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Satisfacție deplină, mîndrie patriotică 
pentru rezultatele rodnice 

ale vizitei tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în (ări prietene din Asia

Din telegramele adresate tovarășului Nicolae Ceaușescu
PAGINA A IV-A

Un nou și important moment al dialogului la nivel înalt româno-nigerian,

ilustrînd consecvența politicii partidului și statului nostru

de dezvoltare a solidarității și colaborării cu popoarele Africii

La invitația președintelui Nicolae Ceaușescu, 
a sosit in țara noastră, intr-o vizită oficială, șeful statului

nigerian, generalul locotenent Olusegun Obasanjo
La invitația tovarășului Nicolae 

Ceaușescu. președintele Republicii 
Socialiste România, luni după-a- 
miază a sosit in Capitală, într-o 
vizită oficială in țara noastră, ge
neralul locotenent Olusegun Oba
sanjo, șeful Guvernului militar fe
deral, comandant suprem al For
țelor armate ale Republicii Fede
rale Nigeria.

, Noua intilnire dintre președintele 
Republicii Socialiste România și șe
ful statului nigerian reprezintă un 
eveniment de deosebită însemnăta
te in cronica relațiilor româno-ni- 
geriene. care au marcat o conti
nuă dezvoltare și aprofundare 
după vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu în Republica Federală

Nigeria, din martie 1977. Noul dia
log Ia nivel înalt româno-nigerian 
de la București reprezintă o măr
turie a voinței celor două țări și 
popoare de a promova raporturi 
tot mai strinse intre ele. de a con
lucra mereu mai rodnic, de a-și 
aduce o contribuție activă la re
zolvarea marilor probleme care 
confruntă astăzi omenirea, la lupta 
popoarelor pentru democratizarea 
relațiilor interstatale, pentru instau
rarea unei noi ordini politice și e- 
conomice mondiale, pentru lichida
rea politicii imperialiste, colonia
liste și neocolonialiste. pentru edi
ficarea unei lumi mai bune și mai 
drepte pe planeta noastră.
(Continuare în pag. a III-a)

începerea convorbirilor 
oficiale

La Palatul Republicii au început 
luni, 5 iunie, convorbirile oficiale in
tre președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și șeful Guvernului mili
tar federal, comandant suprem al 
forțelor armate ale Republicii Fede
rale Nigeria, generalul locotenent 
Olusegun Obasanjo.

La convorbiri participă :
Din partea română — Manea Mă- 

nescu, prim-ministru al guvernului, 
Gheorghe Oprea, prim viceprim-mi-

Dineu oficial oferit de președintele Nicolae Ceaușescu in onoarea
șefului statului nigerian, generalul locotenent Olusegun Obasanjo

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a oferit, luni, un dineu 
oficial in onoarea generalului locote
nent Olusegun Obasanjo, șeful Gu
vernului militar federal, comandant 
suprem al Forțelor armate ale Repu
blicii Federale Nigeria.

Au participat tovarășii 
Mănescu, Iosif Banc, Cornel 
Virgil Cazacu, Gheorghe 
Constantin Dăscălescu, 
Emil Drăgănescu, Janos

Manea 
Burtică, 
Cioară, 

Ion Dincă, 
Fazekas,

Petre Lupu, Gheorghe Oprea, 
Gheorghe Pană, Ion Pățan, Du
mitru Popescu, Gheorghe Radu
lescu, Leonte Răutu, Virgil Trofin, 
Iosif Uglar, Uie Verdeț, Ștefan Voi- 
tec, Ștefan Andrei, Ion. Coman. Teo
dor Coman. Mihai Dalea, Miu Do- 
brescu, Mihai Gere, Nicolae Giosan, 
Richard Winter, Vasile Marin, Vasile 
Mușat, Angelo Miculescu, vice- 
prim-ministru al guvernului, minis
trul agriculturii și industriei alimen
tare, membri ai Consiliului de Stat

și ai guvernului, conducători de in- • 
stituții centrale, personalități ale 
vieții noastre științifice și culturale, 
generali și ofițeri superiori.

Au luat parte Joseph Garba, M. 
Buhari, U. A. Mohammed, David 
Ikpene, R. A. Adeleye, M. Magoro, 
O. Adewoye, E. B. Leton și celelal
te persoane oficiale nigeriene care îl 
însoțesc pe generalul locotenent Olu
segun Obasanjo în vizita în țara 
noastră.

am-
stat

Și

Au participat, de asemenea, amba
sadorul României in Nigeria și 
basadorul Nigeriei în România.

Au fost intonate imnurile de 
ale Republicii Federale Nigeria 
Republicii Socialiste România.

în timpul dineului, care s-a desfă
șurat într-o atmosferă caldă, priete
nească, 'președintele Nicolae 
Ceaușescu și generalul locotenent 
Olusegun Obasanjo au rostit toasturi, 
urmărite cu atenție și subliniate cu 
aplauze.

Toastul tovarășului
Nicolae Ceaușescu

Stimate domnule șef al Guvernu
lui militar federal al Nigeriei, Olu
segun Obasanjo,

Domnilor,
Tovarăși și prieteni,
Sînt bucuros de a vă avea ca oas

peți în România și de a vă adresa 
dumneavoastră, colaboratorilor care 
vă însoțesc un salut cordial din 
partea Consiliului de Stat și a Gu
vernului Republicii Socialiste Româ
nia, precum și din partea mea per
sonal, împreună cu urarea de a vă 
simți cit mai bine în patria noastră.

îmi amintesc cu multă plăcere de 
vizita pe care am făcut-o anul tre
cut în Nigeria, de convorbirile pe 
care le-am purtat și înțelegerile la 
care am ajuns — concretizate în do
cumente comune ce au pus bazele 
dezvoltării mai rapide, pe planuri 
multiple, a colaborării dintre țările 
noastre. într-adevăr, in decurs de un 
an, schimburile comerciale dintre 
tarile noastre au crescut de aproape 
5 ori, a sporit numărul societăților 
mixte de cooperare româno-nigerie- 
ne, s-au intensificat relațiile in do
meniile științei și tehnicii, învăță- 
mintului, sănătății, culturii și artei.

Desigur, finind seama de marile 
posibilități de cooperare între țările 
noastre, putem considera aceste rea
lizări doar ca un început bun. îmi 
exprim convingerea că vizita pe care 
o faceți în România, continuarea 
dialogului nostru la București vor 
pune în evidență noi căi și mijloa
ce. concrete de intensificare a schim
burilor și colaborării româno-nige- 
riene, în interesul progresului și bu
năstării popoarelor noastre, precum 
și al cauzei păcii și colaborării in
ternaționale.

Cunoaștem preocupările guvernu-

lui dumneavoastră, precum și 
ca poporului nigerian pentru 
darea consecințelor îndelungatei do
minații colonialiste, ' realizările pe 
care le obțineți in dezvoltarea eco- 
nomico-socială a Nigeriei, politica de 
întărire a independenței și suvera
nității naționale, de afirmare li
beră tot mai activă a țării în 
viața internațională. Ne bucură suc
cesele poporului nigerian și-i urăm 
din toată inima noi și tot mai mari 
înfăptuiri pe calea ridicării bunăstă
rii și fericirii, a făuririi unei vieți 
demne și libere.

Și poporul român este angajat 
într-o uriașă operă constructivă, 
transpunind in viată Programul de 
edificare a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate. Acționind pentru 
lichidarea grelei moșteniri lăsate de 
vechiul regim de exploatare și asu
prire. am creat o nouă bază tehnico- 
materială a societății, ilustrată prin 
creșterea în anii socialismului, de 
circa 38 de ori, a producției industria
le si de circa 3 ori a producției agri
cole. Ca rezultat, realizăm în acest 
cincinal sporirea veniturilor oame
nilor muncii cu peste 32 la sută. Am 
asigurat, de asemenea, prograsul în- 
vătămîntului. științei, culturii, dez
voltarea democrației socialiste, parti
ciparea poporului la conducerea tu
turor sectoarelor de activitate. Tot 
ceea ce realizăm este destinat bună
stării materiale și spirituale a po
porului. ridicării gradului său de ci
vilizație, întăririi independentei ,și 
suveranității patriei.

mun- 
lichi-

Stimate domnule președinte.
în prezent, in viata internațională 

au loc profunde transformări revo-
(Continuare în pag. a III-a)

Toastul generalului locotenent

Olusegun Obasanjo
Excelență, domnule președinte 

Nicolae Ceaușescu,
Excelente,
Distinși participant!.
Am marea plăcere de a răspunde 

cuvintelor foarte călduroase de salut 
adresate nouă de Excelenta Sa. pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia.

Dragostea și stima pe care 
poporul frate român le nutrește 
fată de noi s-au reflectat deja in 
primirea spontană și entuziastă ce 
ne-a fost făcută astăzi în momentul 
sosirii noastre in marea dumnea
voastră tară. •

Vă asigur, domnule președinte, că 
delegația mea și cu mine sintem 
profund mișcati de cuvintele amabile 
pe care le-ati rostit dumneavoastră 
personal acum si apreciem omagiul 
strălucit pe care 1-ati adresat tării și 
poporului meu.

în martie anul trecut am avut 
onoarea de a vă primi împreună cu 
puternica delegație pe care ati con
dus-o. Sper că ospitalitatea si pri
mirea tradițională pe care vi le-am 
putut oferi atunci, cu acea ocazie, 
mă scutesc de a vă mai spune cît de 
deplin împărtășește poporul meu 
iubirea, admirația și interesul dove
dite de frații săi români. într-adevăr. 
însăși prezenta mea aici, astăzi. în 
orașul frumos care este Bucureștiul. 
la atît de puțin timp după istorica 
dumneavoastră vizită în Nigeria re
prezintă dovadă a dorinței noastre 
de a reînnoi și de a întări numeroa
sele legături care unesc deja cele 
două țări și popoare ale noastre.

Putinul pe care popoarele noastre îl 
cunoșteau unul despre celălalt si 
schimburile limitate pe care le a- 
veam erau oarecum de mina a doua 
și se efectuau prin terte părți.

Stabilirea de relații diplomatice 
între țările noastre, cu ambasadori 
rezidenți, la Lagos și la București, a 
contribuit mult la risipirea misterului 
și la scoaterea în relief a promisiuni
lor ce există pentru o colaborare 
fructuoasă între țările și popoarele 
noastre. în ciuda faptului că ne-am 
descoperit unul pe celălalt destul de 
recent și in ciuda marilor distante 
fizice care ne separă, am constatat 
că există caracteristici comune care 
unesc pe nigerieni cu frații lor ro
mâni. Și unii, și alții sintem pătrunși 
de același nepieritor spirit national 
și de aceeași dorință de acțiune inde
pendentă. Sentimentul national și 
dragostea de independentă au întărit 
capacitatea de a avea curajul si con
vingerea de a acționa conform con
științelor noastre, 
poarelor 
evident, 
pe care 
Român. 
Voastre.
gice. după cum îsi dovedește justețea 
poziția noastră în marile probleme 
rasiale care divid Africa.

nistru al guvernului, Cornel Burtică, 
viceprim-ministru, ministrul comer
țului exterior și cooperării economi
ce internaționale, Virgil Trofin, mi
nistrul economiei forestiere și mate
rialelor de construcții, Ștefan An
drei, ministrul afacerilor externe, 
Vasile Pungan, ministru la Președin
ția Republicii Socialiste România, 
șef al grupului de consilieri ai pre
ședintelui Republicii, Ion Avram,, 
ministrul industriei construcțiilor de 
mașini, Traian Dudaș, ministrul 
transporturilor și telecomunicațiilor, 
Ion M, Nicolae, prim-adjunct al mi
nistrului comerțului exterior și coo
perării economice internaționale, 
Silviu Curticeanu, secretar preziden
țial și al Consiliului de Stat, Petre 

• Tănăsie, ambasador, director în Mi
nisterul Afacerilor Externe, Octavian 
Cărare, ambasadorul României la 
Lagos.

Din . partea nigeriană — general de 
brigadă Joseph Garba, membru al 
Consiliului Militar Suprem, minis
trul afacerilor externe, colonel 
M. Buhari, membru al Consiliului 
Militar Suprem, președintele Corpora
ției naționale nigeriene a petrolului, 
colonel U. A. Mohammed, guverna
tor militar al statului Sokoto, locote
nent colonel David Ikpene, guverna
tor militar al statului Ondo, dr. 
R. A. Adeleye, ministrul federal al 
industriilor, colonel M. Magoro, mi
nistrul federal al transporturilor, 
dr. O. Adewoye, ministrul federal al 
dezvoltării economice, dr. E. B. Le
ton, ministrul federal al informații
lor, L. S. M. Osobase,, ambasadorul 
R.F. Nigeria la București, Alhaji 
Arzika, secretar al șefului Guvernu
lui militar federal, B. O. Awokoya, 
director pentru Europa în Ministerul 
Afacerilor Externe.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
generalul locotenent Olusegun Oba
sanjo au subliniat cu satisfacție im
portanța 'înțelegerilor stabilite cu 
prilejul dialogului avut, în martie 
1977, la Lagos, pentru impulsionarea 
și dezvoltarea relațiilor româno-ni- 
geriene. Pe linia progreselor înregis
trate în domeniul colaborării bilate
rale, s-a convenit explorarea de noi 
posibilități de natură să contribuie 
la amplificarea în continuare a con-

po- 
este

în interesul 
noastre. Acest curai 

de asemenea. în poziția justă 
o adoptă Partidul Comunist 
sub conducerea Excelentei 
în marile dezbateri ideolo-

Domnule președinte.
Datorită unor accidente ale geogra

fiei si istoriei. Nigeria și România 
au rămas pină nu de mult entităti 
practic necunoscute una celeilalte.

Excelentă,
Pentru noi, cei din Nigeria, una 

dintre semnificațiile majore ale vi
zitei dumneavoastră istorice în tara 
noastră și a actualei mele vizite în 
tara dumneavoastră constă tocmai în 
prilejul comun de a confirma aceste 
elemente motrice, care stimulează 
acțiunile și gîndirea popoarelor noas
tre. în acest fel nu avem nici 0 difi
cultate de a găsi teren comun, in 
ceea ce privește aprecierea princi-
(Continuare in pag. a III-a)

Munca avînlată, în strînsă unitate, 
pentru continua înflorire a patriei 
socialiste — cea mai înaltă cinstire 
adusă glorioaselor tradiții de luptă 
revoluționară ale poporului, ale clasei 

muncitoare
Telegrame adresate C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu de 
participanțil la adunări dedicate aniversării a 130 de ani de la revoluția 
burghezo-democratică din 1848 și a trei decenii de la naționalizarea 

principalelor mijloace de producție

ÎN PAGINA A ll-A

MELIA ACTULUI REVOLUȚIONAR

AL NAȚIONALIZĂRII
Dinamica investițiilor

1943 1965 1975 1977
Graficul de mai sus ilustrează amploarea crescîndă a programelor de 

investiții înfăptuite in tara noastră în cei 30 de ani care au trecut de la 
actul istoric al naționalizării principalelor mijloace de producție. Com
parativ cu anul naționalizării (1948 =■ 100), anul trecut s-a realizat un 
volum de investiții de 42 ori mai mare.

Realizarea unor programe tot mai ample de Investiții, mai ales în 
perioada de după Congresul al IX-lea al P.C.R.. s-a sprijinit pe opțiunea 
fundamentală a partidului de a aloca o cotă înaltă din venitul national 
pentru dezvoltare. Viata a demonstrat justețea si realismul acestei orien
tări. investițiile realizate dovedindu-se o puternică pirghie a dezvoltării 
accelerate g forțelor de producție, a creșterii bunăstării întregului popor. 

„Deceniul de aur"
al Covasneî

Secole de-a rindul 
locuitorii așezărilor de 
pe malurile Oltului. 
Riului Negru. Buzău
lui — județul Covas- 
na — români si ma
ghiari. adunați de is
torie laolaltă, ne aces
te meleaguri carpati
ne. au trăit înșelați 
mereu de speranța in 
mai binele zilei de 
miine. Ce bine putea 
avea omul intîmpinat 
în fiecare dimineață de 
sărăcie 1 Ce-i puteau 
oferi pămîntul care 
era al baronului, pă
durile pe care le tăia 
în folosul celor avuți. 
fabrica de țigarete, te- 
sătoria si cele cîte- 
va gatere, atelierele 
strimte și întunecoase 
în care trudea silnic 
de generații ? Și to
tuși. oamenii sperau. 
Credeau intr-o zi se
nină si luminoasă, in
tr-o zi a împlinirii as
pirațiilor. Credeau în
tr-o zi în care asupri
torii nu-i vor mai în
vrăjbi pe unii împo

triva altora, cind îm
preună. români si ma
ghiari. să pună umă
rul si să-și înalte via
ta pe temelii de fră
ție. de unitate în gind 
si acțiune, de priete
nie.

