de 
patriei, 

deosebire de naționalitate. 
Acum nici bărbații, nici femeile, nici 
tinerii nu mai pleacă din oraș. Aici 
urmează liceul, aici se încadrează 
în muncă, aici au asigurate toate 
condițiile pentru a-și împlini perso
nalitatea. De un an a început să 
producă noul combinat de oțeluri 
speciale forjate, o întreprindere ul
tramodernă pe care localnicii nu spe
rau s-o aibă nici............... ....
mai frumoase.

in visurile lor cele

lității noastre îl 
tarea economică. 
IX-lea Congres al 
cei mai rodnici ai

ale unei reali
gn orașul 
am lucrat

de la to- 
primarul

al trans-

„Zilele muzicale tîrgmureșene ft

ac-„încadrate în 
tuala ediție a festiva
lului „Cintarea Româ
niei", „Zilele muzica
le tîrgmureșene" — 
remarca compozitorul 
Zeno Vancea — au de
venit o parte inte
grantă a tradiției ar
tistice atît de bogate 
a acestui oraș, con
stituie o strălucită 
dovadă a politicii cul
turale a partidului 
nostru, a grijii deose
bite pentru ridicarea 
continuă a 
cultural al 
popor".

Una'din preocupări
le centrale ale orga
nizatorilor a fost va
lorificarea superioară 
a potențialului artis
tic muzical al orașu
lui și județului, toți 
compozitorii locali va
loroși figurînd în re
pertoriul actualei edi
ții. Filarmonica da 
stat a fost prezentă cu 
orchestra și corul 
mixt, cu cvintetul de 
alămuri, cvartetul
„Eufonia", orchestra 
de cameră „Camerata 
Transsylvanica", for
mația corală „Serena- 
ta“ și formația voca
lă „Canto armonico", 
fapt ce a contribuit la 
diversificarea progra
mului. „Am păstrat — 
ne spunea dirijorul 
Szalmân Lorând, di
rectorul filarmonicii —

nivelului 
întregului

tot ce au avut mai bun universală, 
edițiile precedente — 
ideea echilibrului în 
diversitatea stilurilor : 
concertele camerale, 
vocale, vocal-simfoni- 
ce, solistice și recita
lurile au satisfăcut 
cele mai variate gus
turi ale publicului care 
a umplut, seară de sea
ră, impozanta sală de 
la Palatul culturii. Ac
tuala ediție a consti
tuit un minunat pri
lej de a oferi publi
cului lucrări ale unor 
nume de marcă din 
muzica românească, de 
la Enescu sau Con
stantin Silvestri la 
Zeno Vancea, Theodor 
Grigoriu,, Anatol Vie- 
ru sau la mai tine
rii Mihai Moldovan 
ori Sabin Pautza. Cit 
despre „Momentul 

, tirgmureșean", o re
marcă : a oferit, în 
stiluri tradiționale sau 
concerte noi de com
poziție, lucrări de o 
largă diversitate, de la 
lied la piesa corală, 
de la piese solo sau 
pentru două instru
mente la cvartetul vo
cal, confirmînd va
loarea școlii compo
nistice tîrgmureșene".

„Zilele muzicale 
tîrgmureșene" au în
scris în agenda ac
tualei ediții 12 con
certe, 6 prime audi
ții locale din muzica

■I prime 
audiții absolute.

Și această ediție a 
fost onorată de parti
ciparea unor mari in
terpret! din țară și de 
peste hotare. Publicul 
s-a îritîlnit cu repu
tatul dirijor Ronald 
Zollman (Belgia), sub 
a cărui baghetă a 

' cintat în concertul 
inaugural violoncelis
tul sovietic Alexandr 

. Rudin, cu pianistul 
Jando Jeno (R;.P. Un
gară), cvartetul Ra
diodifuziunii bulgare, 
cu pianistul Nikolai 
Suk (U.R.S.S.) ; a a- 
plaudat pe organistul 
Mario Duella (Italia) 
și s-a reîntilnit cu or
chestra simfonică a 
Filarmonicii de stat 
din Cluj-Napoca (diri
jor : Emil Simon ; so
list : Ștefan Ruha).

Apreciind înalta ți
nută artistică a a- 
cestei a 13-a ediții — 
la care au asistat 6 943 
de spectatori, trebuie, 
să consemnăm, totoda
tă, contribuția va
lorosului colectiv ar
tistic al Filarmonicii 
din Tirgu Mureș, a di
rijorilor Szalmân Lo
rand și Birtalan Ju- 
dit.

Gheorcjhe 
GIURGIU 
corespondentul 
„Scînteii"

vremea
Timpul probabil pentru intervalul cu

prins intre 14 iulie, ora 21 — 17 iulie, 
ora 21. In tară : Vremea va fi in ge
neral instabilă în prima parte a inter
valului, cind și cerul va fi temporar 
noros și vor cădea ploi locale mai ales 
sub formă de averse, însoțite de descăr
cări electrice, mai frecvente în jumăta
tea de nord a tării. Apoi vremea va

De curînd, fo
rul suprem legis
lativ al țării a 

, adoptat o hotărî- 
re referitoare 
aplicarea 
gramului 
nai pentru asigu
rarea unor pro
ducții agricole si
gure și stabile, 
prin creșterea po
tențialului pro
ductiv al pămîn- 
tului, mai buna 
organizare și fo
losiri» în mod ti
ni tar a terenuri
lor agricole, a în
tregii suprafețe a 
țării, realizarea 
irigațiilor pe cir
ca 55—60 la sută 

arabilă a lucrări- 
desecări și combaterea 
solului, Acest program, 

din inițiativa secretarului 
al partidului, tovarășul 

Ceaușescu, menit să contri- 
mod fundamental la reali- 

obiectivelor noii revoluții 
implică un mare efort ma-

-- la 
Pro- 

națio-

din suprafața 
lor de 
eroziunii 
elaborat 
general 
Nicolae i 
buie în

. zarea 
agrare, 
terial și financiar care nu ar fi fost 
posibil în urmă cu 10—15 ani ; 
roadele politicii partidului de edifi
care a unei industrii puternice, mo
derne, de dezvoltare a științei și teh
nicii asigură cadrul în care se va 
trece la aplicarea acestui 
de anvergură națidnală,

— De fapt, precizează 
FLOAREA TEODORESGU, 
al comitetului de partid și primar al 
comunei Ovidiu, județul Constanța, 
nici unul dintre obiectivele noii re
voluții agrare nu ar fi putut fi în
deplinit fără sprijinul pe care in
dustria îl acordă agriculturii. Este 
cunoscut faptul că, în anii de după 
23 August 1944, partidul a inițiat, a 
condus și a asigurat victoria revolu
ției agrare socialiste. S-a pus. 
atunci, capăt tuturor formelor de 
exploatare în agricultură, s-a trecut 
la generalizarea relațiilor socialiste 
de producție, s-a încheiat cooperati
vizarea agriculturii. Dar toate aceste 
transformări revoluționare s-au în
făptuit pe fondul unei agriculturi 
înapoiate, dotate cu mijloace de 
muncă rudimentare. Numai după ce, 
începînd din 1965, s-a dezvoltat pu
ternic industria românească, a apă
rut și posibilitatea de a se trece cu 
succes la modernizarea agriculturii.

program

tovarășa 
secretar

la intensificarea muncii în acest do
meniu, la înfăptuirea noii revoluții 
agrare. Dacă, in comuna Ovidiu, am 
putut realiza, în anul. 1982, producții 
între 7 000 și 10 000 kg porumb boabe 
și peste 5 000 kg grîu la hectar, fap
tul il datorăm și hărniciei oameni
lor, dar și mijloacelor moderne de 
care dispunem.

S-au construit, în toți acești 18 ani, 
uzine moderne, blocuri de locuințe, 
impunătoare edificii de învățămînt, 
știință și cultură, instituții sociale, 
grăitoare mărturii ale noii istorii pe 
care țara și-o făurește sub condu-. 
cerea clarvăzătoare a- partidului, a 
secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.: Dar° nimic din 
toate acestea nu s-ar fi putut înfăp
tui dacă nu s-ar fi trecut, concomi
tent, și la o nouă construcție umană.

— La Congresul al IX-lea al parti
dului, cind se puneau bazele acestei 
rodnice perioade . istorice,, cînd se 
prefigurau marile deschideri ale as
censiunii României pe cele mai 
înalte trepte de progres șl civilizație 
socialistă, afirmă tovarășa ELISA- 
BETA GRIGORE, secretar ar comi
tetului de partid de lâ' întreprinde
rea „Dîmbovița" din Capitală, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a subliniat 
cu limpezime locul și rolul omului 
în procesul transformărilor revolu
ționare ce aveau să urmeze. Defi
nirea noului profil uman pornea de 
Ia cerințe simple și firești,_ dar ab
solut necesare : conștiinciozitate, 
principialitate și înaltă conduită mo
rală în activitatea profesională și 
obștească. Acestor cerințe de temelie 
li s-au adăugat, an de an, altele, co
respunzătoare condițiilor concrete 
din fiecare etapă a dezvoltării pa
triei. Modelul omului nou s-a impus 
ca modalitate de integrare în viața 
social-politică a patriei, de afirmare 
deplină a personalității umane. Este 
semnificativ faptul că preocupările 
partidului, ale secretarului său ge
neral în vederea intensificării noii 
construcții umane au fost integrate 
organic in procesul de perfecționare 
continuă a muncii ideologice și poli
tico-educative desfășurate de orga
nele și organizațiile de partid, de 
organizațiile de masă și obștești. La 
Conferința Națională a partidului 
din decembrie 1982, la plenara din 
iunie 1982 a C.C. al P.C.R. au fost 
adoptate noi documente în baza că
rora activitatea ideologică și de edu
care politică a maselor a dobîndit o 
concepție și mai . clară, un și mai 
profund caracter revoluționar.

O istorie nouă al cărei făuritor 
este întregul nostru popor. O istorie 
căreia oamenii muncii din patria 
noastră, însuflețiți de exemplul 
minos de muncă și de viață al 
varășului Nicolae Ceaușescu, de 
demnurile . sale . înflăcărate, îi

lu* 
to- 
în- 

dau 
viață prin hotărîrea lor fermă de a 
face totul pentru asigurarea progre
sului multilateral al patriei, pentru 
edificarea societății socialiste multi
lateral dezvoltate și înaintare a 
României sprp comunism.

Adrian VASILESCU

Concurs de afișe cu tema „Avantajele economisirii 
la C.E.C."

țiuni își rezervă dreptul de a mul
tiplica unele dintre 
miate.

Pentru lucrările 
concurs, pe care le va achiziționa 
Casa de Economii și Consemna
țiuni se vor plăti drepturile legale 
de autor.

Afișele pentru . concurs, se pot 
expedia pină la data de 1 octom
brie a.c. (data poștei) pe adresa : 
Casa de Economii și Consemna
țiuni, Serviciul economii, Bucu
rești, Calea Victoriei nr. 13. Lucră
rile se vor preda împreună cu un 
plic închis in care, pe o coală de 
hîrtie, se va menționa același moto, 
înscris și pe spatele afișului, iar in 
plus numele, prenumele și adresa 
autorului. Pe plic se va menționa, 
de asemenea, motoul înscris pe 
spatele afișului.

Cu prilejul „Săptămînii econo
miei" — 25—31 octombrie 1983; 
Casa de' Economii și Consemnațiuni 
va organiza o expoziție in care se 
vor prezenta afișele selecționate de 
juriul concursului.

Afișele care nu au fost selecțio
nate pentru expoziție pot fi ridi
cate de autori de Ia. Centrala C.E.C. 
in maximum 15 zile de la data des
chiderii expoziției.

Afișele prezentate în cadrul ex
poziției pot fi ridicate în maximum 
10 zile de la închiderea acesteia.

Informații suplimentare privind 
organizarea concursului pot fi soli
citate la telefonul 13 38 14/181 ; 185.

In scopul stimulării creației ar
tistice pe tema economiei. Casa de 
Economii și Consemnațiuni, în co
laborare cu Uniunea 
plastici, organizează cea de-a XV 
ediție a concursului de afișe i 
tema „Avantajele economisirii 
C.E.C."

Afișele pentru concurs se 
prezenta în formatul 70 X 100 
numai cașeratc și vor fi astfel rea
lizate incit să permită tipărirea lor 
in maximum 6 culori.

Pentru cele mai bune lucrări, 
Economii și Consemna- 

premii : 
de eco- 
5 000 de

afișele pre-
artiștilor

'-a 
cu 
la

următoarele 
l : un libret 

depunere de
II : un libret

prezentate la

vor 
cm

de eco-
3 500 de

Casa de 
țiuni acordă

— Premiul 
nomii cu o 
lei ;

— Premiul
nomii cu o depunere cje 
lei :

— Premiul III : un libret de eco
nomii cu o depunere de 2 000 de 
lei ;

— Două mențiuni constînd în li
brete de economii cu o depunere 
de 1 500 de lei fiecare.

Uniunea artiștilor plastici va 
acorda un premiu special in valoa
re de 2 000 de lei, constînd în ma
teriale pentru practicarea artelor 
plastice.