Eliberarea României 
de sub dominația fas
cistă a însemnat. în 
egală măsură, elibera
rea de jugul asupririi, 
al învrăjbirii. Grație 
politicii partidului de 
industrializare, de re
zolvare. în spirit re
voluționar. marxist-le- 
ninist. a problemei 
naționale. înnoirile 
profunde si-au făcut 
simțită prezenta si in 
județul Covasna. Ro
mâni si maghiari s-au 
bucurat în aceeași 
măsură de binefacerile 
socialismului. Cu pre
cădere in ultimul de
ceniu. adevărat dece
niu de aur al acestui 
colt de tară.

Deceniu de aur in 
suita celor trei dece
nii de cind si De aces

te locuri, sub condu
cerea partidului, oa
menii muncii români 
si maghiari au deve
nit — prin actul re
voluționar al naționa
lizării principalelor 
mijloace de producție 
— stăpinii tuturor bo
gățiilor. muncind umăr 
la umăr pentru a spori 
necontenit această 
zestre, de care bene
ficiază în deplină ega
litate si libertate. Vi
zita de lucru efectua
tă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. secretarul 
general al partidului, 
in anul 1967 la Tîrgu 
Secuiesc a constituit 
piatra de boltă a'dezt 
voltării impetuoase a 
economiei județului 
Covasna. Dintr-un o- 
ras al meșteșugarilor. 
Tîrgu Secuiesc a de
venit unul din puter
nicele centre econo
mice ale județului. în
treprinderi noi au fost
(Continuare 
în pag. a III-a)

(Continuare în pag. a III-a)

In timpul convorbirilor oficiale
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Munca avîntatâ, în strînsă unitate, pentru continua înflorire a patriei 
socialiste - cea mai înaltă cinstire adusă glorioaselor tradiții de luptă 

revoluționară ale poporului, ale clasei muncitoare
TELEGRAME ADRESATE C.C. AL P.C.R., TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 

de participanții la adunări dedicate aniversării a 130 de ani de la revoluția burghezo-democratică 

din 1848 și a trei decenii de la naționalizarea principalelor mijloace de producție
In aceste zile, In centre reședință de |udeț, în alte localități au avut 

loc adunări evocatoare dedicate împlinirii a 130 de ani de la revoluția bur- 
ghezo-democratlcă de la 1848 șl a 30 de ani de la înfăptuirea de către 
clasa muncitoare, condusă de partid, a naționalizării principalelor mijloace 
de producție.

intr-o atmosferă vibrantă, plină de entuziasm, participanții la acesta 
manifestări au adresat telegrame C.C. AL P.C.R., TOVARĂȘULUI NICOLAE 

Partidului Comunist Român, președinteleCEAUȘESCU, secretar general al 
Republicii Socialiste România.

menilor muncii, fără deosebire de națio
nalitate. ne mobilizează plenar pentru a 
ne înzeci eforturile în opera de înălțare 
a scumpei 
cialistă.

EvoCînd 
din istoria 
mân —

noastre patrii — România so-

Aducînd un omagiu de preț luptei ne
curmate a înaintașilor pentru libertate și 
unitate națională, pentru edificarea so
cialismului în patria noastră — se arată 
în telegrama participantilor la ADUNA
REA ORGANIZATĂ ÎN MUNICIPIUL 
ALBA IULIA — ne exprimăm și de a- 
ceastă dată. în mod unanim și entuziast, 
adeziunea fierbinte fată de politica ști
ințifică. profund revoluționară, promova
tă de partidul nostru, sub conducerea că
ruia se împlinesc astăzi pe pămîntul ro
mânesc înaltele idealuri pentru care s-au 
jertfit generațiile anterioare.

Cea mai înaltă cinstire pe care o adu
cem luptelor revoluționare ale înaintașilor 
pentru dreptate socială si națională o re
prezintă realizarea acestor mărețe aspira
ții. obținerea. unor noi succese în munca 
avintată pe care o desfășurăm pentru în
făptuirea Programului partidului, a hotă- 
rîrilor Congresului al XI-lea și Conferin
ței Naționale.

Cu dorința patriotică de a duce mai 
departe stindardul luptei înaintașilor, ne 
angajăm, stimate tovarășe secretar ge
nerai, exprimind sentimentele tuturor -oa
menilor muncii din județul Alba, ca, în 
strînsă unitate — români, maghiari, ger
mani — înfrățiți în muncă și idealuri co
muniste. sub conducerea organelor și or
ganizațiilor de partid, să acționăm cu 
toată hotărîrea pentru a realiza neabătut, 
împreună cu întregul popor, politica 
partidului și statului nostru. îndemnurile 
dumneavoastră prețioase, avînd ca țel mo
bilizator fericirea și propășirea scumpei 
noastre patrii — România socialistă.

împreună cu toti locuitorii de pe me
leagurile județului Timiș, români, ger
mani. maghiari, sîrbi si de alte naționa
lități — se spune în telegrama adresată 
de participanții la ADUNAREA DE LA 
TIMIȘOARA — dăm expresie profundu
lui atașament fată de politica înțeleaptă 
a partidului nostru, dragostei și stimei, 
nețărmurite pe care v-o purtăm dum
neavoastră. tovarășe secretar generat 
pentru contribute de seamă pe care mi 
adus-o si o adtfcetî la împlihlyea npbî^”1 ■ ' 

, lelor aspirații ale înaintașilor, a celor mai 
înalte idealuri ale ponorului nostru. -

Folosim si acest prilej pentru a vă 
mulțumi din inimă, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, pentru grija pe care 
o purtat! dezvoltării multilaterale a 
județului nostru. înfloririi tuturor ramu
rilor economiei, a întregii vieți so
ciale și spirituale. Roadele înfăptuirii 
ferme a politicii naționale, marxist-leni- 
niste a partidului și statului nostru se 
reflectă din plin în viața oamenilor mun
cii din județul Timiș, prin posibilități 
egale de muncă, de învățătură, de afir
mare în toate sferele activității social- 
economice.

Vă asigurăm că oamenii muncii timi- 
șeni, fără deosebire de naționalitate, strins 
uniți în jurul partidului, al dumnea
voastră, mult iubite și stimate tovarășe 
secretar general, vor acționa și de acum 
înainte cu pasiune revoluționară și înalt 
spirit de răspundere, amplificînd neînce
tat contribuția județului la creșterea 
bunăstării poporului, la progresul și pros
peritatea scumpei noastre patrii — Re
publica Socialistă România.

Folosim acest minunat prilej pentru a 
exprima. în numele tuturor locuitorilor 
plaiurilor gorjene. adeziunea de neclintit 
la politica internă și externă a partidu
lui si statului, sentimentele de fierbinte 
dragoste si nețărmurită admirație fată de 
dumneavoastră, mult iubite si stimate to
varășe Nicolae Geaușescu — se spune în 
telegrama participantilor la ADUNAREA 
DE LA TG. JIU.

Idealurile pentru care a luptat de-a 
lungul secolelor poporul nostru au deve
nit fapte, realități elocvente în tabloul 
social-economic, politic si spiritual al 
României socialiste de astăzi ; ele con
stituie cea mai vie întruchipare a rodni
cei și neobositei dumneavoastră activități 
revoluționare, a abnegației și Însuflețirii 
cu care militați pentru dezvoltarea liberă 
a tuturor popoarelor. întărirea păcii și 
colaborării în lume.

Cu optimism și încredere nestrămuta
tă în întreaga politică a partidului si sta
tului. cu dorința fierbinte de a ridica pa
tria scumpă pe noi trepte de împliniri si 
prosperitate, vă încredințăm, mult iubite 
si stimate tovarășe secretar general, că 
vom acționa, pe mai departe, cu energie 
si devotament pentru înfăptuirea neabă
tută a mărețului program al devenirii 
noastre comuniste. "

aceste două mari evenimente 
multimilenară a poporului ro

se arată__ în
participantilor 
BRAȘOV — 
magiu tuturor 
tru care s-au 
bertate socială și națională, pentru asi
gurarea progresului material si spiritual 
neîntrerupt al tării, pentru apărarea in
dependentei si suveranității naționale.

Pentru locuitorii acestor meleaguri — 
unde în anii revoluției au răsunat cuvin
tele înflăcărate ale cîntecului patriotic 
..Deșteaptă-te române", ca semn al uni
tății de simțire si voință a locuitorilor 
din cele trei țări românești — este o

: arată în telegrama
la ADUNAREA DIN 

aducem un profund o- 
înaintașilor neamului nos- 
jertfit în luptele pentru li

că ele reprezintă momente 
glorioasei istorii a poporu-

în viitorul de aur. comunist
cu înțe-

Asemenea întregului nostru popor, și 
noi. cei care trăim și muncim in acest 
colt de strămoșească vatră românească, 
sărbătorim cele două evenimente cu ini
mile cuprinse de legitimă mindrie patrio- 

, tică. știind 
cruciale ale 
lui nostru.

încrezători
al patriei, pe care o conduceți 
lepciune. vă adresăm, mult iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu, urarea ce por
nește din inima fiecărui mehedintean. de 
a ne trăi ani multi în fruntea partidu
lui si a tării pentru propășirea și înăl
țarea României ne treptele cele mai înalte 
ale civilizației materiale si spirituale.

Astăzi, cînd evocăm împlinirea a 130 
de ani de la revoluția din 1848 și a 30 
de ani de la naționalizarea principalelor 
mijloace de producție, momente de ex
cepțională însemnătate istorică în viata

ale generației de la 1848, conducind cu 
abnegație si devotament poporul român 
spre împlinirea înaltelor sale năzuințe de 
prosperitate și bunăstare pe pămîntul 
strămoșesc.

Constituie pentru noi toti motive de 
îndreptățită mîndrie patriotică prestigiul 
tot mai larg de care se bucură România 
în lume, ca urmare a realizărilor deose
bite dobindite in dezvoltarea sa internă, 
ca și prin politica sa externă activă, prin 
promovarea consecventă a noilor princi
pii și relații între state și popoare, pen
tru instaurarea unei noi ordini economice 
și politice internaționale, pentru o lume 
fără arme, mai bună și mai dreaptă.

Vă asigurăm și cu acest prilej, mult sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom 
consacra întreaga noastră hărnicie și 
pricepere pentru îndeplinirea exemplară 
a sarcinilor ce ne revin, pentru înfăp
tuirea istoricelor hotărîri ale Congresului

Partidul Comunist Român a ridicat pe trepte superioare idealurile 
revoluționare ale generației de la 1848, conducind poporul român la
victoria deplină a socialismului

Români, maghiari, germani, toți locuitorii acestor meleaguri, fără deosebire 
de naționalitate, împreună au luptat pentru eliberarea socială și națională, 
împreună, în indestructibilă unitate, înalță edificiul noii orinduiri în patria

comuna România socialistă

Devenită stăpînă, împreună cu întregul popor, a mijloacelor de producție, 
clasa muncitoare și-a dovedit cu strălucire capacitatea de a gospodări 
și spori înzecit avuția națională, pentru binele și prosperitatea tuturor
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în telegrama participanților la ADUNA
REA DIN ORAȘUL SFÎNTU GHEORGHE 
se arată : Oamenii muncii — români și 
maghiari — locuitorii județului Covasna 
îsi exprimă și cu acest prilej profundul 
atașament si deplina adeziune fată de po
litica științifică marxist-leninistă a parti
dului și statului, conștienti fiind că a- 
ceastă politică slujește în cel mai înalt 
grad atît intereselor tuturor fiilor patriei, 
fără deosebire de naționalitate, bună
stării și fericirii acestora, cît și idea
lurilor generale de pace, progres si ci
vilizație în lume. La această aniversare, 
subliniind semnificația mărețelor eveni
mente. evocăm întregul curs al glorioa
sei istorii a poporului român, care, prin 
jertfele și munca sa, și-a asigurat conti
nuitatea milenară și permanența in spa
țiul geografic și istoric al vetrei strămo
șești. iar prin luptele purtate împotriva 
asupritorilor străini și-a asigurat drep
tul Ia dezvoltarea independentă, la liber
tatea socială și națională.

Mărturie elocventă a grijii permanente 
pe care dumneavoastră, mult iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu. o purtați dez
voltării armonioase, multilaterale a tu
turor zonelor tării, județul Covasna cu
noaște astăzi o impetuoasă ascensiune. 
S-au împlinit astfel aievea visurile de 
veacuri pentru care românii împreună cu 
secuii au luptat la Vaslui, Călugăreni și în 
alte bătălii, conduși cu vitejie și dragoste 
față de vatra strămoșească de către Ștefan, 
Mihai si alti voievozi ai neamului româ
nesc. în luptele grele duse pentru neatîr- 
nare. suveranitate si independentă.

Toate aceste realizări și împliniri în 
dezvoltarea economico-socială a județu
lui, în viata oamenilor acestuia ilustrea
ză cu pregnantă materializarea politicii 
naționale a partidului de asigurare a de
plinei egalități in drepturi a tuturor oa-

niare fericire că idealurile seculare ale 
strămoșilor noștri, de libertate si drep
tate socială si națională, de unitate, de 
egalitate si frăție între toti fiii tării, fără 
deosebire de naționalitate, s-au Împlinit 
sub inteleapta dumneavoastră conducere, 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. care, 
prin tot ceea ce întreprindeți pe planul 
politicii interne și externe a partidului 
si statului, exprimați în cel mai înalt grad 
năzuințele si aspirațiile sacre ale națiu
nii noastre.

Exprimîndu-și adeziunea deplină la po
litica internă și externă a partidului și 
statului nostru, oamenii muncii din ju
dețul Brașov — români, maghiari, ger
mani si de alte naționalități — în de
plină unitate și frăție, șe angajează fată 
de conducerea partidului, fată de dum
neavoastră personal, mult iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, să realizeze in mod 
exemplar sarcinile si angajamentele asu
mate ne acest an si pe întregul cincinal, 
să înfăptuiască obiectivele stabilite de 
Congresul al XI-lea și de Conferința Na
țională ale Partidului Comunist Român, 
pentru edificarea societății socialiste mul
tilateral dezvoltate si înaintarea spre co
munism a scumpei noastre patrii.

Intr-o altă telegramă adresată de parti- 
cioantii la ADUNAREA DE LA DROBE- 
TA-TURNU SEVERIN se arată : Ne ex
primăm si cu acest prilej atașamentul 
profund la politica partidului si statului 
nostru, recunoștința fierbinte fată de mi
nunatele condiții de muncă și de viată ce 
na sînt create, dragostea nețărmurită fată 
de dumneavoastră — cel mai iubit fiu al 
poporului român, vizionar înțelept si cti
tor cutezător al noii istorii a României 
socialiste, patriot înflăcărat si neobosit 
militant pentru înflorirea personalității 
umane, pentru pace, prietenie si colabo
rare între toate țările, pentru triumful so
cialismului în lume.

poporului român — se spune în telegrama 
participanților la ADUNAREA DE LA 
TULCEA — gîndurile și sentimentele 
noastre se îndreaptă cu recunoștință fier
binte către conducerea partidului și sta
tului, către dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru grija 
părintească și sprijinul pe care îl acor
dați dezvoltării și înfloririi multilaterale 
a patriei, a județului nostru.

Urmare firească a politicii partidului 
nostru de repartizare rațională a forțelor 
de producție pe teritoriul țării, județul 
Tulcea a înregistrat o dinamică fără pre
cedent, profunde mutații in viața social- 
politică.

Ne angajăm să acționăm cu fermitate 
pentru aplicarea consecventă în viață a 
politicii interne și externe a partidului și 
statului nostru, pentru îndeplinirea exem
plară a sarcinilor economico-sociale care 
ne revin, adueîndu-ne astfel contribuția la 
întărirea și înflorirea scumpei noastre pa
trii — Republica Socialistă România.

Aniversăm aceste evenimente istorice, 
despărțite în timp, dar strins legate în
tre ele prin esența și semnificația lor so- 
cial-istorică. cu consecințe deosebite pen
tru întreaga dezvoltare modernă si con
temporană a tării, intr-o perioadă de dez
voltare multilaterală a patriei, de desfă
șurare cu succes a amplului proces de 
înaintare a României pe calea făuririi so
cietății socialiste multilateral dezvoltate, 
pe baza înfăptuirii neabătute a Progra
mului elaborat de cel de-al XI-lea Con
gres al P.C.R., se spune în telegrama 
participantilor la ADUNAREA DE LA 
IAȘI.

Preluînd tradițiile glorioase de luptă ale 
înaintașilor noștri pentru libertate și 
progres social, pentru cucerirea deplină 
a independentei și suveranității patriei, 
Partidul Comunist Român a ridicat pe 
trepte superioare idealurile revoluționare

mar- 
popu- 
celor- 
socia-

al XI-lea si ale Conferinței Naționale a 
partidului.

în telegrama adresată de participanții 
la ADUNAREA DE LA MIERCUREA 
CIUC se spune : Oamenii muncii români 
si' maghiari. într-o deplină unitate si 
frăție, își îndreaptă gîndurile și cele mai 
alese sentimente de stimă către dumnea
voastră, mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, ca semn al recunoștinței pen
tru neobosita activitate revoluționară pe 
care o desfășurati pentru a deschide noi 
orizonturi muncii creatoare, afirmării ple
nare a personalității umane, spre binele 
si fericirea tuturor celor ce muncesc in 
scumpa noastră patrie — România so
cialistă.

Sărbătorind aceste evenimente, de o 
deosebită însemnătate pentru procesul de 
dezvoltare a patriei — momente 
cânte ale luptei comune a maselor 
lare. a românilor, maghiarilor si 
lalte naționalități, pentru dreptate
lă si unitate națională, pentru libertate 
și independență — reafirmăm hotărîrea și 
dorința noastră fierbinte de a face totul 
pentru realizarea Programului P.C.R., a 
hotăririlor Congresului al XI-lea și Con
ferinței Naționale ale partidului.

Sub conducerea înțeleaptă a partidului, 
a dumneavoastră personal, stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu. oamenii muncii 
din județ au obtinut rezultate fără pre
cedent în dezvoltarea acestor meleaguri, 
care confirmă in mod strălucit politica 
națională justă a partidului nostru. în
noirile, fără termen de comparație în tre
cut, se reflectă direct în nivelul de trai 
si modul de viată al oamenilor muncii 
si se constituie intr-un suport puternic al 
voinței și hotărîrii noastre ca, urmîndu-vă 
exemplul remarcabil de comunist de o- 
menie si patriot înflăcărat, strins uniți în 
jurul partidului si al dumneavoastră, to
varășe secretargeneral, să muncim fără

nreget pentru înflorirea continuă a 
scumpei noastre patrii.

Animați de profunde sentimente de dra
goste si recunoștință, in numele tuturor 
celor ce trăiesc si muncesc înfrățiți pe 
aceste frumoase meleaguri ale patriei, in 
deplină egalitate in drepturi in toate do
meniile vieții politice, economice si so
ciale. vă asigurăm că vom consacra tot 
ce avem mai bun în ființa noastră pen
tru ca epoca pe care o trăim să se în
scrie în istorie ca cea mai glorioasă pa
gină din existenta poporului nostru.

In telegrama participanților la ADU- 
JKAREA DE LA ORADEA se spune, prin
tre altele : Preluînd și ducind mai de
parte cele mai bune tradiții ale poporului 
român, animat de fierbinte patriotism, 
Partidul Comunist Român a transformat 
idealurile de libertate socială și națională 
într-o realitate vie a epocii noastre. t

Remarcabilele Realizări obținute de po
porul nostru, sub conducerea partidului, 
în anii luminoși ai socialismului au trans
format din temelii România de ieri, țara 
Înapoiată, cu o economie eminamente 
agrară, cu o industrie slab dezvoltată, 
într-o țară in care și-au găsit împlinirea 
visurile înaintașilor noștri.

Noi, oamenii muncii — români, ma
ghiari si de alte naționalități — de pe 
aceste străvechi plaiuri strămoșești. înfră
țiți în muncă si idealuri, sîntem ferm 
hotărîti să dăm azi. prin faptele Si ac
țiunile noastre, noi străluciri momentelor 
nepieritoare din istoria tării, să facem 
din prezentul nostru socialist garanția În
făptuirii comunismului pe pămîntul 
României.

Exprimîndu-ne totala adeziune față de 
politica internă și externă a partidului 
nostru, ne angajăm să înscriem noi iz- 
binzi în cronica însuflețitoarei întreceri 
socialiste, în efortul unit și creator al în
tregului popor pentru a transpune exem
plar în viață mărețul Program elaborat 
de Congresul al XI-lea al partidului.

In telegrama de la ADUNAREA DIN 
PIATRA NEAMȚ se spune : Animați de 
cele mai alese sentimente de dragoste 
de patrie, partid și popor, față de 
dumneavoastră, mult iubite și stimate to
varășe secretar general, ne exprimăm de
plina adeziune și atașamentul nemărginit 
față de politica internă și externă a par
tidului și statului nostru, profunda mul
țumire și adînca recunoștință pentru fer
mitatea și clarviziunea cu care militați 
pentru ridicarea României pe noi culmi 
de. progres .și civilizație, pentru hotărîrea 
șl . consecvența Cu . care asigurați astăzi 
apărarea cuceririlor revoluționare ale po
porului, puternica dezvoltare economieo- 
socială a patriei.

Animați de puternicele sentimente de 
dragoste si prețuire fată de trecutul de 
luntă al poporului nostru, fată de cuceri
rile revoluționare din anii socialismului, 
vom acționa cu si mai multă hotărire 
centru ca în această parte a tării, pe 
frumoasele meleaguri ale județului 
Neamț, alături de întregul nostru popor, 
sub conducerea încercată a partidului, a 
dumneavoastră, mult stimate și iubite to
varășe secretar general, să înfăptuim în 
mod exemplar sarcinile ce ne revin, să 
facem tot ce depinde de noi pentru înăl
țarea patriei pe noi culmi de progres și 
civilizație.

în telegrama de la ADUNAREA DIN 
MUNICIPIUL PITEȘTI se arată : Expri
măm cu acest prilej gîndurile pline de 
dragoste si recunoștință ale tuturor lo
cuitorilor județului Argeș fată de dum
neavoastră. mult iubite si stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu. pentru modul 
strălucit în care conduceți destinele na
țiunii noastre, pentru consecventa revo
luționară cu care militați pentru pro
gresul si fericirea întregului popor, pen
tru afirmarea tot mai prestigioasă a 
României socialiste în lume.

Evocăm cu alese sentimente de pre
țuire două momente epocale în lupta po
norului român pentru libertate și drep
tate socială, pentru independentă si 
neatîrnare. pentru dreptul de a fi stă- 
pîn pe destinul său. Idealurile pentru 
care au luptat generații de revoluționari 
s-au împlinit în anii de cînd la cîrma 
țării se află Partidul Comunist Român și, 
in mod deosebit, de cînd în fruntea parti
dului si statului vă aflati dumneavoas
tră. mult iubite si stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. cel mai iubit fiu al 
poporului român, personalitate proemi
nentă a lumii contemporane, militant 
neobosit pentru progresii! patriei, centru 
independenta și suveranitatea sa. 
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în curînd,
Concomitent cu lucrările de între

ținere a culturilor, în județul Argeș 
se fac pregătiri intense pentru strîn- 
gerea recoltei de cereale păioase de 
pe cele 70 680 hectare care sînt cul
tivate cu gnu. orz și orzoaică. Pe 
terenurile eliberate. în suprafață de 
27 000 hectare, urmează să se însă- 
mînteze culturi succesive. După cum 
se vede, va fi de executat un volum 
mare de muncă, ceea ce presupune 
o temeinică pregătire și o bună func
ționare a utilajelor, astfel încit pro
dusele să ajungă în hambare la timp 
si fără pierderi. Recent, la comite
tul județean de partid a avut loc o 
ședință de lucru în care au fost a- 
nalizate toate problemele legate de 
pregătirea si buna desfășurare a 
campaniei de recoltare, precum si a 
celorlalte lucrări agricole din aceas
tă perioadă. Cu acest prilej s-au sta
bilit responsabilități precise pe fie
care membru al comitetului județean 
de partid, specialist al direcției agri
cole, activist de partid și de stat.

în ce stadiu se află pregătirile pen
tru recoltare 1 Tovarășul Emil Teo- 
dorescu. directorul general al direc
ției agricole, precum și alti specia
liști ne-au relatat că toate cele 550 
combine C-12 au fost reparate. Co
misia de recepție a respins 38 de 
combine care urmează să fie puse la 
punct in timpul cel mai scurt. Din 
cele 263 prese de balotat paiele, doar 
7 au fost găsite necorespunzătoare, 
urmind să li se facă intervențiile ne
cesare. Cu 3—4 zile înainte de înce
perea recoltatului, toate combinele,

lanurile vor avea culoarea... secerișului
precum si celelalte mașini si utilaje 
ce Vor lucra in campania de recol
tat vor fi scoase în cîmp. la capă
tul tarlalelor, iar zilnic se va urmări 
coacerea lanurilor pentru a se sta
bili perioada optimă de recoltat. în 
aceste zile se fac instructaje în 
fiecare S.M.A. si I.A.S. cu ingineri- 
șefi, șefii de fermă și mecanizatorii 
pentru a se asigura buna funcționa

Cum se desfășoară pregătirea utilajelor 
pentru această importantă campanie de vară ?

re a tuturor mașinilor si utilajelor a- 
gricole. începind cu această campa
nie de recoltat, mecanizatorii, pre
cum si întregul personal din S.M.A. 
vor fi retribuiti în raport de produc
ția realizată de cooperativele agri
cole servite de ei. ceea ce îi co
interesează să repare bine combine
le. astfel incit recoltatul să se facă 
la timp și fără pierderi.

Menționăm o acțiune menită să 
contribuie la suocesul campaniei de 
recoltare. De cițiva ani, în comuna 
Izvorul s-a format o brigadă de me
canizatori de rezervă, condusă de 
primarul comunei, experiență care a 
fost extinsă în majoritatea comunelor 
mari din județ. Atribuțiile acestor 
brigăzi au fost extinse în sensul că 
ele vor da ajutor mecanizatorilor la 
recoltat, arat, pregătirea terenului și 

semănatul culturilor succesive. în 
aceste brigăzi au fost cuprinși 669 de 
cooperatori, șefi de ferme, lucrători 
ai instituțiilor din comune care au 
învățat să conducă tractorul și să 
minuiască mașinile agricole.

Am amintit doar citeva din preo
cupările argeșenilor menite să asigu
re buna desfășurare a campaniei de 
recoltat din această vară. Specialiștii 

din direcția agricolă sînt convinși că 
recolta va putea fi strînsă la timp și 
fără pierderi, depozitată si păstrată 
în condiții corespunzătoare. Sint însă 
Si probleme care îsi așteaptă rezol
varea. Astfel, din 700 de baterii de 
acumulatoare necesare în această 
campanie de recoltat s-au primit doar 
120 de bucăți. Cum timpul recolta
tului se apropie, se pune întrebarea : 
cum vor funcționa mașinile fără a- 
ceste importante piese ? Iată de ce 
trebuie acționat ferm în vederea re
zolvării tuturor problemelor de care 
depinde buna desfășurare a campa
niei de recoltare.

★ (
Cu privire la pregătirea campaniei 

de seceriș în județul Buzău, ing. 
Gheorghe Rizea. directorul trustului 
S.M.A., ne-a.spus: „Repararea com

binelor, preselor de balotat paie, re
morcilor și altor agregate s-a desfă
șurat după un grafic, urmărit îndea
proape de toți factorii de răspundere 
din secții, stațiuni și trustul S.M.A. 
Astfel, pină la 1 iunie a.c., din cele 
589 combine C-12 existente în dotarea 
unităților de mecanizare, au fost re
parate, rodate și învîrtite «la rece» 
527, urmind ca în 5—6 zile celelalte 62 

de combine să fie și ele reparate. Au 
fost puse în stare de funcționare 307 
prese pentru paie, alte 46 aflîndu-se 
pe bancurile de lucru. Remorcile care 
vor fi folosite la transportul paielor, 
alături de mijloacele cooperativelor 
agricole de producție, sint reparate, 
iar materialele de etansare se află 
repartizate stațiunilor, unde cu cî- 
teva zile înainte de declanșarea se
cerișului vor fi aplicate pe remorci".

Parcurgînd un itinerar prin sec
țiile de mecanizare din județul Bu
zău. am avut prilejul să constatăm 
că. pretutindeni, mecanicii de atelier 
si mecanizatorii se află angrenați cu 
răspundere la repararea agregatelor 
care vor participa la campanie, aflîn
du-se în majoritatea cazurilor în 
faza de finalizare a lucrărilor.

Mecanicii secției nr. 3 Limpezișu a 

S.M.A. Mihăilești lucrau sub supra
vegherea mecanicului de întreținere 
Stelian Bănuță. Din 6 combine, 3 erau 
rodate și urmau să fie recepționate. 
La o combină se reparau lanțurile, 
iar alta avea totul în afară de am- 
breiaj — piesă care, după cum ne 
spunea Stelian Bănută. este pricina 
multor si vechi discuții cu baza nr. 
10 de aprovizionare din Buzău. De 
altfel, despre lipsa unor piese am 
mai fost puși în temă si la alte sec
ții de mecanizare. La S.M.A. Poșta 
Cilnău. Ștefan Jipa. directorul uni
tății, ne sipunea : „Graficul nostru 
zilnic de reparare a tractoarelor su
feră uneori ‘ dereglări din pri
cina cîtorva piese și repere pe 
care le solicităm bazei nr. 10 de apro
vizionare si care nu ne sînt asigu
rate în cantitățile corespunzătoare 
ritmului de lucru prevăzut. între al
tele, este vorba de arborele-motor, 
blocul-motor, șuruburi pentru bielă 
și volantă, pinioane de la cutia de 
viteză, filtre de ulei și motorină etc".

Timpul care a mai rămas pină la 
declanșarea secerișului este suficient 
pentru ca toate problemele nesolu- 
tionate încă să fie temeinic rezol
vate. în special cele care privesc asi
gurarea unor piese necesare repara
țiilor si întreținerii. De aceea, orga
nele răspunzătoare de soluționarea 
lor trebuie să-și conjuge neîntîrziat 
eforturile și să acționeze în deplin 
consens.

Florea CEAUȘESCU 
Mihai BAZU 
corespondentul „Scînieti"

Succese ale industriei bucureștene
Oamenii muncii din industria 

bucureșteană au încheiat primele 
cinci luni ale anului cu o producție 
industrială suplimentară în valoare 
de 910 milioane lei. Depășirile de 
plan au fost obținute, in principal, 
pe seama creșterii productivității 
muncii, indicator care a înregistrat 
în această perioadă o creștere de 1,6 
la sută față de prevederi. Au fost 
puse, suplimentar, la dispoziția eco
nomiei naționale însemnate cantități 
de produse fizice. între care 2 254 
tone oțel aliat, 840 tone laminate 
finite pline de oțel. 944 tone mașini 
și utilaje pentru industriile materia
lelor de construcții, exploatarea și 
prelucrarea lemnului, ușoară si ali

Utilaje pentru mecanizarea mineritului
Potrivit programului de dezvoltare 

a mecanizării muncii în exploatările 
carbonifere șl de minereuri, inițiat 
de conducerea de partid si de stat, 
unitățile centralei de utilaj de spe
cialitate au asimilat anul acesta un 
număr de 35 de mașini, echipamente 
si dispozitive care. Pe lingă faptul 
că asigură creșterea producției și 
productivității, ușurează munca mi
nerilor.

Noutățile în acest domeniu privesc, 
printre altele, un complex mecanizat 
pentru tăierea curbată în lignit și 
huilă, un altul pentru susținerea 
abatajelor, grinzi metalice articulate 

mentară. aparataj electric de joasă 
tensiune si aparate de măsură si 
control electronic însumînd circa 33 
milioane lei. mijloace de automatiza
re electronică totalizînd aproape 29 
milioane lei, produse ale industriei 
de mecanică fină, optică și elemen
te hidraulice și pneumatice în va
loare de peste 50 milioane lei. 37 au
tobuze, 10 locomotive electrice și 
diesel-hidraulice pentru marile ma
gistrale. 733 000 mp țesături, confec
ții textile însumînd 78 milioane lei, 
peste 17 000 hectolitri produse lac
tate și mai mult de 2 000 tone ulei 
comestibil. în domeniul investițiilor 
au fost puse în funcțiune 24 noi ca
pacități, din care 10 în devans.

(Agerpres)

și agregatele hidraulice de mare pre
siune utilizate, de asemenea. în sub
teran. Buna organizare a fabricației, 
precum și măsurile luate pentru 
realizarea la vreme a documentații
lor tehnice au dus la producerea, 
pină la această dată, a peste 51 000 
tone de mașini, echipamente și dis
pozitive pentru unitățile miniere. 
Pentru acest an se mai prevede in
troducerea în fabricație si a altor 
mijloace de mecanizare a muncii din 
mine : transportoare cu racleti, mori 
cu bile cu diămetre de pînă la 4 000 
mm, instalații de forat suitori și 
altele.
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iizita setului statului nigerian, generalul lucotenent Jlusegun Obasaniu
DINEU OFICIAL OFERIT DE PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU
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Toastul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

tuirea dezarmării, și în primul rînd 
a dezarmării nucleare. România mi
litează activ pentru ca actuala sesiu
ne specială a Organizației Națiuni
lor Unite să determine un pas con
cret înainte în realizarea acestui de
ziderat vital al omenirii.

De asemenea, este necesar să se 
întărească solidaritatea țărilor în 
curs de dezvoltare pentru lichidarea 
subdezvoltării în care trăiește cea 
mai mare parte a populației globului 
și edificarea unei noi ordini econo
mice internaționale bazate pe relații 
de deplină egalitate și echitate între 
toate statele.