Selecționarea afișelor ' pentru 
acordarea premiilor se face de un 
juriu alcătuit din reprezentanți ai 
Uniunii artiștilor plastici și ai Ca
sei de Economii și Consemnațiuni.

Casa de Economii și Consemna-

cinema

o:

deveni în general frumoasă, iar ploile 
vor fi izolate. Vîntul va sufla slab, pină 
la moderat. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între 10 și 20 de grade, iar 
cele maxime vor oscila între 22 și 32 
de grade, local mai ridicate. Pe alocuri, 
ceață slabă. In București : Vremea va 
l'i ușor instabilă, îndeosebi în prima 
parte a intervalului. Cerul va fi variabil, 
favorabil aversei de ploaie, îndeosebi 
după-amiaza. Vînt slab, pînă la mode
rat. Temperaturile minime vor fi cu
prinse intre 14 și 17 grade, iar cele 
maxime între 23 și 31 de grade. (Mar
gareta Struțu, meteorolog de serviciu).

• Melodii de Costinești : SCALA 
(11 03 72) — 9.30: 11.30: 13.30; 16; 13; 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. , O Orgolii : CENTRAL (14 12 24) 
11,15; 13.30: 15,45: 13: 20.
© Vuit — 9: 10,45; 12,30: 16: Buletin 
de București — 14.15; 17,45; 19,30 :
DOINA (16 35 38).
0 Răzbunarea haiducilor: FEROVIAR 
(50 51 40) — 9; 11.15: 13,30; 15,45; 18: 
20, ia grădină — 21.
• Micul lord — 13; 15,15: 17,30; Omul 
și umbra — 19.30 : BUZEȘTI (50 43 53). 
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.
® Escapada : FERENTARI — 19,30.

• Revanșa : GIULEȘTI (17 55 46) —
13,30; 15,45; 18; 20, MIORIȚA (14 27 14)
- 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• întunericul alb — 19,30; Clinele — 
15; 17,15; COTROCENI (49 48 48).
• Pintea : VIITORUL (11 48 03) — 
15,30; 17,30; 19,30.
• Cuibul salamandrelor : MUNCA 
(21 50 97) — 15; 17,15; 19,30.
• Viraj periculos : PROGRESUL 
(23 94 10) — 16; 18; 20.
• Program de vacanță — 9; 11; 13,13; 
Copiii Leningradului — 15,30; 17,45; 20: 
TIMPURI NOI (15 61 10).
® Principiul dominoului : SALA 
MARE A PALATULUI — 17,15; 20.
• Lanțul amintirilor : PALATUL 
SPORTURILOR ȘI CULTURII (ARE
NELE ROMANE) — 21.
• Camionul de cursă lungă : SALA
MICA A PALATULUI — 17,15; 20,
FESTIVAL (15 63 84) — 9; 11,15;. 13,30; 
15,45; 18; 20,15, GRADINA GLORIA
— 21.
@ Fata care vinde flori : VICTORIA 
(16 28 79) - 9,30; 12; 14,30; 17; 19,30.

Lucrările sculptate 
de Iftimie Bârleanu se 
disting prin marea sin
ceritate a gestului poe
tic cu care-și caracte
rizează eroii, prin ma
sivitatea blinda și ne
înduplecat verticală cu 
care exprimă spiritul 
locului. Opera sa pro
digioasă poate fi îm
părțită in trei mari ca
pitole. „Cartea de 
lemn", in care chipuri 
și obiceiuri din Buco
vina cintă simplu și 
clar, desprinse din fi
bra de stejar, după, 
cum ne-o arată portre
tele lui Mihail Sado- 
veanu, Otiliâ Cazimir, 
Ștefan Luchian, Ion 
Creangă, Garabet Ibră- 
ileanu, și contempora
nii Dan Hatmanu, So
fia Vicoveanca ș.a. 
„Cartea de piatră" care 
reia și amplifică por-

tretul marelui hunlu- 
leștean. compune, „e- 
legiac" și suie trepte 
in istorie de la „Dece- 
ba.l“ la „Nicolae Ior- 
ga“ și contemporanii 
noștri. Din „Cartea de 
bronz", care conține 
multe portrete și pro
iecte, s-au înălțat cu
noscutele statui ale lui 
„Ștefan după bătălie", 
in centrul civic de la 
Vaslui, „Dosoftei". . la 
lași, marea ecvestră 
„Ștefan cel Mare" lin
gă zidul cetății de 
scaun a Sucevei.

Zilele acestea l-am 
vizitat pe sculptorul 
Iftimie Bârleanu la a- 
telierul său din dea
lul Copoului, unde, 
după un obicei stator
nicit de mai bine de 
30 de ani, iși începe 
munca zilelor de vară 
pe la 5 dimineața,

„Cine se scoală de di
mineață, departe ajun
ge" obișnuiesc să spu
nă.neamurile și megie
șii . din Măzănăeștii 
Bucovinei, oamenii cei 
mai apropiați și mai 
dragi. Față de obiceiu
rile frumoase de mun
că și viață ale acesto
ra, omul modest, care 
este sculptorul, și-a 
păstrat cel mai pro
fund . și.' nedezmințit 
respect.

Pătrundem in atelie
rul cel mare, 'plin de 
portrete și proiecte in 
lucru. Meșterul, cu 
răbdarea unui om de 
65 de ani, îmi explică 
fiecare lucrare nouă, 
planurile de am
plasare, viitorul fiecă
rui proiect, pentru a- 
cest an și pentru cel 
ce vin : '
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viață în-— „Ca unul care de o 
treagă am muncit să modelez lutul 
și să cioplesc lemnul, să întruchipez 
în piatră și bronz, așa cum m-am 
priceput, cele mai nobile amintiri de 
eroi, poeți și scriitori, muzicieni, oa
meni dăruiți ai acestui neam, ani
mați de idealuri patriotice, umanis
te, revoluționare, trebuie să vă măr
turisesc, de la început,-că am fost 
mereu profund emoționat de adevă
rul convingător din paginile istoriei 
și legendelor noastre. Convingerea 
mea, comună întregii bresle a artiș
tilor plastici, acumulată în vremuri 
mai grele și mai bune, 
trăit odată și îm
preună cu țara, 
este că nu numai 
bogăția materială 
poate fi un argu
ment pentru iu
bire, pentru dra
gostea de patrie, 
de cuceririle ei 
democratice, in 
știință, cultură, 
dreptate socială, 
frumusețe. Noi 
educăm oameni 
de nădejde ai e- 
dificării unei ci
vilizații și culturi 
superioare în pa
tria noastră, per
sonalități multi
lateral. instruite, 
capabile să pro
ducă 
frumosul 
toți, 
unui 
nism, 
chitabil. 
această complexă 
operă'' educativă 
.axul oricărei ac
țiuni este conști
ința de sine. Ea 
se clădește de a- 
casă, din primii 
7 ani, în familie, 
cu dragostea de 
casa natală, de 
satul sau orașul 
în . care trăiești,

pe care le-am

peste veacuri. Strădania 
breslei noastre merge în

binele și 
pentru 

in spiritul 
nou uma- 
integru, e- 

Pentru

poată vorbi 
educativă a 
direcția realizării unor opere origi
nale, inspirate din mitologia, legen
dele, istoria proprie, din viața con
temporană și lupta pentru afirmarea 
valorilor nou create de poporul 
nostru. O statuie bună, o lucrare de 
artă care transmite emoția, poate 
educa, prin buna ei amplasare, ge
nerații întregi care se perindă prin 
fața ei. O țară fără statui ar fi ca o 
țară a nimănui.

Mă gindesc uneori la o geografie 
bine documentată a monumentelor 
de pe tot întinsul țării, pentru a 

clădi cum se cu
vine conștiința de 
sine patriotică și 
revoluționară. Ce 
mult ar însemna 
pentru 
celor tineri 
știe bine și 
de-amănuntul 
înseamnă 
lui Apollodor din 
Damasc 
acum două 
lenii la 
Severin, 
leul de la 
clisi, cel 
Mărășești, 
Parcul Libertății 
de la București, 
statuile unor Mir
cea cel Bătrîn, 
Stefan cel Mare, 
Mihai 
Cuza 
sute 
mente 
noi 
decenii, pentfu a 
marca . nașterea, 
continuitatea, u- 
nitatea, cuceririle 
naționale și so
ciale ale epocii 
actuale. Lticrări- 

. le de artă monu
mentală fac par
te din geografia 
spirituală a țării.

Enescu, penelul lui

f

Iftimie BÂRLEANU 
„DOSOFTEI"

(lucrare în bronz)

I
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sufletele 
să 
cu 
ce 

podul
ridicat 

mi- 
Turnu 

mauso- 
Adam- 
de la 

cel din

Viteazul, 
Vodă, alte 
de monu- 
ridicate de 

în ultimele

I
I
I
I
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I
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DIVERS
Din presa județeană

Bucuria lui Bucur
Pasiunea lui Eugen Bucur din 

Cîndești, județul Dîmbovița, este 
agricultura. Pasiune de care s-a 
„molipsit" de la tatăl său, unul 
din cei mai. vrednici gospodari 
din comună. De mic copil a lu
crat pămintul cot la cot cu ai 
săi. A absolvit liceul agricol din 
Voinești și s-a întors in satul na
tal. S-a luat la întrecere cu tatăl 
său, autorul unor recolte record 
de mere cite 600—S00 de kilo
grame la fiecare popi. Anul tre
cut, aflăm din gazeta județeană 
„Dîmbovița", Bucur a experi
mentat cu succes cultivarea car
tofilor printre pomi. Un experi
ment reușit, care i-a adus lui 
Bucur o mare bucurie : locul iu
tii pe țară la producția de cartofi 
in sistem gospodăresc, pentru 
care a fost distins și cu Ordinul 
„Meritul agricol".

Merită !

Primul profesor 
de golf

Se spune că acest sport — 
golful — este un sport al inde- 
minării și preciziei. Unii il 
practică și la noi, dar puțini știu 
că primul profesor de golf din 
țara noastră este Paul Tomiță, 
astăzi pensionar în comuna sa 
natală, Pianu, județul Alba. Din 
prezentarea pe care i-o face zia
rul județean „Unirea" aflăm că 
Paul Tomiță a fost intre 1930 și 
1975, .timp de 45 de ani (record 
absolut in materie), profesor de 
golf la un club sportiv din 
București. El a fost prezent la 
cele mai mari competiții inter
naționale de golf din numeroase 
țări ale lumii, de'unde s-a intors 
cu tot atîtea diplome șl trofee.

O viață de sportiv, de om !

Detectiv 
la 13 ani

I
I

I
I
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S-a dus vestea despre fapta 
pionierului Marius Szilaghyi din 
municipiul Petroșani. Chiar in 
ziua in care împlinea 13 ani, a- 
flăm din ziarul „Steagul roșu" 
din Petroșani, el a zărit intrind 
intr-un bloc cițiva inși a căror 
grabă și priviri piezișe i s-au 
părut suspecte. I-a urmărit cit 
i-a urmărit, apoi tiptil, fără să 
fie zărit de indivizii respectivi, 
Marius s-a dus și i-a alertat pe

I
I

I

respectul față de 
munca și lupta părinților, a înainta
șilor, moșilor și strămoșilor, respec
tul și dragostea față de simbolurile 
existentei și continuității noastre pe 
acest pămint bogat in semne și în
semne ale istoriei. Statuile sint parte 
elevată a conștiinței poporului nos
tru, Ele educă atit cunoașterea, cit și 
respectul de sine și de alții al tine
relor generații.

Noi am învățat să ne cunoaștem 
și să ne prețuim cu statornicie, așa 
cum o atestă filozofia proverbelor, 
monumentele de limbă și literatură, 
de etnografie, cele de piatră și bronz 
ale acestui popor.

Ca artiști plastici, care gindim și 
ne exprimăm in materia sensibilă a 
stejarului, care ne-a fost prieten în 
codrii seculari, a pietrei, peste care 
au . alunecat, la vale puhoaiele năval
nice, a marmurei și bronzului, pe 
care Dacii le-au adus la .Pontul 
Euxin de la vecinii din Elada și stră
moșii noștri romani, simțim. în ma
teria sculpturii sufletul poporului 
nostru cel dintotdeauna și cel de azi.

Monumentele de artă educă. Ele 
sint conștiința de sine, memoria is
toriei și a faptelor eroice de astăzi, 
exprimate frumos și trainic, ca să

Vioara lui . .
Grigorescu, dalta lui Brâncuși sînt 
în această țară de doine și de luce
feri înalți uneltele consacrate prin 
care s-a exprimat conștiința de sine 
a acestui popor, sînt comori de ne
prețuit prin care ne-am făcut un 
nume și o frumusețe unică, de ne
confundat in lume.

Mă voi strădui, alături de întreaga 
obște de artiști, să păstrăm, prin 
hărnicia școlilor și atelierelor, marea 
avuție a patriotismului național, să 
o sporim, să clădim din conștiința 
noastră o parte cît mai importantă 
și mai adevărată a conștiinței pa
triotice, revoluționare a poporului 
nostru. Exprimarea inalt estetică a 
conștiinței sociale este miez de ade
văr și frumusețe a existenței aces
tui popor, care se recunoaște, se re
găsește, iși edifică idealurile prin 
artiștii săi dăruiți cu adevărat mun
cii lor. Numai in munca dăruită pa
triei ne găsim vocația morală".