Problemele care confruntă astăzi 
omenirea impun participarea la via
ta internațională a tuturor țărilor și, 
în primul rînd, a țărilor mici și mij
locii, a țărilor în curs de dezvoltare, 
a țărilor nealiniate, direct interesate 
în abolirea politicii imperialiste, în 
respectarea independenței și suvera
nității fiecărei națiuni. Sîntem con
vinși că întărind solidaritatea, acțio- 
nînd unite, forțele progresiste, demo
cratice, antiimperialiste, popoarele 
pot asțgura triumful politicii de pace 
și colaborare, realizarea 
mai drepte și mai bune 
noastră.

Aș dori să remarc cu 
că țările noastre conlucrează activ 
pe plan internațional pentru cauza 
independenței popoarelor, a colabo
rării și păcii.

Am deplina încredințare că vizita 
pe care o întreprindeți în România, 
convorbirile pe care le purtăm, înțe
legerile și acordurile la care vom 
ajunge vor marca un nou și impor
tant moment în evoluția ascendentă 
a prieteniei și Colaborării româno- 
nigeriene. spre binele ambelor noas
tre popoare, in interesul progresului 
general, al păcii mondiale.

Cu aceste gînduri, vă invit să toas
tăm :

Pentru progresul și prosperitatea 
poporului nigerian prieten I

Pentru prietenia și colaborarea ro- 
mâno-nigeriană !

în sănătatea distinsului nostru oas
pete, generalul locotenent Olusegun 
Obasanjo, șeful Guvernului militar 
federal al Nigeriei !

în sănătatea celorlalți prieteni ni
gerieni !

în sănătatea dumneavoastră, a tu
turor ! (Aplauze).

lutionare, se afirmă cu putere voin
ța popoarelor de a pune capăt poli
ticii imperialiste, colonialiste si neo- 
colonialiste. de a se dezvolta de sine 
stătător, fără nici un amestec din 
afară. Totodată, asistăm la intensifi
carea politicii de reîmpărțire a lumii 
în zone, de influentă si dominație, 
ceea ce duce la ascuțirea contradic
țiilor internaționale. Această situație 
face mai necesară ca oricînd întări
rea luptei unite a tuturor forțelor 
progresiste, antiimperialiste. a tutu
ror popoarelor, pentru împiedicarea 
agravării climatului mondial, pentru 
respectarea dreptului fiecărui popor 
de a-și hotărî singur soarta.

Pornind de la aceste considerente, 
România dezvoltă larg colaborarea, 
prietenia și solidaritatea cu toate ță
rile socialiste, cu țările în curs de 
dezvoltare, extinde, de asemenea, 
cooperarea cu statele capitaliste dez
voltate. cu toate statele lumii, fără 
deosebire de orânduire socială, parti
cipă activ la diviziunea internațio
nală a muncii, la schimbul mondial 
de valori materiale și spirituale.

La baza relațiilor internaționale 
așezăm ferm principiile egalității de
pline în drepturi, respectului inde
pendenței și suveranității naționale, 
neamestecului în treburile interne și 
avantajului reciproc,, renunțării la 
forță si la amenințarea cu forța — 
principii ce se afirmă cu tot mai 
multă putere pe arena mondială.

Ca tară europeană, România acordă 
o atenție deosebită instaurării unui 
climat de securitate si pace pe con
tinentul nostru. Considerăm că re
zultatele nesatisfăcătoare ale recen
tei reuniuni de la Belgrad trebuie să 
constituie un semnal de alarmă, care 
să determine popoarele continentu
lui. toate forțele progresiste si demo
cratice să acționeze mai hotărit în 
vederea înfăptuirii, ca un tot unitar, 
a documentelor de la Helsinki și, în 
primul rînd, trecerea la dezangaja
rea militară, fără de care nu se poa
te vorbi de securitate si pace.

Ne preocupă, de asemenea. în mod 
serios faptul că pe diferite meridia
ne se mai produc confruntări mili
tare între state, care provoacă mări 
daune și pierderi popoarelor, consti
tuind un permanent pericol pentru 
securitatea si pacea internațională. 
Desigur, dezvoltarea istorică si îndeo
sebi dominația imperialistă, colonia
listă au lăsat multe probleme com
plicate, dar soluționarea lor trebuie 
realizată pe calea tratativelor. în in
teresul întăririi prieteniei si colabo
rării popoarelor, al cauzei păcii ge
nerale.

în acest sens, ne pronunțăm cu 
hotărîre pentru soluționarea conflic
tului din Orientul Mijlociu pe cale 
politică, prin tratative care să ducă 
la retragerea Israelului din teritoriile 
arabe ocupate în 1967, respectarea 
dreptului la autodeterminare al po
porului palestinian — inclusiv la 
constituirea unui stat independent 
propriu — asigurarea independenței, 
suveranității și integrității tuturor 
statelor din zonă.

Sintem profund îngrijorați de a- 
gravarea relațiilor dintre diferite 
state ale Africii, de intervențiile mi
litare străine și amestecul 
rile lor interne, care pun 
independenta popoarelor 
și deschid calea unor noi 
dominație colonialistă, 
vitale ale țărilor africane.
rea lor independentă cer să se facă 
totul pentru soluționarea probleme
lor dintre ele pe calea tratativelor, 
care să excludă orice intervenție din 
afară.

în același timp, este necesar să se 
Intensifice lupta pentru lichidarea 
dominației coloniale din Rhodesia și 
Namibia, pentru libertatoa popu
lației majoritare din Africa dc Sud, 
împotriva politicii rasiste si de a- 
partheid, pentru cucerirea dreptului 
la dezvoltarea independentă a aces
tor popoare.

Apreciem că securitatea popoare
lor impune trecerea fermă la

unei lumi 
pe planeta

satisfactie

Toastul generalului locotenent
Olusegun Obasanjo

(Urmare din pag. I)
internaționale, 
noastre bilate- 
de fericiți să

palelor evenimente 
precum și a relațiilor 
rale. Sîntem deosebit ... 
constatăm că împărtășim întru totul 
principalele păreri asupra probleme
lor internaționale majore care ne 
preocupă în mod deosebit. în spe
cial în ceea ce privește problemele 
rasismului și dominației de către 
minoritate în sudul Africii. Aceste 
probleme au subminat pacea și sta
bilitatea întregului continent și, da
torită tendinței impasului sud-afri- 
can de a deveni tot mai internațio
nalizat, viitorul întregii omeniri este 
pus in pericol. Faptul că dumnea
voastră ați sesizat la timp pericolele 
pe care le reprezintă sistemul inu
man de apartheid în Africa de Sud, 
insistenta minorității albe din Zim
babwe de a domina permanent popu
lația africană, care o depășește de 
patru ori, și intransigenta regimului 
de apartheid în a refuza să părăseas
că teritoriul Namibiei, care se află 
sub tutela Națiunilor Unite și pe 
care Africa de Sud l-a ocupat în mod 
ilegal, izvorăște din propria dumnea
voastră luptă națională pentru inde
pendență și din lupta dumneavoastră 
plină de curaj dusă împotriva for
țelor negre ale fascismului, nu atît 
de demult, în timpul propriei dum
neavoastră istorii.

Domnule președinte.
Problemele arzătoare la ordinea 

zilei în sudul Africii, probleme îm
potriva cărora luptăm astăzi, sint în 
esența lor similare celor cu care s-a 
luptat poporul român în urmă cu 30 
de ani.

Această luptă urmărește asigurarea 
drepturilor umane fundamentale, au
todeterminării naționale. egalității 
tuturor oamenilor. Pacea este indi
vizibilă în întreaga lume. Amenin
țările la adresa păcii si stabilității 
în Africa sînt. fără îndoială, proble
mele nerezolvate din zona sudică a 
Africii. La fel si încercările puterilor 
din afară de' a impune influentele lor 
ideologice, politice sau economice, in 
cele mai multe cazuri împotriva in
tereselor maselor popoarelor din a- 
ceste țări, care continuă să trăiască 
in mizerie. în foamete, fără un aco
periș deasupra capului. Popoarele 
văd in jurul lor cum propria lor bo
găție. a națiunilor lor, este jefuită de

cei bogati si de exploatatorii străini. 
Dacă aceste tendințe vor continua și 
nu li se va pune capăt, masele afri
cane se vor trezi într-o zi si vor a- 
runca intregul continent într-o mare, 
explozie. Rezultatele, consecințele u- 
nui asemenea eveniment s-ar resimți 
in întreaga lume.

Tocmai de aceea salutăm si în
tindem mîna prieteniei si colaborării 
țărilor prietene, cum este România, 
care doresc să împiedice asemenea 
catastrofe si care urmăresc o colabo
rare autentică cu noi. în spiritul res
pectului reciproc, spre binele și în 
interesul progresului ambelor noas
tre popoare, al nostru, ca si al dum
neavoastră.

îmi amintesc că în timpul convor
birilor noastre de la Lagos afn iden
tificat mai multe domenii diverse si 
am stabilit cadrul necesar pentru o 
colaborare economică si tehnică mai 
intensă. Am hotărit. de asemenea, să 
explorăm toate posibilitățile pentru 
creșterea continuă a volumului si va
lorii comerțului nostru bilateral si a 
fluxului de schimburi culturale si în 
domeniul învățămintului. Sper că ac
tuala mea vizită va da un impuls si 
mai puternic realizării acestor obiec
tive, pe care le vom urmări cu vi
goare și prin activitatea Comisiei 
mixte de colaborare.

Delegația mea și cu mine așteptăm 
să vedem restul programului vizitei 
noastre, și în special așteptăm vizita 
de mîine la Pitești. Ea ne va oferi 
prilejul să cunoaștem unele aspecte 
ale aspirațiilor dumneavoastră, ale 
problemelor dumneavoastră, ale efor
turilor dumneavoastră. Sîntem con
vinși de pe acum că există mari po
sibilități in dezvoltarea cooperării 
reciproce.

Sper că atunci cînd vom părăsi 
țara dumneavoastră ne vom întoarce 
acasă cu o și mai mare convingere, 
cu o și mai mare hotărîre de a men
ține și a întări în continuare bazele 
acestei cooperări.

Cu aceste gînduri, am marea plă
cere de a vă invita, distinși oaspeți, 
să ridicăm paharul :

în sănătatea și pentru fericirea 
președintelui Nicolae Ceaușescu !

Pentru progresul Republicii Socia
liste România !

Pentru prosperitatea poporului 
român I

Pentru prietenia si cooperarea în
tre țările și popoarele noastre ! 
(Aplauze)

Vizită
sosire, genera-La scurt timp după

Iul locotenent Olusegun Obasanjo, 
șeful Guvernului militar federal, co
mandant suprem al Forțelor armate 
ale Republicii Federale Nigeria, a fă
cut. la Palatul Republicii, o vizită

protocolară
protocolară tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. președintele Republicii 
Socialiste România.

Desfășurată într-o atmosferă de 
caldă cordialitate, vizita protocolară 
a prilejuit un prim schimb de vederi

premergător convorbirilor oficiale 
consacrate examinării stadiului ac
tual si perspectivelor conlucrării din
tre cele două țări si popoare, atit pe 
plan bilateral, cit si in sfera vieții 
internaționale.

începerea convorbirilor
(Urmare din pag. I)
lucrării prietenești dintre România 
și Nigeria, valorificarea condițiilor 
favorabile pe care le oferă econo
miile celor*  două țări pentru ridica
rea pe o treaptă superioară a cola
borării dintre ele, pentru extinderea 
ariei și diversificarea formelor de 
cooperare în domenii de interes re
ciproc.

De ambele părți s-a apreciat că 
vizita actuală și convorbirile la ni
vel inalt româno-nigeriene reprezin
tă un moment important în cronica 
relațiilor dintre cele două țări. A 
fost exprimată convingerea că ele 
vor contribui la aprofundarea rapor
turilor de prietenie și colaborare 
dintre popoarele noastre, la extinde
rea pe mai departe a conlucrării

Sosirea in Cap
(Urmare din pag. I)

Ceremonia sosirii înaltului oaspete 
nigerian a avut loc pe aeroportul 
internațional București — Olopeni, 
împodobit sărbătorește. Pe frontis
piciul salonului oficial se aflau por-

oficiale
țări în domeniile 

tehnic, pe tărimul 
culturii, în intere- 
lor, al cauzei pă- 
independenței na

și colaborării

dintre cele două 
politic, economic, 
învățămintului și 
sul și spre binele 
cii, progresului și
ționale, al înțelegerii 
între națiuni. .

Convorbirile s-au desfășurat într-o 
atmosferă de prietenie și cordiali
tate, de înțelegere și stimă reciprocă.

itală

în trebu- 
in pericol 
respective 
forme de 
Interesele 
dpzvolta-

înfăp- pe șeful statului nigerian, generalul locotenent Olusegun ObasanjoPopulația Capitalei a salutat cu câldurâ pe președintele Nicolae Ceaușescu și
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tretele președintelui Nicolae 
Ceaușescu și șefului statului nigeri
an, Olusegun Obasanjo. încadrate de 
drapelele de stat ale celor două țări. 
Pe mari pancarte se puteau citi 
urările : „Bun venit in Republica So
cialistă România Excelenței Sale ge
neralului locotenent Olusegun Oba
sanjo, șeful Guvernului militar fede
ral, comandant suprem al Forțelor 
armate ale Republicii Federale Nige
ria !“, „Să se dezvolte continuu rela
țiile de prietenie și colaborarea dintre 
Republica Socialistă România și Re
publica Federală Nigeria, în interesul 
ambelor noastre ■,popoare, al cauze‘ 
păcii și înțelegerii internaționale

nigeriene a pe- 
A. Mohammed, 
statului Sokoto,

Corporației naționale 
trolului. colonel U. 
guvernator militar al 
locotenent-colonel David Ikpene, gu
vernator militar al statului Ondo, 
dr. R. A. Adeleye, ministrul federal 
al industriilor, colonel M. Magoro, 
ministrul federal al transporturilor, 
dr. O. Adewoye, ministrul federal al 
dezvoltării economice, dr. E. B. 
Leton, ministrul federal al informa
țiilor. de alte persoane oficiale.

Garda militară aliniată pe aero
port a prezentat onorul. Au fost in- 

,___ _ _________ ____ , ... .,______ tonate imnurile de sat ale Nigeriei
ambelor noastre popoare, al cauzei și _României, in timp ce, in semn de 
păcii și înțelegerii internaționalei".

La ora 15,30, aeronava speciali, cu 
care călătorește șeful statului nige
rian a aterizat.

La coborirea din avion, generalul 
locotenent Olusegun Obasanjo a fost 
salutat cu cordialitate de președintele 
Nicolae Ceaușescu. Cei doi . șefi de 
stat și-au strîns mîinile cu prietenie.

în întîmpinarea înaltului oaspete, 
pe aeroport se aflau tovarășii Manea 
Mănescu, Ștefan Voitec, Gheorghe 
Oprea. Uie Verdeț, Cornel Burtică, 
Gheorghe Cioară. Janos Fazekas, 
Ion Dincă, Emil Drăgănescu, Virgil 
Trofin, Ștefan Andrei. Ion Coman, 
Teodor Coman, Miu Dobrescu, pre- 

Neculai Agachi, Ion Avram, 
Florescu, Trandafir Cocîrlă, 
Dudaș, miniștri, generali și 
superiori, alte persoane ofi-

cum și 
Mihail 
Traian 
ofițeri 
ciale.

Pe aeroport se aflau ambasadorul 
României la Lagos. Octavian Cărare, 
și ambasadorul Nigeriei la Bucu
rești, Luke Salisu Momodu Osobase.

Au fost de față șefii unor misiuni 
diplomatice ale țărilor africane 
acreditați la București.

Șeful statului nigerian este însoțit 
în vizita sa în tara noastră de ge
neralul de brigadă Joseph Garba, 
membru al Consiliului Militar Su
prem, ministrul afacerilor externe, 
colonel M. Buhari. membru al Con
siliului Militar Suprem, președintele

salut, au fost trașe 21 de salve de, 
iun.

Un grup de pionieri oferă tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu și șefului sta
tului nigerian buchete de flori.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
generalul locotenent Olusegun Oba
sanjo au trecut în revistă garda 
onoare.

Solemnitatea primirii oficiale 
încheiat cu defilarea 
onoare.

Numeroși bucureșteni 
aeroport au ovaționat cu 
pe cei doi1 șefi de stat, pentru prie
tenia dintre țările și popoarele noas
tre, dînd expresie satisfacției pentru 
noul dialog la nivel înalt româno- 
nigerian, care va contribui la ridi
carea pe noi trepte a colaborării și 
cooperării dintre România și Nige
ria, in folosul reciproc al celor două 
popoare, al cauzei păcii și colaboră
rii internaționale.

în aplauzele mulțimii, președintele 
Nicolae Ceaușescu și generalul loco
tenent Olusegun Obasanjo au părăsit 
aeroportul, indreptîndu-se spre reșe
dința rezervată înaltului oaspete.