Un principiu de echitate, viu în 
societatea ■ noastră, face ca. celor 
care-și cinstesc prin muncă și talent 
chemarea să li se acorde inaltă pre
țuire, 
leanu

Pe care sculptorul Ifti.mie Bâr- 
□ merită din plin.

Radu NEGRU
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cîțivți, copii ș; jpg itrecătorii ir»,. J. 
vîrstă. Cu toții au înconjurat I 
blocul și au blocat ieșirile, ast
fel că făptașii au fost luați de 
miliție — cum se zice — „ca . 
din oală".

Pentru isprava sa, micul de
tectiv a primit o binemeritată 
distincție pionierească.

Cmd doi 
nu se-nfeleg

E o vorbă : cind doi se ceartă, 
al treilea ciștigă. De data aceas
ta, cind doi nu se înțeleg, al trei
lea pierde. Cazul concret relatat 
in ziarul „Făclia" din Cluj-Napo
ca se referă la băile calde sărate', 
cu efect tămăduitor, de la Tur
da. Cu cițiva ani in urmă, aceste 
băi cu îndelungă tradiție au (ost 
preluate de la consiliul popular 
municipal de către oficiul jude
țean de turism, iii bune condiții 
de funcționare. „Ani la rind — 
scrie ziarul — O.J.T.-ul a înca
sat bani buni, tn schimb, n-a 
coniribuit cu nimic la menține
rea băilor in condiții optime de 
funcționare. Acum, cind sint pe... 
ducă, O.J.T.-ul vrea să predea 
băile înapoi consiliului popular 
municipal, care să. le pună din 
nou la punct și, cind totul va fi 
gata, să le preia iarăși O.J.T.-ul, 
iar clin ciștig să-i revină partea 
leului. Deocamdată, din disputa 
celor doi, de pierdut pierde ce
tățeanul care are nevoie de 
nămolul și băile de aici., pentru 
a-și îngriji sănătatea".

In orice caz, jocul cu „na-ți-o 
(ie, dă-mi-o. mie" nu e... deloc 
sănătos !
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PROGRAMUL 1

11,00 Telex
Pași de viață lungă
Film serial „Bulevardul Paullsta"
— episodul 12
Album coral
Ecran de vacanță. Desene anima
te : Micuța Nell 
închiderea programului
Telex
Ecran de vacanță : „Arabela" — 
episodul 3
Studioul tineretului. Ediție specială 
cu prilejul aniversării a 35 de ani 
de la organizarea primelor șan
tiere naționale ale tineretului, 
realizată in colaborare cu secția 
tineret muncitoresc a C.C. al U.T.C. 

17,40 Franța — Călătorie în vest 
10,00 închiderea programului 
20,00 Telejurnal @ Actualitatea econo

mică, întrecerea socialistă în 
cinstea marii sărbători

20,20 Tineri în țara tinereții — clntece 
patriotice și revoluționare

20,30 Fotograme din realitate. Reportaje,

11,05
11,35

Interviuri, relatâri, transmisiuni 
, directe, muzică. Emisiune alcătuită

de. Carmen Dumitrescu, Anca 
Fusariu,' Alexandru Stark și Tudor 

' Voriilcu, cu ajutorul coresponden
ților Radiotelev.lziunii și al dum
neavoastră, al telespectatorilor

21,10 Film artistic. Ciclul „Mari actori". 
„Tabloul" — producție a studiou- 

. rilor franceze. Cu : Jean Gabin, 
Louis de Funds, Dominique 
Davray, Paul Mercey. Regia: Denis 
de la Patellidre

22,30 Telejurnal

PROGRAMUL S
20,00 Telejurnal • Actualitatea econo

mică. întrecerea socialistă în 
cinstea marii sărbători

20,20 Tezaur folcloric
20,50 Curier cetățenesc
21,00 Estivala ’33. Concertul orchestrei 

simfonice a Radioteleviziunii. Diri
jor : Liviu lonescu. Solist : Vladi
mir Krainev. In program : .Simfo
nia Bucegilor de Dumitru Bughici; 
Concertul nr. -2. in do minor pentru 
plan și orchestră de Sergliei Rah- 
maninov. In pauză.: Cronica . mu
zicală

I
I
I
I
I
I
I

• Incredibilele aventuri ale unor ita
lieni in Rusia : GRIVIȚA (17 08 58) - 
9; 11.15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, GRA
DINA LUCEAFĂRUL (15 87 67) — 21.
• Dragostea mea cu Jakub: DRUMUL 
SĂRII (31 28 13) — 15,30; 17,30; 19,30.
• Pierduți printre cei vii — 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: 
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, la 
grădină — 21, EXCELSIOR (65 49 45) — 
9: 11,15; 13,30; 15.45: 18: 20.15,
• Cei trei mușchetari : LUCEAFĂ
RUL (15 87 67) — 9; 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.

22,30 Telejurnal I
I

...Cu ața alba
O casă frumoasă — adevărată 

vilă — iți atrage atenția, de de
parte, pe strada Zorilor din Bir- 
Iad. In toate încăperile sale mo
bilier scump, covoare scumpe și 
alte „scumpeturi". Plus un au
toturism.

„Apropitari" : Ana și Gheor- 
ghe Crap. Ea — bucătăreasă la 
o grădiniță de copii; el — fără 
ocupație. Sau, mai exact, așa 
cum a declarat oamenilor legii și 
cum s-a consemnat intr-o amplă 
anchetă in gazeta județeană 
„Vremea nouă", dumnealui este 
de profesie... „liber profesionist".

La întrebarea cum justifică a- 
gonișirea atitor bunuri, „liber 
profesionistul" declară că toată 
familia lui, compusă din patru 
persoane, este o familie foarte 
cximpățată, că ei trăiesc modest, 
că ei se mulțumesc doar cu cite 
un iaurt, cu cite un biscuit, cu 
apă din belșug și cu aer cît cu
prind.

Dar chiar și în aceste condiții 
de „austeritate", Crap tot nu 
poate justifica multe zeci de mii 
de lei, pentru care va da seamă 
în fața legii.

I
I
I
I

I

I

• Teatrul Mic (14 70 81, .la Teatrul de 
vară Hețăstrău) ; Nebuna din Chaillot
— 20; Patrie, pămint străbun — spec
tacol de sunet șl lumină (rotonda 
scriitorilor din Cișmigiu) — 21.
• Teatrul „Nottăra" (sala Magheru, 
59 31 03) : Mî(a în- sac — 19,30; (sala 
Studio) : Pensiunea doamnei Olimpia
— 19.
• Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Arta conversației — 19.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" 
(15 56 78, grădina Batiștei): Vacanță Ia 
București — 19,30; (grădina ~ 
Fotbal la Boema — 19,30.
® Ansamblul „Rapsodia 
(13 13 00) : La izvor de dor
— 18,30.
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, lă 
Școala generală nr. 93) : Tlndală... 
cloșcă — 19,30.

Boema) :

română" 
și cîntec

I
I
I
I
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Pe scurt
...Ce mai face cite unul cind 

n-are ce face? Cite unul ca An
drei Biro — aflăm din „Infor
mația Harghitei" — nu face ce 
face toată luinea, ci... fură sti
cle goale. Sticle pe care A. B. și 
le procura pe furiș de pe rampa 
secției Sincrăieni-Harghita a Fa
bricii de ape minerale și pe care 
le revindea la unitățile colec
toare de ambalaje și materiale 
recuperabile. Pină la urmă < a 
fost și el „colectat" și condam
nat la un an și patru luni. Pen
tru... recuperare.

Rubrică realizată d® 
Petre POPA

I
I
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Stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu.
Vă exprim cele mai sincere mulțumiri pentru telegrama de felicitare 

pe care ați avut, amabilitatea să mi-o adresați cu prilejul alegerii mele 
in funcția de președinte al Comisiei Militare Centrale a Republicii Popu
lare Chineze.

între Partidul Comunist Chinez și Partidul Comunist Român, între Re
publica Populară Chineză și Republica Socialistă România, intre popoarele 
chinez și român există o mare prietenie revoluționară și solidaritate mi
litantă. Statornicite pe baza principiilor independenței, suveranității, ega
lității depline și respectului reciproc, relațiile noastre de prietenie și colabo
rare au o largă perspectivă de dezvoltare. Vizita dumneavoastră de anul 
trecut în China și cea efectuată de tovarășul Hu Yaobang anul acesta în 
România au ridicat relațiile de prietenie și colaborare româno-chineze pe 
o nouă treaptă de dezvoltare.

Sint ferm convins că relațiile de prietenie, solidaritate și colaborare 
dintre partidele, țările și popoarele noastre vor continua, în mod sigur, 
să se consolideze și să se dezvolte.

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Cronica

DE VARAVACANȚA ȘCOLARA

DENG XIAOPING
Președintele Comisiei Militare Centrale 

a. Republicii Populare Chineze

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Doresc să transmit Excelenței Voastre 
pentru amabilul mesaj de felicitare și bune 
cu ocazia zilei mele de naștere.

Totodată, Excelență, vă rog să acceptați 
urări de sănătate și fericire personală, de 
poporului român.

Cu prilejul Zilei naționale a Re
publicii Franceze, miercuri a avut 
ioc in Capitală o manifestare cul
turală organizată de Institutul ro
mân pentru relațiile culturale cu 
străinătatea și Asociația de priete
nie România — Franța,

După cuvîntul de deschidere rostit 
de artistul poporului Radu Beligan. 
președintele Asociației de prietenie 
România — Franța, criticul de artă 
Dan Hăulică, redactor-șef al revis
tei „Secolul XX", președintele Aso
ciației internaționale a criticilor de

artă, a prezentat expunerea „Coor
donate ale culturii franceze". în 
continuare au fost vizionate filme 
documentare franceze.

Au .participat loan Botar, secre
tar al I.R.R.C.S., membri ai condu
cerii Asociației de prietenie Româ
nia — Franța, reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, oa
meni de cultură și artă, un numeros 
public.

Au fost prezenți Michel Rouga- 
gnou, ambasadorul Franței la Bucu
rești, membri ai ambasadei.

(Agerpres)

COTIDIAN
relatări din scrisorile cititorilor

sincere mulțumiri .și aprecieri 
urări pe care mi l-ați transmis

din partea mea cele mai bune 
continuă prosperitate țării și

SUHARTO
Președintele Republicii Indonezia

Olimpiada internațională de fizică
Bilanțul participării elevilor români 

la acțiuni internaționale s-â îmbogă
țit miercuri cu noi lauri, odată cu 
incheierea celei de-a XlV-a olimpia
de internaționale de fizică, desfășu
rată la București. în competiție cu 
colegi de-ai lor din alte 15 țări, cei 
cinci reprezentanți ai școlii românești 
au obținut un succes deosebit, cuce
rind două locuri (. două locuri II, un 
loc III și șase premii speciale, fă- 
cind și cu acest prilej dovada bunei 
pregătiri teoretice și practice dobin- 
dite pe băncile școlilor, a nivelului 
inalt atins de invățămintul românesc 
in anii socialismului.

Tinerii români laureați ai acestei 
olimpiade au obținut următoarele 
premii : Ionescu Amilcar, clasa a 
Xl-a, Liceul militar Breaza — pre
miul I. Premiul special de; mecanică 
și premiul special pentru cea mai

bună lucrare experimentală ; .Iancu 
Edmond — clasa a Xll-a, Liceul in
dustrial nr. 3 Medgidia — premiul I 
și Premiul special pentru fizică ato
mică ; Goldenberg Marius, clasa a 
XII-a. Liceul „E. Racoviță" Iași — 
premiul II,. Premiul special pentru 
mecanică și Premiul special „Efectul 
Coaridă" ; Vasiliu Marius — clasa a 
Xl-a, Liceul de matematică-fizică 
„Nicolae Bălcescu", București — pre
miul II și Premiul special pentru fi
zică atomică ; Moldovan Dorel — 
clasa a Xll-a, Liceul „L. Rebreanu", 
Bistrița — premiul III.

Juriul internațional, condus de 
prof. univ. dr. Constantin Plăvițiu, a 
acordat in total 
mii II, 15 premii 
premii speciale.

Premii întii au
renți din U.R.S.S., R.P. Bulgaria și 
R.S. Cehoslovacă.

7 premii I. 9 pre- 
III, 17 mențiuni, 20

mai obținut concu-

H Lucrătorii întreprinderii jude
țene de construcții-montaj Suceava 
au pus la dispoziția oamenilor mun
cii, înainte de termen, 256 apar
tamente. Multe înainte I

B In întreprinderile industriale ale 
județului Buzău se desfășoară o 
intensă activitate pentru înnoirea și 
modernizarea producției, in perioa
da care a trecut din acest an au 
fost introduse în fabricație 23 de noi 
produse și s-au aplicat 28 de teh
nologii moderne, de mare eficiență. 
Pe lingă reducerea costurilor, aces
tea au asigurat economisirea unor 
importante cantități de metal.

B Cea mai mare și mai impor
tantă bază de agrement din Cluj- 
Napoca, amplasată pe malul So
meșului, în apropierea cartierelo- 
„Grigorescu" și „Mănăștur", con
struită cu contribuția cetățenilor, se 
află in curs de finalizare. Ea dis
pune de un bazin olimpic, unul 
pentru începători și altul pentru co
pii. Sînt in curs de amenajare te
renuri de joacă pentru copii, te
renuri de sport, diferite instalații 
distractive.

H La întreprinderea de prelucra
re a maselor plastice din lași a 
intrat în producție o secție de re
cuperare prin măcinare și granu- 
lare a materialelor recuperabile și 
refolosibile.

H Oamenii muncii din cadrul a- 
k telierului mecanic al portului Sulina

ou realizat, prin autodotare, din 
materiale recuperabile, un dispozi
tiv pentru manipularea pe platfor
mele portuare a mărfurilor de di
mensiuni mari. Folosirea acestui 
dispozitiv asigură o creștere a pro
ductivității muncii cu 40 la sută.

B Orașul siderurgiștîlor de pe Va
lea Bistrei - Oțelul Roșu - con
tinuă să-și dezvolte zestrea edilitar- 
gospodărească. Concomitent cu 
darea in folosință a unor noi 
blocuri de locuințe, constructorii au 
înălțat și finisează in prezent un 
modern edificiu care va fi folosit 
ca teatru și cinematograf.

H Popasul turistic „Portița", si
tuat pe malul Mării Negre, în 
zona lacului Razelm, și-a primit în 
acest an oaspeții în căsuțe realiza
te după modelul vechilor case 
pescărești.

. M La Întreprinderea I.P.M. Sport 
din Reghin a fost pus în funcțiune 
un atelier care produce, pentru co
pii, încălțăminte numai din 
riale recuperabile.

H „în fiecare zi — ne 
Dumitru Diaconu din comuna 
zălești, județul Buzău, 
două școlărițe, Rodica 
care o ajută pe o femeie 
și suferindă la treburile gospodă
riei. Odată cu gîndul meu bun 
pentru părinții și profesorii lor, le 
doresc Rodicăi și Lenuței 
succes la învățătură, in viață".

mate-

scrie 
Min- 

întîlnesc 
și Lenuța, 

bătrînă
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Universiada ’83 -prilej de afirmare a sportivilor români

Succese care onorează, succese care îndeamnă la noi performanțe
, Ieri, 13 iulie, orele .'J.0,36. pe aero

portul internațional dt'o'peni. îh ju
rul avionului care abia a aterizat, 
aducînd direct de la Edmonton dele
gația sportivă română participantă la 
ediția 1983 a Jocurilor Mondiale Uni 
versitare de vară, se ■ strînge multă.

ț lume. Membrii delegației au fost in- 
timpinați de reprezentanți ai condu
cerii Uniunii Asociațiilor Studenților 
Comuniști din România. Consiliului 
Național pentru Educație Fizică și 
Sport, Ministerului Educației și în- 
vâțămîntului. precum și ai federații
lor sportive de specialitate, de nume
roși iubitori ai sportului, care au ți
nut să-i felicite călduros pe valoroșii 
noștri sportivi pentru .rezultatele re
marcabile obținute la această 
competiție. Este atmosfera 
dițională care întimpină la
toarcere acasă, pe pămîntul patriei, 
pe sportivii români care se încunu
nează cu laurii învingătorilor în ma
rile competiții de peste hotare. Așa 
au fost primiți, de-a lungul anilor, 
tricolorii noștri care veneau de la 
olimpiade sau universiade, așa au 
fost primiți nu de mult tricolorii 
fotbaliști victorioși la Stockholm, așa 
sint primiți acum sportivii ce se în
torc de la Universiada 1983 cu un 
bilanț remarcabil : 27 de medalii
(dintre care 6 dc aur) și locurile 4—5 
in clasamentele generale, din 73 dc 
națiuni participante.

Mai intii coboară din avion

mare 
tra- 
in-

I? K
care la Edmonton au urcg,t,pesppdiu-, 
mul de'onoare. fiecare pirffîhciu-și cu. 
mindrie medalia, in frunte fiind — 
evident — cei mai buni dintre cei. 
buni : fetele do aur care se numesc 
Anișoara Cușmir, Liliana Bălan, Flo
rența Crăciunescu. Ellsabeta Guzganu 
și. Maria Radu, împreună cu foarte 
tinărul lor „coleg de medalie" Leven-

Pe aeroportul Otopeni, 
la sosirea de la Edmonton 
a reprezentanților noștri

te Molnar. După medaliile de aur 
urmează, ca și pe podium, medaliile 
de argint : este un grup dominat de 
staturi înalte — Carmen Bunaciu, 
baschetbalistele Magdalena Pall, Ma
riana Bădinici și Ștefania Borș — un 
grup care mai cuprinde pe Doina 
Mclinte, Emilia Eberle, Rozalia Oros, 
Mihaela Riciu, Nicolae Bodoczi, 
Gheorghe Lâutaru și echipele femi
nine de gimnastică și floretă. Gest 
frumos și emoționant, aplauzele sint 
la fel de aprinse și cind apar Vali 
Ionescu, Lucia Romanov, Laurențiu 
Bucur, Adrian Marou. Valentin 
Pintea, care poartă medalii de 
bronz, și cind in fața aparatelor de 
fotografiat lotul se întregește cu cei-

Medaliații noștri cu aur

plorare va scădea cu circa 
la sută.

- lalțj. sportivi participanțUla- Univer- • 
siadă.

Desigur, in situația in care alte țări 
. au prezentat la Edmonton delegații 

cuprinzind intre 100 și 300 de parti
cipanți, performanța delegației noas
tre. ceva mai restrinse, participantă 
la opt .clin cele zece sporturi înscrise 
in programul Universiadei, merită 
considerație și felicitări. Este o'per
formanță care se înscrie in tradiția 
participărilor românești la Jocurile 
Mondiale Universitare, o performan
ță care pune in valoare deopotrivă 
talentul, munca sportivilor noștri stu- 
denți, indiferent din ce club fac parte, 
și condițiile mereu mai bune de care 
beneficiază, prin grija partidului și 
statului, personal a tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, mișcarea 
sportivă studențească, sportul româ
nesc în general.

Succesele obținute la cea mai mare 
competiție sportivă a anului pun in 
lumină, totodată, strădania lăudabilă 
a celor care i-au pregătit pe ■ meda- 
liați — antrenori, tehnicieni, medici 
— de la loturile naționale și de la 
cluburile cărora aparțin sportivii stu- 
denți respectivi, cluburi universitare 
sau neuniversitare, dintre care de 
data aceasta contribuția cea mai 
„prețioasă" a adus-o Steaua București 
cu 6 medalii, cite două de aur, argint 
și bronz. După cum trebuie eviden
țiată colaborarea fructuoasă pe care 
au avut-o, in pregătirea și organi
zarea participării studenților noștri 
sportivi la Universiadă, forurile in
vestite cu atribuții și răspunderi in 
acest sens : U.T.C., U.A.S.C.R.,
C.N.E.F.S., M.E.I.

Succesele românești la Universiada 
de la Edmonton onorează sportul 
nostru. Dar ele îndeamnă totodată la 
confirmări și continuări pe plan su
perior in celelalte mari competiții 
sportive care urmează, cu deosebire 
la Olimpiada programată in anul 
viitor Ia Los Angeles. Toți cei care 
activează în mișcarea noastră spor
tivă — comuniștii, in primul rind — 
au datoria de a organiza astfel acti
vitatea, de a crea un asemenea cli
mat de ordine și disciplină, incit 
sportivii, antrenorii, medicii, ceilalți 
specialiști să nu precupețească nici 
un efort pentru o pregătire la nivelul 
cel mai inalt, să fie conștienți de 
înalta responsabilitate ce-o vor avea 
ca purtători ai culorilor sportive ro
mânești. să fie animați de dorința 
patriotică fierbinte de a reprezenta 
România cu demnitate și rezultate pe 
măsura prestigiului de care ne bucu
răm pe toate meridianele globului. în 
această idee generoasă trebuie mun
cit, cu exigență și responsabilitate, in 
sportul nostru capabil de performan
țe tot mai răsunătoare.

a
In

2,5

in-

Gheorghe M1TROI

în cîteva rînduri
9 Proba de săritură ii/ înălțime 

din cadrul concursului internațional 
de atletism de la Hengelp (Olanda) 

'■a ’ fost câștigată de sportivul român 
| Sorin Matei cu rezultatul de 2,24 m. 
■Pe Tocurile următoare ' s-au clasai 
jBttnri' Fields (S.U.A.) — 2,24 .‘m și 
'Patrick Steemans (Belgia) — 2,05 m.

© în runda a 3-a a turneului in
ternațional feminin de șahz de la 
Halzchowe (Polonia)', mâestra ro
mâncă Margareta Tcodorescu, avînd 
piesele negre, a remizat cu polo
neza Bojena Sikora. Hanna Erenska 
a cișțigat la Margareta Perevoznic 
(România), iar Halina Maziarka 
învins-o pe olandeza Hemșkerk. 
clasament conduce ’ Sikora cu 
puncte.

® în primul tur al turneului
ternațional de tenis de la Baastad 
(Suedia), jucătoarea româncă Virgi
nia Ruzici a invins-o cu 6—2, 6—0 
pe suedeza Helena Olsson.

© Comentind rezultatele turneului 
internațional de fotbal de la Paris, 
corespondentul sportiv âl agenției 
France -Presse notează, între altele : 
turneul J a ■ fost ciștigat pe me
rit de selecționata română care, a- 
vind o organizare mai bună la mij
locul terenului, â întrecut in finală 
cu 1—0 formația Paris Saint Ger
main. după o 
de strinsă.

0 în cadrul 
nale de fotbal 
chipa uruguayană Penarol Montevi
deo a învins cu scorul de 1—0 (1—0) 
formația San Cristobal din Ve
nezuela.

0 Turul ciclist al Franței a con
tinuat cu etapa a 12-a (Fleurance — 
Roquefort sur Soulzon, 254 km), in 
care victoria a revenit rutierului da
nez Kim Andersen cu timpul de 7h 
17’49”. Lider al clasamentului gene
ral se menține francezul Pascal Si
mon.

© Cunoscutul ciclist olandez Joop 
Zoetemelk a fost găsit cu analiza po
zitivă la controlul antidoping efec
tuat după etapa a 7-a a turului ci
clist al Franței. Alți doi rutieri, fran
cezii Jean Rodriguez și Pierre 
Bazzo, se află in aceeași situație. în 
cazul cind 
firma ’prima 
pectați vor 
lamentul în 
ultimul loc 
penalizare 
1 000 franci

® în urma rezultatelor înregistra
te in turneul de la Gstaad (Elveția), 
in clasamentul general al „Marelui 
Premiu — F.I.L.T." continuă să con
ducă tenismanul francez Yannick 
Noah, cu 1 528 puncte, urmat de Mats 
Wilander (Suedia) — 1 356 puncte, 
Ivaii Lendl (Cehoslovacia) — 1241 
puncte, John McEnroe (S.U.A.) —
1 220 puncte. Jose Higueras (Spania) 
— 1192 puncte și Jimmy Connors 
(S.U.A.) — 1 145 puncte.

partidă totuși destul

competiției internațio- 
Cupa Libertadores, e-

contraexpertiza va con- 
analiză, cicliștii sus- 

fi penalizați după regu- 
vigoare cu declasarea pe 
in etapa respectivă, 10’ 
in clasamentul general, 
elvețieni amendă.

® Aproape patru milioane de participanți la activitățile celui 
,,de-al IV-lea trimestru școlar" ® Un bogat program de ma
nifestări instructive și educative ® Vacanța „în haine de 
lucru" la obiective de cel mai larg interes economic, cetă
țenesc ® Competițiile artistice și sportive din cadrul 
Festivalului național „Cîntarea României" și „Daciadei" 

® Festivalul internațional „Copiii lumii doresc pacea"
Ca și in alți ani, un mare număr 

de copii și tineri — 350 000 — iși 
vor petrece o parte a vacanței in 
colonii și tabere, organizate pe li
toralul • Mării Negre, la munte, in 

; locuri
tabere de odihnă și recreare, tabe
re de profil pentru elevii talen- 
tați, distinși la concursurile școlare 
pe discipline de invățămint și pe 
meserii, tabere sportive și de in
struire a activiștilor organizațiilor 
de tineret. In fiecare dintre acestea, 
odihna se va îmbina cu activități 
culturale, întîlniri cu specialiști, 
momente literar-arti'stice, viziona
rea de spectacole. De menționat, 
după cum ne-a informat tovarășul 
Marin Iliescu, director în Ministe
rul Educației și învățămîntului, 
preocuparea forurilor locale de 
partid și de stat pentru extinderea 
spațiilor destinate taberelor și co
loniilor — in județele Alba. Satu 
Mare. Gorj. Botoșani, Bacău, Ma
ramureș, Ialomița — pentru îmbu
nătățirea condițiilor materiale de 
odihnă și recreație — in județele 
Brașov. Harghita, Constanța, Mu
reș, Vilcea, Caraș-Severin, Dîmbo
vița.