De-a lungul traseului, mii de 
cuitori ai Capitalei au salutat 
sentimente calde, prietenești pe 
doi șefi de stat, care, dintr-o mașină 
deschisă, escortată de motocicliști, au 
răspuns cu cordialitate manifestări
lor de simpatie ale mulțimii.

gărzii

de
s-a 
de

peaflați 
însuflețire

lo- 
cu 
cei

(Urmare din pag. I) 
înălțate în acest răs
timp la Sfintu Gheor
ghe, Covasna, Baraolt, 
întorsura Buzăului. Ozun.

Producția globală indus
trială a județului a crescut 
an de an. fiind in 1976 de 
trei ori mai mare decit in 
1968. urmînd să crească in 
acest cincinal de opt ori 
fată de aceeași perioadă, 
potrivit strategiei dezvoltă
rii stabilite de Congresul 
al XI-lea al Partidului Co
munist Român. Mutații im
portante au avut loc în 
structura industriei prin 
crearea de noi capacități 
în ramura constructoare de 
mașini, ponderea acesteia 
ajungind la peste 22 la 
sută în 1977. Producția glo
bală industrială sporește 
în acest cincinal intr-un 
ritm mediu anual de 16,1 
la sută, superior ritmului 
mediu pe țară.

Dar cum își văd județul lor 
' oamenii acestor locuri ? 
Consemnăm aici citeva din 
opiniile încredințate repor
terului :

„Nu-i oricui la indemină 
să-și închipuie o asemenea 
dezvoltare impetuoasă a 
orașului Tîrgu Secuiesc, ne 
spunea de curînd inginerul 
Mireea Turdeanu, de la în
treprinderea de șuruburi. 
(O scurtă paranteză : ingi
nerul amintit și-a început 
activitatea ca stagiar in a- 
ceastă unitate, cu cîțiva ani 
in urmă, la vremea cînd 
întreprinderea, astăzi cu
noscută in toată țara, abia 
intrase in funcțiune). Pen
tru noi, ridicarea orașului 
din punct de vedere econo
mic și urbanistic a însem
nat o muncă susținută, des
fășurată fără întrerupere. O 
muncă unită, care, uite, își 
arată roadele. Marea ma
joritate a tinerelor munci
toare de la Întreprinderea 
de confecții, de exemplu, 
au intrat aici pentru întîia 
oară într-o unitate econo

mică". Completează firesc 
spusa inginerului Turdeanu, 
economistul Magori Atiila. 
„Produsele executate de a- 
ceste tinere se exportă în- 
tr-un mare numai- de țări". 
„Dacă astăzi lucrez la în
treprinderea de aoarataj e- 
lectric auto si motoare elec
trice din Sfintu Gheorghe 
se datoreste faptului că am 
dorit să fiu alături de acești 
oameni inimoși, consăteni ai 
soției. Și nu regret pasul 
făcut, deoarece aici am gă
sit un teren fertil de afir-/ 
mare a pasiunii mele, a cu-

De zece ani încoace ju
dețul Covasna. ca de altfel 
toate județele țării, a deve
nit un vast șantier. înnoi
rile n-au ocolit agricultura. 
Dimpotrivă. Hărnicia țăra
nilor cooperatori și-a spus 
ou prisosință cuvîntul. Pă- 
mîntul a dat recolte tot mai 
bogate. „în acest deceniu 
au fost obținute cele mai 
mari recolte din istoria ju
dețului. în anul 1977, pro
ducția globală agricolă a 
depășit 2,5 miliarde lei, 
media fiind cu 47 la sută 
mai mare decit nivelul rea-

acestora să sporească. Pe 
meleagurile Covasnei se a- 
firmă astăzi, din ce în ce 
mai puternic, noi eșaloane 
ale clasei noastre munci
toare, adăugindu-se firesc 
veteranilor care, în urmă 
cu treizeci de ani, sub con
ducerea comuniștilor, luau 
în mîini fabricile și uzinele 
tării. /

De asemenea, se cere evi
dențiat că, tot în această pe
rioadă. au fost date în fo
losință o sală a sporturilor, 
casa de cultură a sindica
telor, un spital cu policli-

limba de predare este ma
ghiara, .că in 12 licee din 13 
se predă și în limba maghia
ră. că 84 lâ sută din cadrele 
didactice sint de naționali
tate maghiară. în acest 
context trebuie remarcat 
— după cum ne-a relatat 
tovarășa Oprea Iolanda, in
spector general al Inspecto
ratului școlar județean — 
că în acest deceniu, numă
rul unităților școlare a 
crescut de la 319 în 1968, la 
366 în acest an. Există în 
județ 43 000 de elevi, ceea 
ce înseamnă că fiecare al'

„Deceniul de aur“ al Covasnei
noștințelor mele", ne măr
turisește si maistrul Szabo 
Zoliăn, omul care-si găseș
te timp să și sculpteze, „in 
ultimul deceniu întreprin
derea noastră a fost dota
tă cu mașini și utilaje ne
cesare extracției cărbune
lui, mecanizării operațiu
nilor grele, astfel că pro
ducția de cărbune a sporit 
mereu. De aceea, ca și pînă 
acum, minerii noștri sint 
hotăriți să răspundă prin 
fapte grijii partidului. Și 
acest lucru a devenit la noi 
o tradiție, pentru că în ul
timul deceniu am reușit să 
ne numărăm mereu prin
tre minerii de frunte ai 
României socialiste", aflăm 
de la Arcadie Boroș, Erou 
al Muncii Socialiste, direc
torul întreprinderii miniere 
Căpeni. „Cu zece ani în 
urmă, întorsura Buzăului 
era comună. Astăzi este un 
orășel, cu fabrici, cu 
blocuri, cu oameni care 
muncesc pentru ca localita
tea în care trăiesc să se a- 
propie tot mai mult de ceea 
ce se numește oraș in adevă
ratul înțeles al cuvintului", 
ține să precizeze Sergiu Ma- 
nolatos, primarul orașului.

lizat în 1975", ne relata in
ginerul Alexandru Alga- 
sovohi, director adjunct al 
direcției agricole județene. 
„Niciodată n-a trăit țăra
nul nostru în asemenea 
condiții de civilizație, in 
case mari, mobilate cu 
gust, dotate cu tot ce-i este 
necesar omului pentru o 
viată cît mai bună", ne-a 
spus și Pecsi Antal, pre
ședintele C.A.P. Turia. una 
din cele mai mari comune 
ale județului.

De la tovarășul Torok 
Aron. șeful secției de arhi
tectură și sistematizare a 
consiliului popular jude
țean, aflăm că dezvoltarea 
industriei și agriculturii, a 
celorlalte ramuri de. activi
tate a fost susținută de un 
amplu program de investi
ții, care, in actualul cinci
nal, este de 3 ori mai mare 
decit cel realizat in cinci
nalul precedent. Demn de 
repiarcat este faptul că 67 
la sută din aceste fonduri 
sint destinate industriali
zării. .Au fost date în func
țiune peste 26 de noi capa
cități de producție, urmind 
ca pînă. în l|980 numărul

nică, un hotel cu 10 nive
luri. toate in Sfintu Gheor
ghe, hoteluri in stațiunea 
Covasna, școli, grădinițe, 
creșe și alte obiective social- 
culturale in întregul județ. 
In anii 1971—1975 s-au con
struit cu peste 3 000 de a- 
partamente mai mult față 
de cincinalul 1966—1970, iar 
pină in anul 1980 numărul 
acestora va trece de 13 100.

Cele înfățișate de -inter
locutorii noștri sînt tot 
atitea dovezi care exprimă 
convingător justețea politi
cii Partidului Comunist 
Român în rezolvarea pro
blemei naționale, dovezi 
care atestă că, sub înțeleap
tă conducere a partidului, 
a secretarului său general, 
anii pe care îi trăim sînt 
cei mai luminoși. Unitatea 
și frăția, prietenia se rea
lizează astăzi cînd toți fiii 
țării au aceleași drepturi, 
sint chemați să participe în 
mod egal la- conducerea so
cietății, să-și aducă deopo
trivă contribuția la înflo
rirea României socialiste.

Vorbind despre procesul 
educativ, despre învăță- 
mînt, am aflat că în ma
joritatea unităților școlare,

cincilea locuitor este cu
prins intr-o imitate de în
vățământ. A crescut, de a- 
semenea, numărul grădini
țelor, al creșelor, al cămi
nelor pentru copii.

Teatrul maghiar de stat, 
un muzeu județean, o bi
bliotecă județeană și 358 
de biblioteci școlare și do
cumentare, cu peste un mi
lion de volume, 5 case oră
șenești de cultură și 111 că
mine culturale, 61 de cine
matografe, un ansamblu 
folcloric, 70 000 de abona
mente la ziare și reviste, 
din care peste 53 000 in 
limba maghiară, două ziare 
județene cu apariție zilnică 
— unul în limba română și 
unul in limba maghiară — 
constituie baza materială a 
activității culturale a jude
țului Covasna. Nu poate fi 
trecut cu vederea faptul de 
mare însemnătate că la pri
ma ediție a Festivalului 
național „Cintarea Româ
niei", organizat din iniția
tiva secretarului general al 
partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cele 
peste 2 050 de formații ar
tistice, cuprinzînd aproape 
35 000 de artiști amatori, au

prezentat 5 500 de specta
cole.

Toate aceste realități — 
expresie a muncii înfrățite 
a tuturor cetățenilor jude
țului, indiferent de națio
nalitate — au prilejuit in
terlocutorilor noștri con
cluzii unanime : „Nicicînd 
pină în acești ani de mari 
împliniri, după cum ne 
spunea profesorul Aurel 
Hulpoi, din Covasna, roa
dele orînduirii socialiste 
n-au fost mai bogate". 
„Nicicînd pînă acum nu s-a 
înfăptuit deplina egalitate 
în drepturi, determinată in 
primul rînd de puternica 
industrializare a județului, 
urmată de înflorirea fără 
precedent a tuturor dome
niilor vieții materiale si 
spirituale", adăuga tova
rășul Bokor Francisc, se
cretarul comitetului de par
tid de la întreprinderea de 
aparataj electric auto și 
motoare electrice din Sfîntu 
Gheorghe. „Nicicînd pînă 
în acest decenip, pe drept 
cuvînt denumit deceniul de 
aur, județul Covasna, ca de 
altfel întreaga țară, n-a cu
noscut atitea izbînzi care 
să schimbe radical viața 
noastră cea de toate zi
lele". se exprima mi
nerul Vajda Dezso. „Nici
cînd pînă astăzi, omul 
nu s-a putut afirma plenar, 
n-a putut să-și valorifice 
toate aptitudinile,, toate re
sursele, n-a putut să par
ticipe efectiv și afectiv la 
conducerea societății", re
marca și tovarășa Eva 
Richter, deputată în Marea 
Adunare Națională, director 
al întreprinderii de amidon 
din Tîrgu Secuiesc.

Tot atitea concludente 
mărturii despre frăția și 
unitatea de acțiune a po
porului român și a națio
nalităților conlocuitoare, 
pentru progres, pentru ci
vilizație, pentru propășirea 
României socialiste.

Radu SELEJAN

Noi capacități de producție • 
în industria chimică

• La Combinatul petrochimic „Sol
ventul" din Timișoara a intrat recent 
în funcțiune o modernă instalație 
pentru fabricarea poliesterilor și 
plastifianților polimeri pe baza unei 
tehnologii originale, elaborate de 
ICECHIM in colaborare eu laborato
rul centrului de cercetări pentru 
mase plastice din cadrul combinatu
lui. Această nouă și valoroasă reali
zare a științei și tehnicii românești 
înlocuiește complet importul unor 
intermediari și auxiliari chimici uti
lizați la fabricarea spumelor flexi
bile poliuretanice și la prelucrarea 
materialelor plastice, permițind obți
nerea unor economii anuale în va
loare de 8 milioane lei valută. în ca
drul aceleiași hale de producție au 
mai fost puse in funcțiune alte două 
noi linii tehnologice, gama produse
lor realizate în acest an, în premieră 
pe țară, de colectivul petrochimiști- 
lor timișoreni sporind cu încă 10. 
(Cezar Ioana).
• La Combinatul de fire si fibre 

sintetice de la Săvinești a intrat în 
funcțiune o nouă capacitate de pro
ducție — etapa a doua de extindere 
a instalației caprolactama I. De re
marcat că pentru noile instalații 
s-au folosit spațiile de producție 
existente. înfăptuindu-se astfel una 
din indicațiile date de secretarul 
general al partidului. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cu prilejul vizi
tei pe care a făcut-o în combinat în 
iulie 1975. De asemenea, în lumina 
acelorași indicații, o parte din uti
laje au fost realizate în atelierele 
combinatului, iar membrii colectivu
lui de aici au executat si o parte 
din lucrările de montaj. (Constantin 
Blagovici).

• La Combinatul chimic din Rîm- 
nlcu Vîlcea a fost pusă în funcțiune 
o instalație de polieteri, prima de

acest fel din țară. Instalația a fost 
concepută si realizată pe baza cerce
tărilor si tehnologiei puse la punct 
de specialiști din cadrul ICECHIM 
București, Noul produs are multifile 
utilizări în industria mobilei, auto
turismelor. construcțiilor de mașini, 
încălțămintei etc. Pentru produce
rea polieterilor, principalul consti
tuent la fabricarea maselor plastice 
poliuretanice. se folosește ca materie 
primă propenoxidul. asigurat de o 
altă instalație, pusă în funcțiune cu 
două luni in urmă tot la Combinatul 
chimic din Rimnicu , Vîlcea. Primele 
șarje obținute întrunesc toate condi
țiile de calitate și competitivitate, 
înlocuind astfel produsul similar, 
care, pînă în prezent, era importat. 
(Ion Stanciu).
• în cadrul cei de-a 3-a etape de 

dezvoltare a Rafinăriei de țiței de pe 
platforma Combinatului petrochimic 
din Pitești a fost integrată în cir
cuitul productiv instalația pentru de- 
parafinarea uleiurilor, care, împreu
nă cu alte linii tehnologice, va con
cura la fabricarea uleiurilor minera
le de calitate superioară.

Noul obiectiv, realizat după un 
proiect întocmit de Institutul de cer
cetări, inginerie tehnologică și pro
iectări pentru rafinării de la Plo
iești, este dotat cu utilaje moderne 
de mare complexitate tehnică, fur
nizate de întreprinderi de profil din 
țară și dispune de un înalt grad de 
automatizare a procesului de depa- 
rafinare.

Prin prelucrarea superioară a pro
duselor obținute in urma distilării 
în vid a țițeiului, instalațiile aferen
te blocului de uleiuri minerale din 
cadrul rafinăriei vor realiza, în fi
nal, 5—6 tipuri de lubrifianți, a că
ror valoare va fi de circa 6 ori mai 
mare comparativ cu cea a materiei 
prime folosite.

(Agerpres)
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SA TISFACȚIE DEPUNĂ, MÎNDRIE PA TRIOTICĂ 
PENTRU REZULTATELE RODNICE ALE VIZITEI TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUȘESCU ÎN ȚĂRI PRIETENE DIN ASIA
Primirile sărbătorești, convor

birile avute cu conducătorii de 
partid și de stat ai acestor țări, 
declarațiile comune adoptate, co
municatele și acordurile semnate 
constituie tot atîtea mărturii ale 
stimei și respectului unanim de 
care se bucură România socia
listă in lume, ale inaltei aprecieri 
fată de eforturile neobosite pe care 
dumneavoastră, tovarășe secretar 
general, le depuneți în slujba con
solidării, unei păci juste și trai
nice — se arată în telegrama CO
MITETULUI MUNICIPAL AL 
P.C.R. ȘI CONSILIULUI POPU
LAR AL MUNICIPIULUI BRA
ȘOV.

împreună cu întregul popor, oa
menii muncii din municipiul Bra
șov r— români, maghiari, germani 
— își exprimă profundul atașa
ment și nețărmurita adeziune față 
de rezultatele de o excepțională 
importanță ale soliei dumneavoas
tră de pace și prietenie pe pamîn- 
tul țărilor prietene din Asia, te
melie trainică de colaborare pe 
multiple planuri între partidele și 
popoarele noastre.

Vă asigurăm, mult stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, că noi, 
brașovenii, în frunte cu cei peste. 
46 000’ de comuniști, vom milita 
neabătut, prin faptele noastre de 
muncă și viață, pentru realizarea 
programului suplimentar de dez
voltare economico-socială a Româ
niei, vom înfăptui fără preget ho- 
tărîrile Conferinței Naționale a 
partidului și ale Plenarei C.C. al 
P.C.R. din martie a.c. privind per
fecționarea mecanismului econo- 
mico-financiar, întărirea autocon- 
ducerii muncitorești, ridicarea ni
velului de trai material și spiri
tual al poporului.