Peste un milion de elevi vor lua 
parte la excursii județene și inter- 
jutlețenc, prilej de cunoaștere a 
frumuseților și bogățiilor țării, a 
marilor construcții ale epocii socia-

și zone pitorești ale țării :

liste, a monumentelor și locurilor 
istorice. La drumețiile pe plan lo
cal, cu itinerare variate și intere
sante, s-au înscris aproape 2 mili
oane de școlari, iar la tradiționalele 
expediții „Cutezătorii" vor partici
pa aproape 30 000 de pionieri. De 
remarcat. faptul că multe dintre 
aceste excursii și drumeții vor in
clude in itinerarele lor obiective 
cu semnificații politico-educative 
profunde — „pe urmele războiului 
de independență", „locuri fierbinți 
ale lui august 1944“, „eroi au fost, 
eroi sint încă" — asociindu-se al
tor numeroase manifestări dedicate 
aniversării marii sărbători de la 
23 August.

Pentru tineretul școlar care ră- 
mîne peste vară in localitățile na
tale se vor organiza cluburi de va
canță în școli, tase ale pionierilor 
și șoimilor patriei, cămine cultura
le. baze sportive etc.

Vacanța „in haine de lucru", 
„vacanța salopetelor albastre", cum 
i se mai spune, va ridica la o in
tensitate sporită ampla participare 
a tineretului școlar la construcția 
socialistă, Ia înfăptuirea unor im
portante obiective dc interes eco
nomic, social, cetățenesc. Astfel, 
18 000 de elevi se vor Înrola in bri
găzile de muncă patriotică ce vor 
lucra pe șantierele naționale și. ju
dețene, la Canalul Dunăre — Marea

Neagră, la Porțile de Fier II și la 
Combinatul Midia-Năvodari. în an
gajamentul de muncă patriotică 
asumat de pionieri, uteciști și 
membri ai U.A.S.C.R. s-a prevăzut 
că fiecare elev și student va parti
cipa, cel puțin două săptămîni din 
vacanță, la activitatea „fierbinte" 
din agricultură.

Calendarul manifestărilor cultu- 
ral-artistice din cadrul Festivalului 
național „Cîntarea României" in
scrie, pentru această vacanță de 
vară, etapa republicană a unor 
competiții școlare. între acestea : 
finala concursului pionieresc de 
creație „Tinere condeie", gala cine- 
cluburilor școlare (8—17 august', 
Cimpulung-Moldovenesc), festiva
lul republican „Patrie română, țară 
de eroi" (17—30 august. Năvodari). 

■ Tot la Năvodari se va desfășura 
prestigiosul festival internațional 
„Copiii lumii doresc pacea" (22 
iulie — 4 august). Competiția 
sportivă națională „Daciada" va 
programa, de asemenea, întrece
rile finale la natație (21—24 iulie, 
Tg. Mureș), șah (26—30 iulie, Tg. 
Mureș), caiac (2—3 august, Orșova), 
canotaj (9—12 august, Iași),

Cu concursul și prin colaborarea 
activă a tuturor organizatorilor 
— Ministerul Educației și învăță
mîntului, C.C. al U.T.C., Consiliul 
Național al Organizației Pionieri
lor, ministere economice și institu
ții centrale, organele locale de 
partid și de stat — vacanța de vară 
va oferi celor aproape 4 milioane 
de preșcolari și elevi cadrul optim 
de odihnă și recreație, de lărgire a 
orizontului de cunoștințe și de 
îmbogățire spirituală.

Florica DXNULESCU

SLĂNIC MOLDOVA O STAȚIUNE IDEALA
V V ____ V

PENTRU ODIHNA Șl ÎNGRIJIREA SĂNĂTĂȚII
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® CENTRALĂ NU
CLEARĂ PLUTITOARE.în 
Uniunea Sovietică a fost elabo
rat proiectul unei centrale nu
cleare plutitoare care să furni
zeze energia electrică necesară 
pentru valorificarea bogățiilor 
naturale ale Arcticii, și, in pri
mul rind, zăcămintele de petrol 
și gaze din această zonă. Cen
trala va asigura energia nece
sară instalațiilor de foraj și se 
va putea deplasa dintr-un loc 
intr-altul in funcție de necesi
tăți, inclusiv in locurile cele 
mai greu accesibile. Enetgia e- 
lectrică va fi transportată prin 
cabluri pină la sonde aflate la 
distanțe de 25—30 km de cen
trală. S-a calculat că prin uti
lizarea centralei nucleare plu
titoare,’' costul forajelor de ex-

• ÎN CĂUTAREA 
SEMNALELOR DIN 
COSMOS. în cadrul unui 
program prin care își propune să 
urmărească semnalele transmise 
de eventuale civilizații extra
terestre, un observator radio- 
âstronomic aflat la 170 km spre 
nord de San-Francisco a înre
gistrat semnale a căror sursă 
n-a putut fi încă explicată. Ra- 
diotelescopul cu un diametru de 
26 de metri a „ascultat" Cos
mosul timp de 35 de zile, iar un 
computer a selecționat semnale 
care ar fi putut avea o sursă 
artificială. Au fost selecționate 
astfel 4 000 de semnale „suspec-

te". După studierea lor atentă, 
3 900 s-au dovedit a fi de 
origine terestră (radio, televi
ziune, paraziți provocați de 
aparatura electrică și electro
nică), 90 proveneau de la avioa
ne și sateliți. Originea restului 
de 10 înregistrări _n-a putut fi 
însă 
acestea mesajul, unor civilizații 
aparținînd altor galaxii ? Cer
cetătorii intenționează să ex
tindă sfera investigațiilor. A 
fost montat modelul unui nou 
sistem capabil să „asculte" si
multan 74 000 de radiocanale. 
în viitor vor fi instalate șase 
astfel de sisteme in cadrul unor 
observatoare din S.U.A., Spania, 
Porto-Rico și Australia, care vor 
sonda 773 de stele pe o rază de 
ani-lumină.

explicată. Să reprezinte.

Și 
oas-

sta-
care i-a dus faimă in 

constituie 
ape mine- 
efect tera- 
bicarbona- 
sulfuroase.

Situată într-o frumoasă 
siune din Munții Oituz, pe Valea 
Silnicului, la o altitudine de 530 
metri, înconjurată de păduri de 
stejari, de fagi și brazi, beneficiind 
de un climat de cruțare, cu 
pur, bogat in aerosoli rășinoși 
ioni negativi, loc ideal pentru
dihnâ și îngrijirea sănătății, sta
țiunea Slănic Moldova este tot mai 
solicitată, in tot timpul anului, 
este întotdeauna îndrăgită de 
peți.

Zestrea cea mai de preț a 
țiunii,
și peste hotare, o 
peste 20 de izvoare de 
rale, cu un binefăcător 
peutic : cloruro-sodice, 
tute, carbogazoase, ușor
atermale. Primele izvoare au fost 

' descoperite aici la inceputul seco
lului trecut: după anul 1877 au apă
rut citcva vile și instalații bal- 
neare. dafin timpul primului’răz
boi mondial stațiunea a fost dis
trusă aproape în întregime. Abia 
în anii noștri, stațiunea Slănic 
Moldova a cunoscut o puternică 
dezvoltare și modernizare, trăin- 
du-și acum a doua și adevărata ei 
tinerețe. Alături de vile cochete și 
confortabile au fost construite aici, 
în ultimii ani, case de odihnă, mo
dernul hotel „Perla", cu bază pro
prie de tratament, un mare com
plex sanatorial al sindicatelor.

— în actualul sezon estival — ne 
spune directorul intreprinderii bal
neare, Mihai Ghibilic — am în- 
timpinat oaspeții cu noi spații de 
cazare însumînd 300 de locuri, cu 
multe din izvoarele de ape mine
rale reamenajate și modernizate. 
S-au dat in folosință o policlinică 
cu dispensar, carq. dispune de ca
binete de specialitate și de un va
loros colectiv medico-sanitar, o 
cantină-restaurant cu 500 de locuri. 
Pentru completarea fondului de 
marfă și îmbunătățirea meniurilor 
lă cantine și pensiuni ne-am orga
nizat o gospodărie-anexă in care 
cresc porci, păsări și vaci cu lapte, 
am amenajat sere și solarii pentru 
legume și zarzavaturi. Totodată, 
a intrat în funcțiune o secție in
dustrială in care realizăm, din re
surse locale, dulciuri și băuturi ră
coritoare.

în afară de condițiile dintre cele 
mai bune oferite pentru cazare 
masă, pentru odihnă și i 
Slănic Moldova este una 
cele mai căutate stațiuni 
cură balneară și tratament.

^^nii de oameni iși îngrijesc

nătatea în tot cursul anului. Ea 
este recomandată de medici pentru 
tratarea a numeroase - afecțiuni : 
ale aparatului digestiv și glandelor 
anexe, hepato-biliare și ale căilor 
respiratorii, metabolice și. de nu
triție (diabet, obezitate și altele), 
afecțiuni ale rinichilor, afecțiuni 
neurologice periferice și post-trau- 
matice, iar ca boli asociate — afec
țiuni reumatismale degenerative și 
abarticulare, cardiovasculare, endo
crine, nevroze astenice, boli profe
sionale și altele. în fiecare zi, in 
bazele de tratament se efectuează 
peste 10 000 de proceduri. în sta
țiune există buvete cu apă mine
rală pentru cură internă. Dar,
tenție : apa minerală trebuie să 
fie băută direct de la izvor și nu
mai în cazul cind medicul prescrie 
în mod 
călzită.
terapie, 
ratorie, 
bazine
minerală, săli pentru 
medicală, masaje, saună, o mofetă 
pentru tratarea de afecțiuni vascu
lare periferice completează nume
roasele forme și mijloace de tra
tament.

Concomitent cu dezvoltarea și 
modernizarea stațiunii, s-au diver
sificat și posibilitățile de agrement 
și petrecere a timpului in mod plă
cut și util. Aici iși desfășoară ac
tivitatea un teatru popular cu sta
giune permanentă, o casă de cul
tură, cinematograf, bibliotecă, dis
cotecă video și au loc spectacole 
artistice. Terenurile de sport, plaja 
din poiană, păstrăvăria, cabanele 
din masivele muntoase constituie

a-

expres, aceasta se bea in- 
Instalații pentru electro- 
hidroterapie, terapie respi- 

kinetoterapie și aerosoli, 
pentru băi calde cu apă 

gimnastică

Și 
recreare, 

dintre 
pentru 

Zeci de 
aici să-

tot atitea puncte de atracție ; ca și 
drumețiile in împrejurimi, in zone 
pitorești. Pe un drum în serpen
tină, format din 300 de trepte din 

■ piatră, se poate urca — printr-o 
pădure cu umbră deasă — pihă la 
o altitudine de peste 800 metri, la 
punctul numit ,.300 de scări". De 
asemenea, prin Oficiul județean de 
turism Bacău se organizează nu
meroase excursii pe itinerare din
tre cele mai atractive pe Văile Bis
triței și Trotușului, la Bacău și 
Brașov, la Băile Tușnad și Cheile 
Bicazului, la monumentele istorice 
și de artă din nordul Moldovei.

— Deosebit de atractive — ne 
spune tovarășul Gică Manolache, 
directorul O.J.T. Bacău — sint și 
popasurile noastre turistice. Mă re
fer la „Poiana Slănic" — din apro
pierea stațiunii, la popasul „Ghe- 
răiești" situat intr-o frumoasă pă
dure de pe malul Bistriței, unde 
se află un bazin de inot și se poate 
practica și pescuitul, la popasul 
„Oituz", pe drumul național spre 
Brașov. în toate aceste popasuri 
turistice există căsuțe pentru ca
zare și locuri amenajate pentru 
corturi. Stațiunea Slănic Moldova 
va continua să-și sporească spațiile 
de cazare și bazele de tratament. 
Ne străduim să oferim tuturor oas
peților noștri servicii de calitate, 
să le asigurăm toate condițiile, ast
fel incit la sfirșitul perioadei 
odihnă sau al curei balneare 
trecute aici să plece 
frumoase și cu dorința 
in această „Perlă a

Gh.
Petre POPA

de 
pe- 

cu amintiri 
de a reveni 
Moldovei1'.
BALTĂ

Avantajele economisirii pe obligațiunile
Ca in fiecare lună, Casa de Eco

nomii și Consemnâțiuni oferă de
punătorilor, in primele 10 zile, 
obligațiuni C.E.C. cu ciștiguri la 
valoarea lor nominală, fără dife
rență de preț.

Cetățenii interesați să economi
sească pe obligațiuni C.E.C. cu 
ciștiguri care au valori de 200, 100, 
50 și 25 lei le pot solicita in numă
rul dorit la oricare unitate a Casei 
de Economii și Consemnâțiuni, pre-

cum și la unitățile poștale autori
zate.

De reținut pentru cei care efec
tuează depunerea economiilor pe 
obligațiunile C.E.C. x-u ciștiguri 
că planul de cîștiguri majorat care 
se aplică de la începutul acestui an 
prevede acordarea la fiecare tra
gere la sorți lunară a 13 428 de 
ciștiguri in valoare totală de 
13 050 000 de lei. Valorile indivi-

RETUTINOENi

C.E.C. cu cîștiguri
duale ale ciștigurilor sint cuprinse 
intre 50 000 de lei și 800 de lei.