Am urmărit cu sentimente de 
înaltă mîndrie patriotică manifes
tările emoționante, de înaltă stimă 
și considerație cu’ care ați fost 
intimpinat pretutindeni, și care au 
confirmat din nou prestigiul de 
care se bucură în lume România 
socialistă, personalitatea dumnea
voastră proeminentă de neobosit 
militant revoluționar, conducător 
politic cu o excepțională autorita
te internațională, cu o activitate 
de inestimabilă valoare in soluțio
narea problemelor complexe ale 
contemporaneității — se arată în 
telegrama colectivului MINISTE
RULUI CONSTRUCȚIILOR IN
DUSTRIALE. Convorbirile la ni
vel înalt prilejuite de aceste vizi
te, documentele de o profundă 
semnificație — atît pe planul re
lațiilor bilaterale, cit și pe plan 
international — pe care le-ați 
Semnat constituie ‘"0*  'fiduă și Im
portantă contribuție la dezvoltarea 
in continuare a prieteniei și cola-' 
borării pe multiple planuri cu 
partidele, statele și popoarele pe 
care le-ați vizitat, o nouă mani
festare concludentă a dinamismu
lui și perseverenței cu care mili
tați pentru întărirea colaborării în
tre toate țările socialiste, ' pentru 
așezarea raporturilor dintre toate 
statele lumii pe baza principiilor 
noi de legalitate și echitate.

însuflețiți de înaltul dumnea
voastră exemplu de slujire cu 
abnegație și pasiune revoluționa
ră a intereselor poporului, a cau
zei socialismului și păcii, comu
niștii, toți oamenii muncii din Mi
nisterul Construcțiilor Industriale 
sînt hotăriți să muncească cu dă
ruire, să facă totul pentru înfăp
tuirea obiectivelor Congresului al 
XI-lea și ale Conferinței Naționale 
ale Partidului Comunist Român, a 
indicațiilor dumneavoastră, pentru 
ridicarea patriei noastre pe cul
mile inalte ale progresului și pros
perității, ale socialismului și co
munismului.

Urmărind fiecare moment al vi
zitelor Întreprinse de dumneavoas
tră in țări prietene din Asia, 
ne-am dat din nou seama de Ines
timabila contribuție pe care o adu
ceți pe plan mondial la cauza păcii 
și ințelegerii intre popoare, la pro
movarea idealurilor înaintate ale 
contemporaneității — se arată în 
telegrama CONSILIULUI JUDE
ȚEAN CLUJ AL OAMENILOR 
MUNCII DE NAȚIONALITATE 
MAGHIARA.

Simpatia, entuziasmul și calda 
prietenie ce s-au manifestat fată de 
dumneavoastră și față de tovarășa 
Elena Ceaușescu în toate țările pe 
care le-ați vizitat demonstrează 
incă o dată prestigiul de care se 
bucură țara noastră în întreaga 
lume.

Ca fii ai aceștei țări, care trăim 
și muncim împreună cu poporul 
român și ne bucurăm, in deplină 
egalitate, de roadele succeselor do- 
bindite. vă asigurăm, scumpe și 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că vom milita cu toată fermitatea 
pentru triumful politicii interne și 
externe a partidului, vom munci 
fără preget pentru înălțarea scum
pei noastre patrii pe noi trepte ale 
bunăstării, culturii și civilizației.

Vizita întreprinsă a fost deosebit 
de rodnică, deschizînd perspective 
largi relațiilor de prietenie și co
laborare pe multiple planuri din
tre România și țările socialiste din 
Asia pe baza prieteniei revoluțio
nare și solidarității militante dintre 
partidele și popoarele noastre, în 
interesul construcției socialiste, al 
cooperării și păcii în lume — se 
arată în telegrama COMITETULUI 
MUNICIPAL IAȘI AL P.C.R.

Toți ieșenii își exprimă deplinul 
acord față de politica internă și ex
ternă a partidului și statului nostru 
și vă asigură, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că nu 
vor precupeți nici un efort pentru 
înfăptuirea mărețelor sarcini ce le 
revin din hotărîrile Congresului al 
XI-lea și ale Conferinței Naționale 
ale partidului, convinși fiind că 
prin aceasta își aduc contribuția la 
înflorirea multilaterală a României, 
la sporirea prestigiului său în 
lume.

Minerii din Valea Jiului își ex
primă sentimentele de profundă 
satisfacție și mîndrie patriotică 
pentru înalta solie de pace, prietenie 
șj colaborare pe care ați purtat-o, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. împreună cu tovarășa 

Elena Ceaușescu, în țările socialiste 
din Asia, pentru rezultatele deo
sebit de fructuoase ale vizitelor fă
cute în aceste țări, pentru modul 
strălucit in care ați reprezentat po
litica. interesele și năzuințele parti
dului și poporului nostru — se arată 
in telegrama CONSILIULUI OAME
NILOR MUNCII DE LA COMBI
NATUL MINIER VALEA JIULUI. 
Vă sintem profund recunoscători, 
mult stimate tovarășe secretar 
general, pentru întreaga activitate 
pe care ați desfășurat-o in timpul 
acestor vizite, pentru modul excep
țional in care ați acționat pentru 
extinderea și întărirea în continua
re a relațiilor de prietenie și co
laborare pe multiple planuri cu 
partidele, statele și popoarele al 
căror oaspete ați fost, pentru con
secventa cu care promovați cauza 
unității țărilor socialiste, a păcii și 
prieteniei.

împărtășim convingerea fermă 
că această vizită, căreia i-ați im
primat un caracter dens de lucru, 
va contribui la grăbirea mersului 
înainte al patriei noastre pe calea 
socialismului și comunismului, la 
creșterea prestigiului României 
socialiste.

însuflețiți de înaltul dumnea
voastră exemplu de slujire a inte
reselor poporului, a cauzei socialis
mului și păcii, minerii din Valea 
Jiului se angajează să acționeze cu 
fermitate și energie pentru înfăp
tuirea politicii interne și externe a 
partidului, să depună toate efortu
rile pentru creșterea producției de 
cărbune, pentru înflorirea continuă 
a patriei noastre socialiste.

- DIN TELEGRAMELE ADRESATE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU ~

• „O importantă contribuție la dezvoltarea in continuare a prieteniei 
și colaborării pe multiple planuri cu partidele și popoarele 
din țările vizitate, cu toate statele socialiste11.

• „Prestigiul României în lume - indisolubil legat de activitatea 
dumneavoastră prodigioasă de neobosit militant revoluționar".

• „Sintem hotăriți să muncim cu dăruire, să facem totul pentru 
ridicarea patriei noastre pe culmile tot mai înalte ale progresului 
și prosperității, ale socialismului și comunismului".

în telegrama COLECTIVULUI 
UNIVERSITĂȚII DIN BUCUREȘTI 
se arată : Am urmărit cu vie sa
tisfacție și cu legitimă mindrie 
patriotică vizitele pe care le-ați 
efectuat, Împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu. in țări socialiste 
din Asia. Aceste vizite se înscriu 
in coordonatele Înfăptuirii obiecti
velor fundamentale ale politicii ex
terne a partidului și statului nos
tru. politică de o înaltă principiali
tate, al cărei inițiator și promotor 
neobosit sinteți. Permiteți-ne să ne 
exprimăm și cu acest prilej admi
rația pentru consecvența și fermi
tatea cu care militați pentru pro
movarea în practică a principiilor 
respectului independenței și suvera
nității popoarelor, neamestecului in 
treburile interne și avantajului 
reciproc, renunțării la forță și la 
amenințarea cu forța. conlucrării 
libere, in spirit de deplină egalitate, 
intre toate națiunile.

Sîntem convinși că rezultatele 
rodnice ale vizitelor pe care le-ați 
întreprins vor da un nou și puter
nic impuls colaborării între partide
le și popoarele noastre, in interesul 
cauzei socialismului, înscriindu-se, 
totodată, ca o contribuție la lupta 
forțelor înaintate ale lumii de azi 
pentru progres, colaborare si pace.

Vă asigurăm, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că nu vom 
precupeți nici un efort pentru a ne 
aduce, prin munca noastră, contri
buția la infăptuirea politicii inter
ne și externe a partidului și statu
lui nostru, la creșterea prestigiului 
culturii românești pe arena inter
națională.

în telegrama CONSILIULUI DE 
CONDUCERE AL COMITETULUI 
DE STAT AL PLANIFICĂRII se 
spune : Vă sintem profund recu
noscători. mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. pentru modul 
strălucit în care dumneavoastră 
acționați cu fermitate și consecven
tă revoluționară, pe linia afirmării 
idealurilor de pace și prietenie ale 
națiunii noastre cu toate țările so
cialiste. cu toate țările și popoarele 
lumii, punînd la baza extinderii și 
întăririi relațiilor externe ale parti
dului și patriei principiile depli
nei egalități în drepturi, ale inde
pendenței si suveranității, ale 
neamestecului în treburile interne 
și avantajului reciproc.

Vă mulțumim din inimă, iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. pen
tru rezultatele deosebit de fruc
tuoase pe care le-ați obținut în ță
rile vizitate, rezultate care se în
scriu ca un nou moment istoric în 
dezvoltarea relațiilor noastre de 
prietenie și colaborare cu aceste 
țări și care, în același timp, de
monstrează lumii întregi cit de 
activă este România în politica sa 
externă de înțelegere și conlucrare, 
de menținere și întărire a păcii în 
lume.

Profund convinși de justețea poli
ticii științifice a partidului și sta
tului nostru, ne angajăm să mun
cim cu toată abnegația și hotărîrea 
pentru înfăptuirea programului 
luminos elaborat de Congresul al 
XI-lea, să ne consacrăm întreaga 
activitate pentru transpunerea în 
viată a politicii interne și externe 
a Partidului Comunist Român.

în telegrama lucrătorilor din 
PROCURATURA REPUBLICII SO
CIALISTE ROMANIA se arată : 
Apreciem noua solie de pace, bună
voință și colaborare ca un eveni
ment de mare importantă in cro
nica relațiilor de prietenie dintre 
România și țările vizitate, dintre 
partidele și popoarele noastre. 
Activitatea rodnică pe care ați 
desfășurat-o In cursul vizitelor, mi- 
litînd pentru generalizarea princi
piilor deplinei egalități, respectului 
independenței, suveranității națio
nale și avantajului reciproc am
plifică sentimentele noastre de 
nețărmurită dragoste și recunoștin
ță față de dumneavoastră. mult 
stimate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. cel mai devotat patriot 
și internaționalist înflăcărat, luptă
tor neobosit pentru cauza păcii, 
destinderii și înțelegerii între po
poare.

Animați de minunatul dumnea
voastră exemplu și exprimînd 
profunda recunoștință pentru acti
vitatea neobosită pe care o desfă- 
șurați pentru progresul și prosperi
tatea patriei. pentru creșterea 
prestigiului ei' internațional, vă 
asigurăm, mult stimate si iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu. de hotă
rîrea noastră fermă de a nu pre
cupeți nici un efort în vederea în
deplinirii exemplare a sarcinilor ce 
ne revin.

Alături de întregul nostru popor, 
cu inimile și conștiința vibrînd de 
satisfacție, toți locuitorii munici
piului Tg. Mureș — români, ma
ghiari și de alte naționalități — 

au urmărit noua și strălucita solie 
românească a prieteniei, solidari
tății și colaborării, trăind alături 
de dumneavoastră, stimate tovarășe 
secretar general, fiecare moment 
al itinerarului politic pe care l-ați 
străbătut in țări socialiste din Asia 
— se spune in telegrama BIROU
LUI COMITETULUI MUNICIPAL 
DE PARTID ȘI COMITETULUI 
EXECUTIV AL CONSILIULUI 
POPULAR MUNICIPAL TÎRGU 
MUREȘ. Prin modul de desfășu
rare. prin importantele documente 
încheiate, aceste vizite constituie 
pentru noi toți o nouă si elocventă 
dovadă a prețuirii de care se bucură 
politica internă si externă a Româ
niei socialiste, acțiunea stăruitoare 
a tării noastre pentru afirmarea 
dreptului sacru si suveran al fiecă
rui popor de a-si hotărî singur des
tinul.

Purtînd cu demnitate mesajul de 
solidaritate șl trainică prietenie al 
poporului nostru în țările socialis
te din Asia, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. ați făcut încă 
o dată dovada înaltelor dumnea
voastră calități de eminent om po
litic și de stat, de personalitate de 
seamă a vieții politice internațio
nale, Mîndria de a fi contempora
nii și părtașii unei politici care se 
bucură de respect și considerație 
și în această parte a lumii repre
zintă pentru noi toți imbolduri in 
munca noastră închinată edificării 
celei mai înaintate orinduiri so
ciale.

Vă adresăm Întreaga noastră gra
titudine pentru activitatea rodnică 
desfășurată pe parcursul acestor 
vizite și ne reafirmăm angajamen
tul de a ne consacra întreaga pu
tere de muncă înfăptuirii exempla
re a istoricelor hotăriri ale Con
gresului al XI-lea și ale Conferin
ței Naționale ale partidului.

Primirea călduroasă, manifestă
rile de simpatie și cordialitate, 
înalta considerație cu care ați fost 
primit pretutindeni. convorbirile 
jcu conducătorii statelor vizitate 
constituie încă o expresie elocven
tă a politicii constructive a parti
dului și statului nostru, a presti
giului dumneavoastră, iubite tova
rășe secretar general, personalita
te politică proeminentă a zilelor 
noastre — se arată în telegrama 
COMITETULUI MUNICIPAL GA
LAȚI AL P.C.R. Comuniștii, toti 
oamenii muncii din municipiul Ga
lați salută cu bucurie rezultatei^ 
vizitelor întreprinse de dumnea
voastră în aceste țări, cu convinge
rea fermă că ele vor da un nou 
impuls conlucrării partidelor, ță
rilor și popoarelor noastre, în in
teres reciproc, spre binele cauzei 
socialismului, păcii și progresului 
în lume.

Ne exprimăm, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, întreaga noas
tră adeziune față de politica in
ternă și internațională a partidului 
și statului nostru, pe care dumnea
voastră o promovați cu neobosită 
consecventă. Exemplului dumnea
voastră minunat de muncă si luptă, 
consacrate înfăptuirii celor mal 
nobile idealuri de libertate, pro
gres și bunăstare ale poporului ro
mân îi vom răspunde prin inten
sificarea tuturor eforturilor noas
tre în vederea înfăptuirii neabă
tute a sarcinilor ce ne revin.

Asemenea întregii noastre națiuni, 
noi vedem în vizitele întreprinse o 
nouă și minunată manifestare con
cludentă a dinamismului si perse
verenței cu care militați pentru 
întărirea și dezvoltarea colaborării 
și prieteniei cu toate statele socia
liste, cu toate popoarele lumii. în 
interesul socialismului și păcii — 
se arată în telegrama COMITETU
LUI ORĂȘENESC DE PARTID 
ZALAU (județul Sălaj).

Gîndurile noastre de aleasă pre
țuire și dragoste fierbinte v-au în
soțit pașii pretutindeni. însuflețiți 
de minunatul dumneavoastră exem
plu, de nețărmuritul devotament 
față de partid, față de perspecti
vele luminoase spre care ne 
călăuziți, noi. comuniștii, toți oa
menii muncii din orașul Zalău, uniți 
în cuget și în fapte, ne exprimăm 
și cu acest prilej, din toată ființa 
noastră, adeziunea deplină fată de 
politica internă și externă a parti
dului nostru, hotărîrea unanimă de 
a nu precupeți nici un efort, de a 
ne concentra întreaga putere a bra
țelor și a minții pentru realizarea 
exemplară a sarcinilor ce ne revin.

Ca oameni ai muncii am urmărit 
zi de zi. cu viu interes, desfășu
rarea vizitelor dumneavoastră și ne 
bucurăm din inimă de înalta apre
ciere și stimă de care v-ați bucurat 
— se spune în telegrama COLEC
TIVULUI ÎNTREPRINDERII „VUL
CAN" din Capitală. Ne exprimăm 
deplinul acord, via satisfacție și 
recunoștința deosebită fată de 
roadele bogate ale vizitelor 
dumneavoastră, față de activitatea 

rodnică desfășurată ca reprezentant 
fidel al năzuințelor și idealurilor 
națiunii noastre și ca purtător al 
mesajului de prietenie către toate 
popoarele lumii.

Conduși de aceleași sentimente de 
dragoste, stimă și respect față de 
activitatea dumneavoastră neobosi
tă, mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, ne angajăm încă o dată 
să nu precupețim nici un efort 
pentru a înfăptui planul economic 
ce ne stă in față, aducîndu-ne 
astfel contribuția la realizarea mă
rețelor sarcini trasatei de partid 
pentru înflorirea continuă a patriei.