Ciștigurile care se acordă la fie
care tragere la sorți lunară, precum 
și faptul că obligațiunile C.E.C. cu 
cîștiguri se pot procura și restitui 
fără nici o formalitate constituie 
importante avantaje acordate de 
Casa de Economii și Consemnâțiuni 
posesorilor acestui instrument de 
economisire deosebit de practic și 
eficient.

i

® MEDICAMENT 
PENTRU COMBATEREA 
HIPERTENSIUNII. La re' 
centul Congres european de la 
Milano, consacrat hipertensiunii, 
a fost prezentat un original me
dicament de combatere a creș
terii tensiunii arteriale. Este 
vorba de o moleculă provenită 
din veninul unei vipere care tră
iește în pădurile braziliene. Se 
știe că respectivul venin pro
voacă o scădere bruscă și foarte 
puternică a presiunii arteriale. 
Cercetătorii au reușit să izoleze,

intre diferitele componente ale 
veninului, substanța ce provoca 
această scădere de presiune — 
și apoi au reprodus-o sintetic in 
așa fel incit să poată fi admi
nistrată pe cale bucală.

® ENERGIE ELECTRI
CĂ Șl APĂ POTABILĂ.în 
toamna acestui an va intra in 
funcțiune, in apropiere de ora
șul Dhahran (Arabia Saudită). . 
pe țărmul golfului, o instalație 
complexă (in fotografie), care 
va produce concomitent energie 
electrică, și o mare cantitate de 
apă potabilă : 220 milioane de

litri pe zi. Centrala are o pu
tere instalată de 750 megawați.

® DE LA UN ECRAN 
LA ALTUL. Un neobișnuit 
aparat de proiecție pentru filme 
a fost realizat în Marea Brita- 
nie. El poate proiecta simultan

16 filme intr-o arenă circulară 
cu diametrul de 120 m, cu o ca
pacitate de peste 3 000 de locuri. 
Spectatorii au libertatea de a 
se muta de la un ecran la al
tul in cursul aceluiași program, 
fiind 
le și 
fir), 
noră 
ecranul in dreptul 
află. Transmiterea 
in căști 
vizionării 
in care 
mote 
reacție, automobile). Sistemul de 
proiecție, dotat cu lentile specia
le care asigură o luminozitate 
foarte mare, este amplasat in
tr-un autovehicul special cu lun
gimea de 10 m. Acest autovehi
cul este parcat in centrul spa-

dotați cu scaune portabi- 
cu căști autonome (fără 
care captează 
a filmului ce

rezolvă 
în aer 
pot 

parazite

emisia so
ndează pe 
căruia se 

sunetului 
problema 

liber, 
surveni 
(avioane

caz 
zgo- 

cu

țiului de proiecție, iar ecranele 
sint montate cu fața spre apa
ratul de proiecție. Fiecare ecran 
are dimensiunea de 2,5 X 1,8 in 
și poate deservi 200 spectatori.

• DIODĂ DE MARE 
CAPACITATE. Firma -Nec 
Corporation" din Japonia a 
anunțat că a construit o diodă 
emițătoare de.lumină (Led) pen
tru comunicații prin fibre op
tice, care, după părerea sa, este 
dioda cu cea mai mare capaci
tate din lume. Un purtător de 
cuvint al firmei a precizat că 
noua diodă poate emite 500 mi
lioane „bits" de informații pe 
secundă, aproape de două ori 
mai mult decit cele mai efi
ciente diode existente în pre
zent.

/



Poporul Republicii Zimbabwe așteaptă
»»

u

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A FRANȚEI

cu bucurie și satisfacție
J

vizita președintelui Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu

Personalități ale vieții politice, presa zimbabweană elo
giază evoluția favorabilă a relațiilor dintre cele două 
țări, importanța deosebită a noului dialog la nivel înalt

Declarațiile secretarului general al O.N.U.
reajustare a prețurilor materiilor 
prime, în favoarea statelor în curs 
de dezvoltare. în același-timp, secre
tarul general al O.N.U. a apreciat că 
„țările în curs de dezvoltare trebuie 
să adopte măsuri pe plan intern, pen
tru a-și îmbunătăți situația econo
mică".

Javier Perez de Cuellar a apre
ciat că, deși recenta sesiune a Confe
rinței O.N.U. pentru Comerț și Dez- 
votare, care a avut loc la Belgrad, 
„nu s-a soldat cu succesul dorit de 
mulți", ea a făcut să se înțeleagă în- 
tr-o măsură și mai mare gradul de 
interdependență dintre statele dez
voltate și cele în curs de dezvoltare.

NEW YORK 13 (Agerpres). — 
Secretarul general al O.N.U., Javier 
Perez de Cuellar, a apreciat că sta
tele industrializate „trebuie să dea 
dovadă de mai multă înțelegere față 
de țările în curs de dezvoltare și să 
pună capăt practicilor protecționiste" 
care au o influență negativă asupra 
exporturilor acestor țări. într-o con
vorbire cu corespondenții de presă 
acreditați la Națiunile Unite — ci
tată de Associated Press — el a 
apreciat că redresarea economică a 
țărilor sărace reclamă o perioadă de 
timp mai îndelungată și a cerut, in 
context, practicarea unor rate ale do- 
binzilor mai reduse, precum și o

Domnului FRANQOIS MITTERRAND
Președintele Republicii Franceze

PALATUL ELYSEE 
PARIS

Cu prilejul sărbătoririi Zilei naționale a Republicii Franceze vă adresez, 
în numele poporului român și al meu personal, calde felicitări și cele mai 
bune urări de sănătate și fericire, iar poporului prieten francez multă, prospe
ritate'și pace.

Doresc ca relațiile tradiționale de prietenie și colaborare româno-fran- 
ceze să se extindă în domenii de interes reciproc, în spiritul deplinei egali
tăți și respectului independenței naționale, in folosul celor două națiuni, al 
politicii de pace, încredere, cooperare și înțelegere în Europa și în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

HARARE 13 (Agerpres) — Capitala tinerei Republici Zimbabwe se 
pregătește să primească cu cele mai înalte onoruri, cu sentimente de 
aleasă prietenie și profundă recunoștință pe tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și pe tovarășa Elena Ceaușescu, care vor sosi aici într-o vizită oficială 
de prietenie, la invitația tovarășului Canaan Sodindo Banana, președin
tele Republicii Zimbabwe, și a tovarășei Janet Banana, a tovarășului Ro
bert Gabriel Mugabe, președintele Uniunii Naționale Africane din Zim
babwe, primul ministru al Republicii — -
gabe.

Zimbabwe, și a tovarășei Sally Mu-

„Vizita care începe mîine — a de
clarat ministrul informațiilor, 
poștelor și telecomunicațiilor, 
NATHAN SHAMUYARIRA — este 
foarte importantă pentru noi. Pre
ședintele Ceaușescu va fi întâmpinat 
cu multă bucurie de mii de zimbab
weeni. Pentru că cei 7 milioane de 
zimbabweeni știu că președintele 
Nicolae Ceaușescu, partidul și gu
vernul român au jucat un rol de
cisiv în obținerea independenței ță
rii noastre, in eliberarea poporului 
zimbabwean. România a susținut 
Uniunea Națională Africană din 
Zimbabwe-Z.A.N,U., pe tovarășul 
Robert Mugabe, primul nostru mi
nistru și președintele partidului 
nostru, îndeosebi în lupta armată 
din 1976 pînă îh 1980, perioada cru
cială, cînd forțele revoluționare au 
avut nevoie de asistență materială, 
militară și diplomatică. România a 
venit in ajutorul nostru, susținin- 
du-ne in acele momente importante, 
întreg poporul zimbabwean știe toa
te acestea și așteaptă cu prietenie 
și sufletul deschis să-l întîmpine pe 
președintele Ceaușescu. El este con
siderat drept unul dintre eroii noș
tri în Zimbabwe. în perioada după 
ciștigarea independenței, noi am 
întreținut relații foarte strinse cu 
poporul român. România este prima 
țară socialistă din Europa unde noi 
am. deschis o ambasadă. Un moment 
important în dezvoltarea relațiilor 
noastre l-au constituit vizitele pre
ședintelui Banana și primului mi
nistru Robert Mugabe în România, 
cu prilejul cărora au fost finalizate 
o serie de acorduri de cooperare in 
diverse domenii. Noi anticipăm 
că vizita președintelui Nicolae 
Ceaușescu va oferi posibilitatea de 
a trece în revistă progresele făcute 
în materializarea acestor acorduri 
de cooperare în domeniile economic, 
tehnic și științific. în ceea ce 
privește relațiile pe linie de 
partid, trebuie amintit că parti
dul nostru Z.A.N.U. a stabilit de-a 
lungul anilbr relații 'foarte stfiiise 
cu Partidul Comunist Român. Po
porul zimbabwean cunoaște din ce 
în ce mai mult România. Ne stră
duim să promovăm relații cit mai 
strinse și sîntem convinși că vizita 
președintelui Ceaușescu va consoli
da această corectă direcționare a 
eforturilor noastre. El va fi întîm
pinat, intr-adevăr, cu multă căldu
ră de zimbabweeni".

La rîndul său, președintele parla
mentului, DYDIMUS MUTASA, a 
relevat : „Este plăcut, foarte 
plăcut pentru noi să știm că 
președintele României vine în Zim- 

^^jabwe pentru a se întilni cu primul

nostru ministru, cu poporul Zim
babwean. Relațiile foarte strinse 
dintre România și Zimbabwe au 
început în timpul luptei pentru cu
cerirea independenței. Sîntem foarte 
fericiți să constatăm că aceste re
lații bune continuă și in prezent și 
sperăm că ele se vor întări și mai 
mult în viitor, în beneficiul reciproc 
al popoarelor noastre. O altă semni
ficație a vizitei constă in aceea că 
ea va prilejui o nouă întîlnire a 
doi mari eliberatori, a doi 
luptători pentru 
varășii Nicolae 
Robert Mugabe au 
lor către libertate 
și eu consider că 
întilnească 
Zimbabwean.
Ceaușescu are ocazia să 'ne vadă 
acasă, să ia cunoștință de viața și 
realizările poporului Zimbabwean. 
Este foarte important pentru noi ca 
atunci cînd ne va vizita, înaltul 
oaspete să poată spune : Aceasta 
este țara africană pe care noi, ro
mânii, am ajutat-o să fie liberă.

Relațiile noastre trebuie să se 
lărgească și întărească continuu, să 
fie tot mai puternice, inclusiv in 
domeniul schimburilor comerciale. 
Cu siguranță, vizita tovarășului 
Nicolae Ceaușescu va conduce, tot
odată, la un util schimb de expe
riență și în domeniul pregătirii ca
drelor de partid la toate nivelurile".

„Relațiile dintre P.C.R. și Z.A.N.lZ 
au început în timpul luptei noastre 
de eliberare și numai acest fapt 
poate să sublinieze importanța 
acestei vizite, a arătat, la rîndul 
său, ministrul comerțului, RI
CHARD HOVE. România a susținut 
lupta de independență a țării noas
tre în cele mai diferite moduri, in 
domeniul material, ca și al pregăti
rii de cadre. După obținerea inde
pendenței, primul nostru ministru a 
fost în România. Multe dintre ca
drele noastre s-au format în țara 
dumneavoastră. Poporul nostru este 
conștient de rolul important pe care 
România l-a jucat în lupta noastră 
de independență, fapt pentru care 
privim cu mare bucurie și plăcere 
vizita unui vechi prieten. De fapt, 
mulți zimbabweeni au ținut ca a- 
ceastă vizită să se facă cit mai re
pede. Prima vizită a președintelui 
Nicolae Ceaușescu în țara noastră 
îi va da posibilitatea să cunoască 
munca și înfăptuirile noastre, iar 
poporul zimbabwean este fericit și 
așteaptă cu nerăbdare să-l primeas
că la el acasă. Relații bune se 
desfășoară intre țările noastre și pe 
linie de partid. De asemenea, au cu
noscut o dezvoltare continuă și re
lațiile noastre bilaterale in dome-

mari 
libertate. To- 
Ceaușescu și 

condus națiunile 
și independență 
ei trebuie să se 

și aici, pe pământul 
Tovarășul Nicolae

niul schimburilor comerciale și coo
perării economice. Un rol deosebit 
îl are, în acest sens, Comisia mixtă, 
care și-a desfășurat lucrările primei 
sesiuni la Harare, în luna aprilie. 
Sint convins că vizita președintelui 
Nicolae Ceaușescu va prilejui dis
cuții fructuoase pe linia găsirii ce
lor mai bune căi de 
relațiilor dintre țările 
domeniul economic".