Comuniștii, oamenii muncii din 
puternicul centru siderurgic al pa
triei noastre au urmărit cu viu in
teres, cu puternică însuflețire șl 
înalt patriotism, cu profundă satis
facție și legitimă mindrie noua și 
strălucita solie românească pe pă- 
mintul Asiei — se spune în tele
grama COMITETULUI MUNICIPAL 
HUNEDOARA AL P.C.R. Vizitele 
efectuate de dumneavoastră sînt 
un simbol al mesajului de prietenie, 
pace și colaborare adresat de po
porul român tuturor popoarelor. 
Exprimîndu-și dragostea fierbinte 
și înalta considerație față de 
dumneavoastră, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. cel mai iubit fiu al po
porului nostru, inițiatorul întregii 
noastre politici interne și interna
ționale, siderurgiștii, minerii, con
structorii, toti oamenii muncii din 
municipiul Hunedoara se angajea
ză ca sub conducerea organizațiilor 
de partid să muncească cu elan și 
dăruire, să pună în valoare întrea
ga lor capacitate și energie, să nu 
precupețească nici un efort pentru 
îndeplinirea exemplară a istoricelor 
hotăriri ale Congresului al XI-lea 
și ale Conferinței Naționale ale 
partidului.

Conștient! de misiunea Impor
tantă ce le revine în cadrul eco- 
noniiei noastre naționale — se 
arată în telegrama colectivului 
COMBINATULUI SIDERURGIC 
REȘIȚA — oamenii muncii din în
treprinderea noastră — români, 
maghiari, germani, sîrbi și de alte 
naționalități — înfrățiți în mun
că și viață, au urmărit cu deo
sebită atenție și interes desfășu
rarea vizitelor delegației de partid 
și de stat a României socialiste 
pe care ati condus-o în unele țări 
din Asia. Solia de pace și priete
nie în fruntea căreia v-ați aflat, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, reprezintă aplicarea în 
practică a politicii partidului și 
statului nostru, de intensificare a 
relațiilor de prietenie și adîncirea 
colaborării cu toate țările socia
liste, pentru afirmarea continuă a 
socialismului in lume, pentru în
tărirea păcii.

Mobilizați plenar de recentele 
hotăriri adoptate de partid privind 
autoconducerea și planificarea eco
nomiei naționale, ne angajăm — 
mult iubite tovarășe secretar ge
neral — să contribuim cu toată 
puterea și capacitatea noastră de 
muncă la înfăptuirea programului 
suplimentar de dezvoltare a Româ
niei socialiste și ne exprimăm 
întreaga adeziune față de rezul
tatele vizitelor efectuate.

întreg colectivul de oameni al 
muncii — se arată în telegrama 

ÎNTREPRINDERII „ÎNFRĂȚIREA" 
DIN ORADEA — români, maghiari 
și de alte naționalități — a urmărit 
cu viu interes si cu sentimente de 
adincă mîndrie patriotică vizitele pe 
care le-ați întreprins mtr-o serie de 
țâri din Asia. Neobosita dumnea
voastră activitate pentru binele și 
fericirea poporului român, iar pe 
plan extern pentru făurirea unei 
lumi mai bune și mai drepte, con
stituie pentru noi o pildă vie si un 
îndemn în munca noastră de zi cu 
zi. în hotărîrea de a ne aduce o 
contribuție mereu sporită la întă
rirea si înflorirea scumpei noastre 
patrii.

Ne exprimăm și cu această oca
zie deplina noastră adeziune față 
de politica externă a partidului 
nostru si ne angajăm să nu precu
pețim nici un efort pentru transpu
nerea în viată a sarcinilor ce ne 
revin. Vă dorim, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, multă sănătate 
și putere de muncă spre fericirea 
si gloria poporului român.

Activitatea dinamică, neobosită, 
plină de patos revoluționar, modul 
magistral în care dumneavoastră 
ati purtat cu deosebită responsabi
litate înalta solie de pace au făcut 
să răsune încă o dată, prin persoa
na celui mai iubit si autorizat fiu 
al poporului nostru, glasul Româ
niei socialiste, voința sa neclintită 
de a lupta pentru triumful nobile
lor idealuri de pace, colaborare si 
înțelegere intre toate națiunile lu
mii — se arată în telegrama colec
tivului ACADEMIEI MILITARE. 
Animați de minunatul dumneavoas

tră exemplu, de înalta pildă de dă
ruire comunistă si patriotică, ca
drele didactice, ofițerii si elevii. în
tregul personal muncitor din Aca
demia militară își exprimă cele mai 
profunde sentimente de stimă sl 
gratitudine, adeziunea lor deplină 
fată de politica partidului si statu
lui și vă asigură, mult iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu. că vor 
munci fără preget pentru transpu
nerea ei -in viață.

Militînd pentru înfăptuirea doc
trinei noastre militare, fundamen
tată multilateral in operele dum
neavoastră. vom depune toate efor
turile pentru a forma cadre cu un 
înalt nivel științific si politic. înar
mate cu concepția filozofică despre 
lume si viată a partidului nostru, 
cu o temeinică pregătire militară 
si de specialitate, devotate trup si 
suflet cauzei partidului și poporu
lui. capabile să organizeze si să 
conducă cu competentă procesul de 
pregătire de luptă si politică a tru
pelor. contribuind astfel la ridica
rea capacității de apărare a scum
pei noastre patrii — Republica So
cialistă România.

în telegrama colectivului MINIS
TERULUI MUNCII se arată : Am 
trăit sentimente de puternică bucu
rie și mîndrie patriotică pentru 
nenumăratele dovezi de căldură și 
dragoste cu care oamenii muncii, 
conducătorii statelor socialiste vizi
tate v-au întimpinat pretutindeni 
pe dumneavoastră, cel mai strălu
cit sol al României, a cărui remar
cabilă contribuție la instaurarea 
unui climat de colaborare pașnică 
și încredere între popoare întru
nește o amplă recunoaștere în 
lume.

Vizitele pe care, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, le-ați 
efectuat în R.P. Chineză, R.P.D. 
Coreeană, R.S. Vietnam, R.D.P. 
Laos și Kampuchia Democrată, in
tensa și neobosita dumneavoastră 
activitate, intîlnirile și convorbirile 
pe care' le-ați avut, documentele 
de o deosebită importanță politică 
și economică pe care, le-ați semnat 
relevă prestigiul, înalta prețuire și 
respectul profund de care vă bucu
rați pe toate meridianele globului 
și constituie o nouă și grăitoare 
dovadă a consecventei cu care 
România acționează pentru împli
nirea țelurilor fundamentale ale 
omenirii.

Ca și în atîtea alte rînduri, dum
neavoastră, mult stimate tovarășe 
Ceaușescu, cel mai autorizat repre
zentant al poporului român, perso
nalitate proeminentă a lumii con
temporane, ați purtat către alte 
popoare mesajul luminos de pace 
și colaborare, de dreptate și justiție 
socială, de încredere nestrămutată 
în triumful idealurilor nobile ale 
socialismului și comunismului.

Ne reafirmăm și cu acest prilej 
Încrederea de nezdruncinat în po
litica internă și internațională a 
partidului nostru comunist, voința 
fermă și angajamentul de a munci 
cu abnegație și dăruire, sub în
țeleaptă și clarvăzătoarea dum
neavoastră conducere, pentru rea
lizarea mărețului program de dez
voltare economică și socială a 
scumpei noastre patrii.

în fruntea delegației de partid și 
de stat, ați fost oaspete stimat și 
respectat al Republicii Populare

*
Chineze, Republicii Populare De
mocrate Coreene, Republicii Socia
liste Vietnam, Republicii Demo
crate Populare Laos și Kampuchiei 
Democrate — arată în telegrama sa 
CONSILIUL OAMENILOR MUN
CII DE NAȚIONALITATE GER
MANA DIN JUDEȚUL TIMIȘ. în 
cadrul convorbirilor pe care le-ați 
avut cu conducătorii de partid și 
de stat din aceste țări, la intîlnirile 
cu oamenii muncii ați reafirmat 
mereu voința de pace a poporului 
român, sentimentul lui profund de 
prietenie pentru toate țările socia
liste, voința lui de a colabora cu 
toate statele lumii, fără deosebire 
de orînduire socială, pe baza prin
cipiilor neamestecului în treburile 
interne, avantajului reciproc, stimei 
și respectului mutual.

Tratativele pe care îe-ați purtat 
au evidențiat că relațiile de prie
tenie, solidaritate și colaborare 
multilaterală dintre România și a- 
ceste țări se dezvoltă pe o linie 
mereu ascendentă, întllnirile și 
convorbirile dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
cu conducătorii statelor respective 
soldîndu-se cu documente de o 
deosebită importanță care deschid 
noi perspective conlucrării multi
laterale dintre poporul român și 
popoarele țărilor vizitate.

Ne exprimăm admirația față de 
dumneavoastră, mare om de stat, 
față de activitatea dumneavoastră 
neobosită, plină de abnegație, pusă 
in slujba întăririi continue a fră
ției dintre țările socialiste, In slujba 
consolidării păcii șl dezvoltării co
laborării între popoare.

Oamenii muncii din întreprinde
rea noastră — se arată în telegra-' 
ma UZINEI DE AUTOTURISME 
DIN PITEȘTI — dau o înaltă 
apreciere inițiativelor dumneavoas
tră de o inestimabilă valoare pen
tru dezvoltarea prieteniei și cola
borării multilaterale dintre poporul 
nostru și alte popoare ale lumii, 
hotărite să meargă înainte pe calea 
edificării socialismului. Primirile 
călduroase de care v-ați bucurat 
în țările vizitate, rezultatele deo
sebit de bogate consemnate în do
cumentele încheiate reprezintă o 
expresie a caracterului profund 
constructiv al politicii externe a 
României, care izvorăște din inte
resele naționale fundamentale ale 
poporului român, și slujește cauza 
socialismului șl păcii.

Noi toți, cei care producem
autoturismul românesc, ne manifes
tăm și cu acest prilej profundul
atașament față de conducerea
partidului și statului, față de 
dumneavoastră, cel mai stimat fiu 
al poporului român, care ne 
călăuziți cu fermitate si pricepere. 
Mulțumindu-vă din inimă pentru 
tot ceea ce faceți în vederea afir
mării prestigiului internațional al 
scumpei noastre patrii, ne angajăm 
în fața partidului, a dumneavoastră 
personal, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că vom munci 
cu abnegație și dăruire pentru a 
onora, așa cum se cuvine, angaja
mentele pe care ni le-am asumat 
în acest an, că vom obține noi și 
importante succese în activitatea 
noastră.

Comuniștii, Întregul nostru colec
tiv — se arată în telegrama ÎN
TREPRINDERII ENERGETICE 
„PORȚILE DE FIER" — au urmă
rit cu deosebit interes ampla ac
tivitate ce ați desfășurat-o în frun
tea delegației de partid și de stat, 
cu ocazia vizitelor efectuate în 
țări prietene din Asia. Noi. oame
nii muncii de la porțile luminii, 
vă asigurăm, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. că sîntem anga
jați cu toate forțele în realizarea 
obiectivelor stabilite de Congresul 

Pe adresa secretarului general al partidului, președintele repu
blicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, au mai sosit numeroase tele
grame din partea unor ministere șl Instituții centrale, comitete muni
cipale șl orășenești de partid, comitete executive ole consiliilor 
populare, centrale industriale, combinate și uzine, organizații de 
masă, consilii județene ale oamenilor muncii de naționalitate maghia
ră, germană și de alte naționalități, lucrătorilor din comerțul exterior 
și Interior, din cooperație, uniuni de creație, unități de invățămint 
de toate gradele, Instituțiilor de cercetare și proiectare, Instituțiilor de 
cultură, artă, presă, precum șl a unul mare număr de oameni de cele 
mai diferite profesii, tineri șl vîrstnlci, bărbați șl femei. Telegramele 
exprimă deplina aprobare a întregului popor față de rezultatele 
deosebit de rodnice ale noii solii de pace și prietenie purtate cu 
strălucire de tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, in fruntea delegației de partid și de stat a Româ
niei pe pămîntul Asiei, mindria patriotică față de fermitatea cu care 
conducerea partidului șl statului acționează pentru traducerea in 
viață a politicii externe a țării noastre, îndreptate spre dezvoltarea 
relațiilor de solidaritate, prietenie și colaborare multilaterală cu toate 
statele care făuresc noua orînduire, cu toate națiunile lumii, în Inte
resul cauzei socialismului șl păcii. Este, totodată, exprimată voința 
fermă a oamenilor muncii, indiferent de naționalitate, de a acționa, 
strîns uniți în jurul partidului, al secretarului său general, pentru a-și 
îndeplini în mod exemplar sarcinile ce le revin, pentru înflorirea 
continuă a patriei noastre și sporirea contribuției României socialiste 
la victoria cauzei progresului, libertății șl păcii.

al XI-lea și Conferința Națională 
ale partidului, că nu vom precu-, 
peți nici un efort pentru a ne si-' 
tua, prin fantele noastre, la nivelul 
încrederii ce ne-ati acordat-o. de a 
ne desfășura activitatea în cea mai 
mare cetate a luminii din țară.

Aprobind. la fel ca întregul nos
tru popor, întreaga activitate pe 
care ați desfășurat-o, dorim să vă 
asigurăm de întreaga noastră dra
goste, stimă și prețuire, și să vă 
urăm ani multi în fruntea parti
dului și statului nostru.

Rodnicele convorbiri avute situ
ează relațiile de prietenie șl sti
mă dintre poporul român și popoa
rele țărilor vizitate pe o treaptă 
nouă, deschid perspective largi de 
adîncire și diversificare a cooperă
rii reciproc avantajoase — se ara
tă în telegrama MINISTERULUI 
INDUSTRIEI CHIMICE.

Dînd o înaltă apreciere grijii 
permanente pe care dumneavoas
tră. cel mai iubit fiu al națiunii 
noastre socialiste, o purtați întregu
lui nostru popor, ridicării Români
ei pe noi trepte de civilizație și 
progres, fiind profund recunoscă
tori pentru neobosita activitate pe 
care ați depus-o și in fruntea a- 
cestei solii de pace și prietenie, ne 
angajăm că nu vom precupeți nici 
un efort pentru a îndeplini sarci
nile ce ne revin în vederea apli
cării exemplare a prevederilor do
cumentelor semnate,

în telegrama personalului din 
MARELE STAT MAJOR se arată : 
Dind glas sentimentelor noastre de 
deosebită satisfacție și mindrie față 
de noua și prestigioasa solie de 
pace și prietenie purtată cu atîța 
strălucire de dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. împreună cu tovarășa 
Ele,na Ceaușescu, ne exprimăm de
plina adeziune față de fructuoasele 
rezultate ale acestor vizite, care 
deschid o nouă perspectivă solida
rității militante și colaborării multi
laterale dintre poporul nostru șl 
popoarele țărilor socialiste din Asia.

Cu prilejul acestei vizite s-a re
liefat incă o dată faptul că Româ
nia socialistă se bucură de un 
imens și binemeritat prestigiu pe 
plan internațional, că numele ei și 
al dumneavoastră — cel mai iubit 
fiu al poporului nostru, personali
tate marcantă a lumii contempora
ne — sînt rostite cu deosebit res
pect și admirație pe toate meridia
nele globului.

Rezultatele deosebit de rodnice 
ale acestor vizite oferă încă o dată 
prilejul întregului personal din 
Marele Stat Major de a reînnoi an
gajamentul pentru a-și spori tot 
mai mult rolul și contribuția sa la 
întărirea capacității combative a 
armatei noastre, de a fi gata, in 
orice moment, ca împreună cu în
tregul popor să apere cu bărbăție 
marile cuceriri ale socialismului, 
libertatea, independenta și suvera
nitatea scumpei noastre patrii — 
Republica Socialistă România.

Vizita dumneavoastră in cele 
cinci țări prietene din Asia s-a des
fășurat sub semnul prestigiului si 
prețuirii de care se bucură Partidul 
Comunist ' Român, țara noastră, 
dumneavoastră personal, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. pentru activita
tea Pe care o desfășurați în slujba 
cauzei generale a socialismului, 
progresului și păcii, a libertății si 
independenței popoarelor, priete
niei si înțelegerii cu toate statele, 
a colaborării internaționale — se 
arată în telegrama MINISTERULUI 
INDUSTRIEI CONSTRUCȚIILOR 
DE MAȘINI. Numeroasele dovezi 
de apreciere deosebită, respect Si 
caldă prietenie ce v-au însoțit pașii 
pe parcursul întregii vizite consti
tuie pentru noi un prilej de min
drie.

Vizita dumneavoastră a constituit 
un eveniment remarcabil, cu largă 
rezonantă internațională, cu pro
funde semnificații, deschizînd noi 
perspective evoluției ascendente, 
ne multiple planuri, a relațiilor de 
colaborare dintre România si țările 
vizitate. Acordurile, convențiile, 
protocoalele, precum sl celelalte do
cumente privind intensificarea re
lațiilor politice bilaterale, a coope
rării economice, tehnico-stiintifice. 
realizarea unor obiective industria
le. livrări de utilaje si echipamen
te. vor conduce la dezvoltarea co
laborării în diferite ramuri, la 
creșterea schimburilor reciproce de 
valori materiale și spirituale cu 
țările vizitate.