Ministrul minelor, 
GUMBO, sublinia : 
lății politice cu România încă din 
timpul luptei noastre de eliberare. 
Acum, cînd sîntem liberi, evoluția 
relațiilor bilaterale dintre România 
și Zimbabwe, dintre Partidul Co
munist Român și Z.A.N.U., dintre 
popoarele noastre vor fi cimentate 
printr-o cooperare reciproc avanta
joasă. Colaborarea noastră în dome
niile politic și economic va deveni 
din ce in ce mai viguroasă, deoarece 
ambele noastre țări sint socialiste".

Presa zimbabweană a publicat, 
în ultimele zile, ample comentarii 
pe marginea vizitei, iar radioul și 
televiziunea au transmis 
speciale 
tidianul 
produce 
bticolae
Elena Ceatlșescu, se referă la în
tâlnirile anterioare de la București 
dintre conducătorii celor două țări, 
la dezvoltarea cooperării româno- 
zimbabweene. Același cotidian, sub 
titlul „Ceaușescu dorește o coope
rare strînsă", publică un articol în 
care se evidențiază că vizita pre
ședintelui României va contribui la 
găsirea celor mai bune căi pentru 
o colaborare pe termen lung între 
țările noastre.

„The Herald" prezintă cititorilor 
săi biografia șefului statului ro
mân, referindu-se, de asemenea, la 
atenția deosebită acordată de 
România luptei de eliberare a po
poarelor din Africa australă, la 
semnificația deosebită a noului 
turneu pe care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu îl face în mai multe țări 
ale Africii.

;,THE SUNDAY MAIL" arată, la 
rindul său : „Sosirea președintelui 
Nicolae Ceaușescu in Zimbabwe în 
această săptămînă reprezintă încă 
un pas în strângerea legăturilor de 
prietenie care s-au ' statornicit în
trecut, de la primele noastre zile 
de luptă pentru libertate. Ajutorul 
politic, diplomatic, moral șl mate
rial acordat de România țărilor 
africane a. contribuit la succesul 
mișcărilor de eliberare din Ango
la, Mozambic și Zimbabwe, care au 
semnat primele documente de re
cunoaștere oficială internațională 
cu România".

Cotidianul „THE CHRONICLE", 
care apare la Bulawayo, a prezen
tat cititorilor cele mai importante 
date din viața și activitatea tova
rășului Nicolae Ceaușescu.

MINISTERUL INFORMAȚIILOR, 
POȘTELOR ȘI TELECOMUNICA
ȚIILOR al Republicii Zimbabwe a 
consacrat vizitei o ediție specială a 
Buletinului său de informații.

dezvoltare a 
noastre și in
T. M. NYA- 
„Avem re-

emisiuni 
dedicate țării noastre. Co- 
„THE HERALD", care re- 

portretele tovarășului 
Ceaușescu și tovarășei

Măsurile protecționiste contravin cerințelor 
depășirii crizei economice

BONN 13 (Agerpres). — Criti- 
cînd rezultatele recentei sesiuni a 
U.N.C.T.A.D., de la Belgrad, pre
ședintele Partidului Social-Democrat 
din R.F.G., Willy Brandt, și-a ex
primat dezamăgirea în legătură cu 
faptul că țările industriale occiden
tale, care nu încetează să laude me
ritele pieței libere, au recurs in ul
tima vreme la măsuri protecționiste, 
manifestind astfel un „oportunism 
lipsit de perspectivă".

Plecînd de la realitatea crizei care 
de atîta vreme afectează economia 
mondială, Brandt spune : „Niciodată 
n-a fost atât de important ca în pre
zent să se convină pe plan interna
țional asupra unei politici economice 
clare. Chiar dacă unele state cred 
că economiile lor sint 
se redresa din actuala 
ceste fragile redresări 
mult".

Cu ocazia Zilei naționale a Repu
blicii Franceze, tovarășul Constantin 
Dăscălescu, prim-ministru al Guver
nului Republicii Socialiste România, 
a trimis o telegramă primului minis
tru al Republicii Franceze, Pierre 
Mauroy, prin care îi adresează sin-

TELEGRAMĂ \
cere felicitări și urări de prosperi- ' 
tate și progres pentru poporul Iran- ■ 
cez prieten. în telegramă se expri
mă convingerea că, prin eforturi co
mune, relațiile dintre Republica So
cialistă România și Franța, dintre 
popoarele noastre vor continua să se 
dezvolte.

pe cale de a 
recesiune, a- 
nu vor dura

Prima sesiune a noului parlament italian
13 (Agerpres). — Prima 

a parlamentului Republicii
ROMA 

sesiune 
Italiene, constituit în urma scrutinu
lui de la 26—27 iunie, s-a deschis 
prin alegerea, in ședințe separate, a 
președinților celor două camere.

Ca președinte al Camerei Deputa- 
ților, care numără 630 de membri, a 
fost realeasă Nilde Jotti, comunistă. 
In cuvîntul rostit după realegere, 
președinta Camerei Deputaților a 
arătat că actuala legislatură s-a des-

chis „intr-un moment-dificil în viața 
țării". Criza economică, cu aspectele 
ei îngrijorătoare de inflație și șo
maj, amenință viitorul unor Întregi 
generații, a subliniat, între 
vorbitoarea.

Președinte al Senatului, care nu
mără 322 membri — din care 315 aleși 
la recentul scrutin și șapte senatori 
pe viață, numiți de președintele re
publicii — a fost ales fostul premier 
democrat-creștin Francesco Cossiga.

altele,

în fiecare seară de 14 iulie cele
bra „Piață a Bastiliei" se transfor
mă într-o scenă a bucuriei popu
lare. Locuitorii Parisului parcă își 
dau întîlnire aici pentru a sărbă
tori momentul în care, la 14 iulie 
1789, vestita „fortăreață a terorii", 
simbolul absolutismului, a fost luată 
cu asalt de mînia populară și mă
turată literalmente de pe fața pă- 
mîntului. Pe locul cumplitei închi
sori se înalță astăzi columna ge
niului înaripat al Revoluției, dărî- 
marea Bastiliei fiind aniversată în 
fiecare an de poporul francez ca 
sărbătoare națională.

Pentru orice vizitator străin, Pa
risul, cu impresionantele sale mo
numente de cultură, înseamnă o 
incursiune in istoria Franței. Tot 
așa cum pentru călătorul român a 
străbate Parisul este echivalent cu 
parcurgerea istoriei unei prietenii 
statornice, incluzînd, între filele ei, 
numele lui Bălcescu și ale altor 
pașoptiști români, care au primit 
botezul focului în Parisul revolu
ționar, ale militanților români care 
și-au sacrificat viața pe baricadele 
Comunei din Paris, ale ofițerilor și 
soldaților francezi care au luptat 
alături de armata română la Mără- 
șești, ca și ale românilor ce s-au 
înrolat în rîndurile Rezistenței 
franceze, in lupta împotriva hitle- 
rismului.

Pornind de la asemenea bogate 
tradiții, împletite cu vechile relații 
de colaborare culturală, prietenia 
și conlucrarea dintre popoarele ro-

mân și francez s-au întărit în anii 
postbelici. Promotoare consecventă 
a raporturilor cu toate statele, in
diferent de orînduirea social-poli
tică, România socialistă a acordat 
și acordă o atenție deosebită rela
țiilor cu Franța, țara de care ne 
simțim legați, nu numai prin afini
tăți de limbă, istorie și cultură, dar 
și prin interesele comune ale men
ținerii și consolidării securității, și 
păcii în Europa și in lume. Un rol 
de cea mai mare însemnătate în 
stimularea conlucrării l-au avut 
contactele la nivelul cel mai înalt, 
documentele și înțelegerile înche
iate cu acele prilejuri, concretizate 
în extinderea și diversificarea 
schimburilor comerciale, in orien
tarea relațiilor economice spre for
me noi, moderne, cum sint socie
tățile mixte de producție și comer
cializare, in amplificarea schimbu
rilor în domeniile științei, artei, 
culturii și învățămîntului.

Este convingerea opiniei publice 
din țara noastră că relațiile româ- 
no-franceze au toate condițiile 
pentru a cunoaște o nouă dezvolta
re în viitor, un asemenea curs 
care corespunde intereselor ambe
lor țări și popoare, fiind, în același 
timp, de natură să exercite o înrîu-j 
rire pozitivă asupra climatului pp- 
litic de pe continent, să se înscrie 
ca o contribuție importantă la cau
za generală a colaborării și păcii, 
destinderii și înțelegerii interna
ționale.

deplină a 
Polonia.

LA 
prima 
faze a

BEIJING s-a 
ședință a celei 
convorbirilor i

PLENARA 
CUBA. La 
Plenara C.C. 
cursul căreia 
voltarea economică și socială a ță
rii pe anul 1982 — informează 
agenția cubaneză de presă Prensa 
Latina.

C.C. AL. P.C. DIN 
Havana a avut loc 
al P.C. din Cuba, în 
a fost analizată dez-

desfășurat 
i de-a doua 
chino-brita-

Agențiile de PRESA 
§jg-- pe scurt

ȘEDINTĂ A BIROULUI POLI
TIC AL C.C. AL P.M.U.P. La Var
șovia — informează agenția P.A.P. 
— a avut loc o ședință a Biroului 
Politic al C.C. al Partidului Mun
citoresc Un’it Polonez. Examinînd 
situația social-politică din țară, Bi
roul Politic a constatat că apelul 
Comitetului Executiv al Consiliu
lui Național al Mișcării Patriotice 
de Renaștere Națională, adresat 
Consiliului de Stat și Guvernului 
R.P. Polone, de a ridica starea de 
asediu și de a face posibilă întoar
cerea la muncă și la viața cetățe
nească a celor care au încălcat pre
vederile , decretului privind starea 
de asediu, corespunde intențiilor și 
pozițiilor P.M.U.P. și este îndrep
tat spre normalizarea 
vieții social-politice din

nice în problema Hong Kongului — 
anunță agenția China Nouă. Cele 
două delegații au convenit să nu 
divulge conținutul convorbirilor — 
a' declarat ziariștilor președintele 
delegației guvernamentale chineze, 
Yao Guang, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, adăugind : con
vorbirile sint utile și constructive 
și vor fi reluate în zilele de 25—26 
iulie, la Beijing.

„ZI DE PROTEST NAȚIONAL 
ÎN CHILE. în Chile a fost organi
zată, marți, „Ziua de protest na
țional", a treia manifestare de a- 
cest gen, după cele desfășurate la 
11 mai și 14 iunie — informează 
agenția Taniug. Formațiunile poli
tice și sindicale democratice au ce
rut regimului începerea unui dia
log cu toate sectoarele societății în 
vederea asigurării revenirii țării 
la un guvern civil și găsirii de 
soluții pentru rezolvarea gravelor 
dificultăți economice.

FUZIONARE. Guvernul portughez 
a hotărit, din motive financiare, 
fuzionarea, de la începutul anului 
viitor, a celor două agenții de pre
să naționale — ANOP și NP, s-a 
anunțat la Lisabona, potrivit agen
ției France Presse.

» 9

„Mediterana sâ devină o zonă a păcii și colaborării"
ROMA 13 (Agerpres). — întâl

nirea internațională împotriva am
plasării de rachete nucleare ameri
cane „Cruise", desfășurată în lo
calitatea italiană Comiso, a reafir
mat hotărîrea reprezentanților miș
cărilor pentru pace din Italia și alte 
state vest-europene de a intensifica 
lupta pentru pace și dezarmare, îm
potriva încercărilor de a transforma 
Europa occidentală într-un arsenal 
nuclear american. în cadrul întâlni
rii a fost elaborat un program de 
acțiuni internaționale pentru a pro
testa împotriva construirii la Comi
so a unei baze militare unde urmea
ză să fie amplasate rachete nucleare 
americane cu rază medie de acțiu
ne. Problemele dezarmării și trans-

formării Mării Mediterane intr-o 
zonă a păcii vor. constitui principala 
temă a dezbaterilor, conferințelor, 
mitingurilor, demonstrațiilor și adu
nărilor de protest ce vor fi organi
zate la Comiso in intervalul 1 iulie- 
30 septembrie a.c. Participanții la 
întîlnire au relevat că majoritatea 
poporului italian se pronunță împo
triva amplasării de rachete nucleare 
cu rază medie de acțiune pe teri
toriul țării și au subliniat că o ho- 
tărire definitivă în acest sens tre
buie adoptată in baza unui referen
dum național. Cu prilejul deschl- ! 
derii sesiunii Parlamentului Italiei, , 
participanții au adresat deputaț'iloȚ . 
chemarea de a lua parte activă, la i 
mișcarea antirăzboinică, împotriva • 
armelor nucleare.

IN FAȚA PRIMEJDIEI NUCLEARE- FORȚA UNITĂ A POPOARELOR

„Anul 1983 nu trebuie să devină „Oțel - nu pentru urme, ci pentru scopuri pașnice !"

„Amplasarea de noi rachete ar spori pericolul 
unui conflict nuclear"

un an al rachetelor44
O chemare cu larg ecou în opinia publică yest-germană

rostite
la Plenara

laîn recentele cuvintări 
Plenara C.C. al P.C.R. și 
Consiliului Național al F.D.U.S., se
cretarul general al partidului, pre
ședintele Republicii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, procedind la o analiză 
realistă a situației internaționale, pă
trunsă de o înaltă răspundere pen
tru destinele civilizației umane, a 
subliniat încă o dată însemnătatea 
capitală a unirii eforturilor mișcări
lor pentru pace din Europa și din 
întreaga lume, a tuturor popoarelor 
pentru înlăturarea primejdiei nuclea
re și trecerea la măsuri hotărîte de 
dezarmare, ca problemă fundamen
tală a zilelor noastre. Este convin
gerea fermă a partidului și statului 
nostru că acționind într-o strînsă 
colaborare și unitate, popoarele pot 
să împiedice războiul nuclear, să a- 
sigure pacea și progresul întregii 
omeniri.

Revelator este în acest context pro
cesul de clarificare ce se desfășoară 
în rîndul opiniei publice vest-germa- 
ne, unde noi și noi organizații, gru
pări politice și obștești, asociații pro
fesionale își declară deschis împotri
virea față de proiectele de amplasare 
a noi rachete nucleare americane pe 
teritoriul R.F.G.

Organizații de tineret, asociații ale 
femeilor, filiale ale federației sindi
catelor vest-germane, comitete spe
ciale create de medici, oameni de 
știință, artiști, lideri ai partidelor po
litice participă la mari acțiuni popu
lare al căror țel este lapidar expri
mat în formula: „ANUL 1983 NU 
TREBUIE SĂ DEVINĂ UN AN AL 
RACHETELOR" ; „SĂ NU UITAM 
ÎNVĂȚĂMINTELE RĂZBOIULUI — 

’ SĂ LUPTĂM PENTRU PACE !“.
Ideea comună subliniată în luările 

de poziție sau în lozincile acțiunilor 
de masă pornește de la realitatea că, 
în actualele. împrejurări internațio
nale, cind omenirea este amenințată 
de pericolul unui cataclism nuclear, 
trebuie 
măsură

să se renunțe la orice nouă 
menită a amplifica acest pe-

ricol .și să se acorde prioritate abso
lută negocierilor de dezarmare, con- 
siderîndu-se, pe bună dreptate, că 
teza cercurilor oficiale N.A.T.O., po
trivit căreia începerea amplasării 
noilor rachete nucleare americane in 
Europa occidentală nu ar fi de na
tură să aibă repercusiuni negative 
asupra negocierilor de la Geneva pri
vind limitarea acestui sistem de 
arme, este lipsită de orice temeinicie.

„Cine crede că o soluționare ar fi 
posibilă abia după începerea ampla
sării rachetelor, fără a se ajunge în 
această fază la un acord — a aver
tizat președintele Partidului Social- 
Democrat, Willy Brandt — acela se 
hrănește pe sine și pe alții cu iluzii, 
asumîndu-și implicit răspunderea 
pentru o nouă și intensivă continuare 
a cursei înarmărilor". P.S.D., a pre
cizat cunoscutul om politic vest-ger- 
man, nu va aproba staționarea de 
noi rachete americane în R.F.G. cit 
timp nu vor fi epuizate toate posi
bilitățile de negociere.

Asemenea opinii sint larg răspîn- 
dite în rîndurile organizațiilor P.S.D. 
într-o petiție adresată Bundestagului 
de Rudolf Hartung, președintele or
ganizației de tineret a P.S.D. — 
Jungsozialisten — forumul legislativ 
este chemat să nu aprobe staționarea 
de rachete „Pershing 11“ pe teritoriul 
R.F.G. O poziție similară a adoptat 
și Conferința federală a Asociației 
femeilor social-democrate, care a 
preconizat sistarea imediată a tutu
ror pregătirilor pentru amplasarea 
rachetelor și transferarea sumelor 
astfel economisite în domenii de in
teres obștesc. Conferința a propus, 
totodată, convocarea unui congres 
special al P.S.D. pentru a exprima 
refuzul categoric de a accepta hotă
rîrea N.A.T.O.

„în prezent este aproape de necon
ceput ca un congres federal al P.S.D. 
să aprobe modernizarea N.A.T.O., 
chiar într-o formă îndulcită, — no
tează ziarul „HANNOVERSCHE 
NACHRICHTEN" — care adaugă că

liderul organizației regionale a P.S.D. 
din Saar, Oskar Lafontaine, a pro- 

' pus să se recurgă la o grevă gene
rală pentru împiedicarea amplasării 
noilor rachete nucleare.

La rîndul său, partidul ecologist se 
afirmă în continuare ca adversar de
clarat al aplicării hotărîrii N.A.T.O., 
temă pe care a abordat-o cu succes 
în timpul campaniei pentru alege
rile parlamentare din primăvară, cînd 
a reușit să obțină 27 de locuri în 
Bundestag. în opinia generalului in 
retragere Gert Bastian, deputat al a- 
cestui partid, împiedicarea staționării 
de noi rachete americane în Europa 
occidentală poate constitui un pas 
important în direcția spargerii cercu
lui vicios al cursei înarmărilor.

în paralel, se disting în frontul 
larg al militanților pentru pace or
ganizațiile profesionale și obștești. 
Un comitet special s-a ocupat de pre
gătirea unui congres sub deviza : 
„RĂSPUNDERE PENTRU PACE — 
NATURALIȘTII AVERTIZEAZĂ ÎM
POTRIVA NOII CURSE A ÎNARMĂ
RILOR NUCLEARE", ce a avut loc 
la Mainz. „Staționarea de noi rachete 
nucleare americane pe teritoriul 
R.F.G. conține în sine pericolul unei 
catastrofe nucleare", au apreciat 
membrii comitetului pregătitor. De
mersul nostru, al naturaliștilor, a 
precizat profesorul Hoimar von Dit- 
furth, nu pornește din dorința de a 
stîrni panică, ci din înțelegerea pro
fundă a consecințelor pe care le-ar 
avea o conflagrație nucleară.

într-o scrisoare deschisă, adresată 
oficialităților de la Bonn, secțiunea 
vest-germană a mișcării „Internațio
nala medicilor pentru prevenirea 
războiului atomic" (cu peste 50 000 de 
membri pe plan internațional) apre
ciază în acest sens că în cazul unui 
conflict nuclear, populația R.F.G. ar 
fi aproape în întregime nimicită. 
Scrisoarea propune adoptarea de că
tre Bundestag a unei rezoluții care 
să prevadă înghețarea imediată a 
înarmărilor atomice și interzicerea

In rîndul 
fanților mișcării 
antinucleare din 
R.F.G., deosebit 
de activi se do
vedesc membrii 
comitetelor uzi
nale de inițiati
ve pentru pace. 
Pe pancartele 
purtate de par
ticipanții la o 
recentă demon
strație din ora
șul Krefeld se 
putea citi : „Si- 
derurgiștii luptă 

• pentru pace I", 
„Să nu furnizăm 
oțel pentru 

chete !

noi

BONN 13 (Agerpres). — Sindica
tul muncitorilor din metalurgie 
(I.G. Metall) — cel mai mare din 
Republica Federală Germania — a 
respins planul N.A.T.O. de ampla
sare, începînd din decembrie a.c., 
în Europa occidentală a 572 de ra
chete nucleare americane cu rază 
medie de acțiune 
„Pershing-2“ și „Cruise" și s-a pro
nunțat în favoarea unor acțiuni co
mune ale Estului și Vestului pentru 
transformarea Europei într-o zonă 
liberă de arme nucleare, informea
ză agenția Reuter.

Consiliul I.G. Metall, care numă
ră 1,8 milioane de membri, a cerut,

de tipurile

de asemenea, evacuarea de pe teri
toriul european a tuturor armelor 
chimice și biologice. „Amplasarea 
de noi rachete nucleare in Eu
ropa va compromite total conceptul 
de descurajare nucleară deja. aflat 
sub semnul întrebării și, totodată, 
va spori pericolul unui conflict nu
clear", a declarat președintele 
I.G. Metall, Eugen Loderer, adău
gind că, prin crearea unei Europe 
denuclearizate, continentul nostru 
nu va fi în mod automat salvat de 
la o catastrofă nucleară, ci trebuie 
să fie distruse toate armele nuclea
re stocate în alte zone ale lumii.

Majoritatea italienilor se opun noilor rachete"
ROMA 13 (Agerpres). — Majori

tatea italienilor se opun instalării 
pe teritoriul țării lor a rachetelor a- 
mericane cu rază medie de acțiune 
de tip „Pershing" și „Cruise", po
trivit unei anchete realizate de com
pania specializată în sondaje de

opinie „Makno", citată de agenția 
A.N.S.A. Rezultatele acestei anchete 
demonstrează că 61,9 la sută dintre 
femeile intervievate s-au pronunțat 
împotriva amplasării în Italia a ra
chetelor N.A.T.O., iar dintre bărbați 
- 57,9 la sută.

arme nucleare alestaționării de 
S.U.A. în R.F.G.

Și în rîndul sindicatelor are loc 
un proces de clarificare și angajare 
față de problematica păcii și războ
iului. „Sindicatele — declara Detlef 
Hensche, lider al organizației profe
sionale „Gruck und Papier" — nu 
au voie să uite lecțiile istoriei din 
perioada 1914—1933. Dacă atunci s-ar 
fi împotrivit, popoarele Europei ar fi 
fost scutite de moarte și suferințe". 
El a subliniat datoria sindicatelor de 
a se împotrivi unei asemenea decizii 
cu asemenea uriașe implicații, cum 
este cea privind sporirea armamen
tului nuclear în R.F.G. Giinter Dd- 
ding, liderul unui alt sindicat, s-a 
pronunțat pentru un moratoriu în 
problema' armelor nucleare. în cazul 
cînd pînă la sfîrșitul anului nu se va 
ajunge la o înțelegere politică în ca
drul negocierilor de la Geneva, a 
subliniat el, „să se amine aplicarea 
hotărîrii N.A.T.O. și să se acorde cu 
prioritate un răgaz suplimentar pen-

tru tratative. Nu există alternativă la 
politica de destindere, înțelegere și 
dezarmare".

în numeroase luări de poziție se 
preconizează organizarea unui refe
rendum popular în problema ampla
sării noilor rachete nucleare in R.F.G. 
Se consideră că cele 4 milioane de 
semnături adunate pe Apelul de la 
Krefeld împotriva deciziei N.A.T.O.,. 
precum și hotărîrile și rezoluțiile co
respunzătoare, adoptate de mari or
ganizații și sindicate, reprezentînd 
sute de mii de oameni, sint edifica
toare în ceea ce privește starea de 
spirit a opiniei publice. Iar această 
stare de spirit își găsește noi și noi 
expresii. Pentru luna octombrie este, 
astfel, programată o săptămînă de 
acțiune a mișcărilor pentru pace, 
care, după estimările inițiatorilor, vor 
fi cele mai largi și mai ample mani
festări împotriva înarmării nucleare 
din istoria republicii federale.

Petre STANCESCU

Cursa Păcii '83" a
MOSCOVA 13 (Agerpres). — La 

12 iulie caravana de cicliști din 
U.R.S.S., S.U.A. și din alte țări, 
care participă la „Cursa Păcii ’83", 
a ajuns la Leningrad. Cu acest pri
lej, în marele oraș de pe Neva a 
avut loc un miting consacrat luptei 
pentru pace și dezarmare.

Caravana păcii din
STOCKHOLM 13 

Caravana ciclistă a 
de o săptămînă a 
meroase localități 
ajuns in portul Goteborg, de tinde 
se va îndrepta spre localitatea Silj- 
keborg din Danemarca, pentru a lua 
parte la tradiționala întîlnire pen
tru pace a reprezentanților tinere
tului din țările nordice. Această ac
țiune a militanților suedezi 
pace s-a desfășurat sub

(Agerpres). — 
păcii, care timp 

străbătut nu- 
din Suedia, a

Avertismentul

pentru 
deviza

unui
PentruTOKIO 13 (Agerpres). — 

omenire nu există altă cale pen
tru preîntâmpinarea pieirii civili
zației umane într-un război termo
nuclear decît oprirea cursei înar
mărilor, scrie în ziarul „Akahala" 

^cunoscutul om de știință nipon

ajuns la Leningrad
După cum s-a mai anunțat, 

„Cursa Păcii ’83“ a început, la 6 
iulie, la Moscova și se va încheia, 
la 6 august, la Washington, Cu pri
lejul manifestărilor consacrate co
memorării victimelor bombarda
mentelor atomice americane de la 
Hiroshima și Nagasaki.

Suedia în Danemarca
„Opriți amplasarea eurorachete- 
lor !“,. „Să înceteze elaborarea, pro
ducerea și instalarea de arme nur 
cleare !“, „Pentru o zonă denuclea- 
rizată în nordul Europei !“, cu par
ticiparea a numeroși reprezentanți 
ai organizațiilor politice și de tine
ret din Suedia. Pe întreg traseul 
parcurs, în numeroase orașe au 
avut loc mitinguri și demonstrații 
in favoarea păcii și dezarmării, pen
tru înlăturarea pericolului unei ca
tastrofe termonucleare.

medic din Hiroshima
Suntaro Koeda, medic la Hiroshi
ma. în articol se subliniază că 
medicii japonezi au adunat nume
roase materiale care atestă urmă
rile grave și ireversibile ale ex
ploziilor atomice de la Hiroshima 
și Nagasaki.
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