însuflețiți de rezultatele acestei 
vizite, de îndemnul si exemplul 
dumneavoastră personal, de dăruire 
fată de nobila cauză a înfloririi 
continue a patriei noastre, a ridi
cării poporului pe npi trepte ale 
civilizației și bunăstării, oamenii 
muncii din industria constructoare 
de mașini își vor spori eforturile 
pentru a-si duce la îndeplinire. în 
mod exemplar, sarcinile ce le re
vin. pentru traducerea in viată a 
acordurilor încheiate.
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Tovarășul Angelo Miculescu. vice- 
prim-ministru al guvernului, minis
trul agriculturii si industriei alimen
tare. a primit luni pe Ahmed Ben- 
cherif. membru al Consiliului Revo
luției. ministrul hidraulicii, valorifi
cării pămintului si mediului înconju
rător din Algeria, care face o vizită 
in tara noastră.

Semnarea unui acord româno-mongol în domeniul 
poștelor și telecomunicațiilor

Luni a fost semnat, în Capitală, 
Acordul dintre Guvernul Republicii 
Socialiste România și Guvernul Re
publicii Populare Mongole în dome
niul poștelor șl telecomunicațiilor. 
Documentul cuprinde prevederi refe
ritoare la dezvoltarea colaborării și 
cooperării bilaterale, efectuarea unor 
schimburi de informații de interes 
comun.

Din partea română, documentul a 
fost semnat de Traian Dudaș, minis-

Lucrările simpozionului interbalcanic 
al societăților de Cruce Roșie 

și Semilună Roșie
Luni dimineața au început, în Ca

pitală, lucrările Simpozionului inter- 
balcanic al Societăților de Cruce 
Roșie și Semilună Roșie cu tema 
„Crucea Roșie și protecția mediului 
înconjurător", organizat de Consiliul 
Național al Societății de Cruce Roșie 
din Republica Socialistă România.

La lucrări, a căror inaugurare a 
coincis cu „Ziua mondială a mediu
lui înconjurător", participă reprezen
tanți ai societăților de Cruce Roșie 
din Bulgaria, Grecia, Iugoslavia, 
România, ai Semilunii Roșii din Tur
ci» fi ai Ligii societăților de Cruce 
Roșie.

Simpozionul își propune un 
schimb de experiență și informații în 
probleme privind mediul înconjură
tor specifice țărilor din Balcani, pre
cum și găsirea unor căi noi care să 
ducă la întărirea colaborării între 
societățile de Cruce Roșie* *și  Semilu
nă Roșie din aceste țări.

• Teatrul național București 
(sala mică) : Romulus cel Mare
— 19,30.
• Filarmonica „George Enescu" 
(la Ateneul Român) : Recital de 
pian, Ilinca Dumitrescu — 20.
• Opera Română : Giselle — 19.
• Teatrul de operetă : Voievodul 
țiganilor — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu
landra" (sala Schitu Măgureanu): 
Ferma — 19,30, (sala Grădina
Icoanei) : Alibi — 19,30.
• Teatrul Mic : Unchiul Vania
— 19,30.
• Teatrul Giulești (sala Studio) : 
Intîmplări mai mult sau mai pu
țin ridicole — 19,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Rapsodii de 
primăvară — 19,30.
• Teatrul „Ion Vasilescu" : Piatră 
la rinichi — 19,30.
• Rapsodia română : Bun venit 
la Rapsodia — 18,30.
• Teatrul ,Ion Creangă" : Scufița 
cu trei iezi — 10.
• Teatrul „Țăndărică" : (sala din 
Calea Victoriei) : Tigrul purpuriu 
căruia îi plăceau clătitele — 10, 
Unde zbori, Sperieciori ? — 17.
• Circul București : „Circul Lili
putanilor» de la Circul Mare din 
Moscova — 19,30.

dupft-amlezelor. Vîntul va sufla în ge
neral slab. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între 8 și 18 grade, mai 
coborite în estul Transilvaniei, iar cele 
maxime între 22 și 32 de grade. In 
București : Vreme frumoasă și căl
duroasă. Cerul va fl variabil. Vîntul va 
sufla în general slab. Temperatura în 
creștere ușoară, la începutul Interva
lului.

In cuvîntul rostit la deschidere, 
general-maior Constantin Burada, 
președintele Consiliului Național al 
Societății de Cruce Roșie, a arătat că 
organizarea și găzduirea acestei ma
nifestări la București constituie o 
nouă expresie a aportului pe câre 
Societatea de Cruce Roșie din Româ
nia îl aduce, în spiritul politicii 
Partidului Comunist Român, a statu
lui român la dezvoltarea unor rela
ții de colaborare și bună vecinătate, 
bazate pe stimă și respect reciproc, 
între toate țările și popoarele din a- 
ceastă parte a lumii. Vorbitorul a 
subliniat realizările și preocupările 
statului nostru în domeniul protejă
rii și ameliorării mediului înconju
rător, contribuția specifică a Crucii 
Roșii din România la soluționarea a- 
cesto’r probleme.

In cuvîntul său, prof. Virgil Iano-
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REVISTA COMPETIȚIILOR
Din domeniul sporturilor indivi

duale să subliniem Campionatele in
ternaționale de atletism ale României 
la ale căror întreceri au luat parte 
sportivi din 14 țări. Să desprindem, 
in primul rind. rezultatele bune ale 
unor atlete românce care s-au mai 
făcut remarcate în ultimele luni, 
Natalia Mărășescu (la 1 500 m și 
800 m) și Maricica Puică (la 3 000 m); 
dar rezultatul cel mai valoros a fost 
realizat de Gina Panait la săritura 
în lungime — 6,71 m — rezultat plin 
de promisiuni pentru o frumoasă 
comportare la campionatele europe
ne de la sfîrșitul lunii august. Să 
credem că tînăra sportivă brăileancă 
și antrenorii ei vor ști să evite gre
șelile din anii trecuți. deci să dozeze 
corespunzător pregătirile pentru ca 
atleta noastră să dobindească forma 
bună de concurs la ora întrecerii 
europene. Să adăugăm dintre atleți 
pe , ei ce au obținut rezultate nota
bile — Ilie Floroiu (5 000 m — 13 
min. 28 sec.) și Adrian Ghioroaie 
(triplusalt — 16,54) ; din păcate, 
multi dintre concurentii români, de 
exemplu, la probele de aruncări 
continuă să se mențină în zona re
zultatelor medii, situație nu prea în
curajatoare pentru selecționerii lotu
lui reprezentativ.

Ne aflăm în luna în care se în
cheie majoritatea campionatelor la 
jocurile sportive. în handbalul fe
minin, să notăm încă un titlu națio
nal cucerit de echipa Universității 
Timișoara (antrenor Constantin La- 
che).

Campionatul masculin de handbal 
nare să se îndrepte spre o 
surpriză : in clasament, cu două 
etape înaintea încheierii competiției, 
conduce Dinamo București (învingă
toare si sîmbătă, cu 21—17, în fata 
lui H.C. Minaur), iar Steaua își vede 
astfel amenințată poziția de lider 
categoric al handbalului, poziție pe 
care o deține de 11 ani succesiv.

în campionatul masculin de bas
chet, după ultima etapă, și cu doar 
citeva zile înaintea ultimului meci- 
derbi Steaua — Dinamo, din cadrul 
turneului final al campionatului la 
care iau parte patru echipe fruntașe. 
Steaua are un avantaj de natură să-i 
asigure de pe acum titlul national. 
Ea va întrerupe astfel supremația in 
campionate a echipei Dinamo Bucu-

Oaspetele a avut. în aceeași zi, 
convorbiri cu Trandafir Cocîrlă. mi
nistrul energiei electrice.

în cursul întrevederilor au fost a- 
bordate aspecte ale dezvoltării coope
rării dintre ministerele de resort în 
domeniul îmbunătățirilor funciare, 
precum și' al energiei electrice.

(Agerpres)

trul transporturilor și telecomunica
țiilor, iar din partea mongolă de 
Dahin Gotov, ministrul poștelor și 
telecomunicațiilor.

Au fost de față Constantin Oancea, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, Gheorghe Airinei, adjunct al 
ministrului transporturilor și teleco
municațiilor, precum și Țagaanlamyn 
Dughersuren, ambasadorul R. P. 
Mongole la București.

(Agerpres)

viei, președintele Consiliului națio
nal pentru protecția mediului în
conjurător, a evidențiat preocupări
le pe plan intern și internațional ale 
României în domeniul protecției și 
ameliorării factorilor componenți ai 
mediului înconjurător, preocupări 
ce demonstrează politica consecventă 
a statului nostru privind supraveghe
rea, prevenirea și combaterea degra
dării aerului, apei, solului, florei și 
faunei, ocrotirea monumentelor na
turii, înfrumusețarea localităților — 
politică ce are ca scop fundamental 
îmbunătățirea continuă a condițiilor 
de viață, a stării de sănătate a între
gii populații, utilizarea rațională a 
resurselor naturale, păstrarea neal
terată a frumuseților peisagistice ale 
țării.

Au rostit alocuțiuni I.D. Armitage, 
reprezentantul Ligii Societăților de 
Cruce Roșie, precum și șefii delega
țiilor din Bulgaria — dr. Lubomir 
Iosipov, Grecia — prof. Oreste Lou- 
ridis, Iugoslavia — prof. Ivica Zni- 
darsic, și Turcia — Tahsin Kaplan, 
care au adresat calde mulțttmiri or
ganizatorilor. exprimîndu-și convin
gerea că simpozionul va constitui un 
cadru prielnic pentru adîncirea cola
borării dintre organizațiile de Cruce 
Roșie și Semilună Roșie din țările 
balcanice.

în programul simpozionului sînt 
incluse comunicări și referate pe 
teme ca : „Industria, sănătatea și 
mediul înconjurător" ; „Zgomotul ci
tadin și sănătatea" ; „Procesul de 
urbanizare și protecția mediului în
conjurător" ; „Educația ecologică și 
pregătirea cadrelor pe probleme de 
protecția mediului înconjurător". 
Sînt prevăzute, de asemenea, vizite 
de documentare în diferite zone ale 
țării. (Agerpres) 

resti. supremație care a durat zece 
ani consecutiv.

Clasamentul întrecerii naționale la 
rugbi după 11 etape indică două 
echipe dintre care va fi aleasă vii
toarea campioană : 1. Farul (30 p.), 
care va juca in etapa următoare la 
București cu R.C. Gri vi ta Roșie,
2. Steaua (29 p.), care de asemenea 
va avea un adversar foarte dificil 
în etapa viitoare, în echipa Dinamo 
București.

Să încheiem cu gimnastica, ramură 
de vîrf in ansamblul sportului nos
tru de performantă. La masculin, 
sportivii noștri Dan Grecu (ineje și 
bară fixă) și Ion Checicheș (sol) au

box: Gale de selecție pentru alcătuirea 
lotului olimpic lărgit

• Va fi trecut in revistă întregul efectiv de boxeri, de la 
vîrsta de 18 ani 9 Reuniunile vor avea loc în cinci centre 
tonale .* București, Hunedoara, Zalău, Ploiești și Bacău • Vn 
prilej important pentru alegerea celor mai buni tineri: „Cupa 

F.R.B.“ pentru echipele de juniori, din cadrul „Daciadei"

Printre cauzele principale ale in
succeselor formației noastre la re
centele campionate mondiale se si
tuează — așa cum a rezultat din a- 
naliza efectuată de biroul F.R.B. — 
neajunsurile din domeniul selecției 
boxerilor pentru lotul reprezentativ, 
în planul de măsuri adoptat s-a 
prevăzut ca alcătuirea lotului olim
pic lărgit (44—55 de pugiliști) să por
nească de Ia trecerea in revistă a 
întregului efectiv de boxeri, de la 
vîrsta de 18 ani, prin intermediul 
unor gale de selecție. Aceste reuni
uni, care se vor desfășura în fața 
publicului amator de box, vor avea 
loc eșalonat, între 19 iunie și 23 iu
lie a.c.'< în cinci centre zonale, după 
cum urmează : București, 19—24 iu
nie (exclusiv, pentru sportivii din 
secțiile de box bucureștene). Hu
nedoara. 26 iunie-2 iulie (sportivii 
din județele Timiș. Caraș-Severin, 
Mehedinți. Hunedoara. Alba. Arad, 
Cluj, Bihor), Zalău, 3—9 iulie (Sibiu, 
Brașov. Harghita. Covasna. Bistrița- 
Năsăud, Mureș, Maramureș, Satu

RECEPȚIE la ambasada republicii italiene
Cu prilejul Zilei naționale a Repu

blicii Italiene, ambasadorul acestei 
țări la București. Mario Bolasco. a 
oferit, luni la amiază, o recepție.

Au participat Cornel Burtică, vice- 
prim-ministru al guvernului, minis
trul comerțului exterior si cooperării 
economice internaționale. Nicolae 
Doicaru. ministrul turismului. Vasile 
Gliga. adjunct al ministrului afaceri
lor externe, Iustin Rogoz, adjunct al

Cu prilejul Zilei naționale a Danemarcei
Cu prilejul Zilei naționale a Da

nemarcei. ambasadorul acestei țări la 
București. Axel Serup. a oferit, luni 
seara, o recepție.

Au luat parte tovarășii Virgil Teo- 
dorescu. vicepreședinte al M.A.N., 
Marin Trăistaru. adjunct al ministru
lui comerțului exterior si cooperării 
economice internaționale. Vasile Gli
ga. adjunct al ministrului afacerilor

Cronica
Survolind teritoriul României, cu 

prilejul vizitei oficiale întreprinse in 
R.P. Bulgaria, tovarășul Lubomir 
Strougal, președintele Guvernului fe
deral al Republicii Socialiste Ceho
slovace, a transmis, de la bordul a- 
vionului, tovarășului Manea Mănescu, 
prim-miniștru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, telegrame 
prin care adresează salutări tovără
șești și urări de noi succese în con
struirea socialismului.★

Luni la amiază a sosit în Capitală 
o delegație a Procuraturii Federale a 
Republicii Socialiste Cehoslovace, 
condusă de Jan Fejes. procurorul 
general al R. S. Cehoslovace, care 
face o vizită în țara noastră la invi
tația Procuraturii Republicii Socia
liste România.

Din delegație fac parte Ianoslav 
Krupaner. procurorul general al Re
publicii Socialiste Cehe, si Anna 
Drietomska, procurorul iude tul ui 
Trnava.

Pe aeroportul Otopeni, .oaspeții 
au fost întimpinați de Gheorghe 
Bobocea, procurorul general al Repu
blicii Socialiste România, de alte per
soane oficiale.

Au fost de fată Lumir Hanak, am
basadorul R. S. Cehoslovace la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.★

Luni s-au deschis la București lu
crările sesiunii Comisiei mixte ro- 
mâno-austriece de cooperare științi
fică și tehnică, creată în baza Acor
dului guvernamental de colaborare 
tehnico-științifică încheiat între 
România și Austria, în anul 1976.

Comisia urmează să examineze 
stadiul cooperării româno-austriece 
în domeniul științei și tehnologiei și 
să stabilească obiectivele activității 
pe perioada 1978—1980.★

Cu prilejul Zilei naționale a Sue
diei, luni după-amiază, la Casa de 
cultură a Institutului român pentru 
relațiile culturale cu străinătatea a 
avut loc o manifestare culturală.

Au participat reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, Consi
liului Culturii și Educației Socialiste.

cîstigat respectivele probe în meciul 
cu puternica formație a R. D. Ger
mane, ceea ce denotă că ..pe aparate" 
unii gimnaști români au posibilita
tea să se evidențieze si cu prilejul 
campionatelor mondiale din toamnă 
(Strasbourg — octombrie). Informăm, 
de asemenea, că, in ideea pregătirii 
acestor campionate, o formație, femi
nină a României, avindu-le în frunte 
pe Nadia Comăneci și Teodora Un- 
gureanu. va evolua zilele viitoare în 
Franța, la Vernon (7 iunie), Stras
bourg (9 iunie) și Dijon (10 iunie), 
în compania celor mai bune sportive 
franceze.

Valeriu MIRONESCU

Mare, Sălaj), Ploiești. 10—16 iulie 
(Gorj, Dolj, Olt, Vilcea, Argeș, Dîm
bovița, Prahova. Buzău, Ilfov, Te
leorman, Ialomița. Brăila) și Bacău, 
17—23 iulie (Botoșani, Suceava, 
Neamț, Iași, Vaslui, Bacău. Vrancea, 
Galați. Tulcea, Constanta).

O comisie națională de selecție, 
condusă de antrenorul emerit, Ion 
Popa, se va deplasa succesiv la cele 
ciaci turnee. Aceeași comisie va par
ticipa și la galele „Cupei F.R. Box" 
pentru echipele de juniori, din ca
drul manifestărilor „Daciadei" (fina
la între 17—19 august, la București) 
spre a alege pe cei mai buni tineri, 
de la vîrsta de 17 ani împliniți, pen
tru lotul olimpic lărgit.

Invităm și pe această cale toate 
cluburile și secțiile de box din țară 
să-și pregătească cu multă atenție 
pugiliștii în vederea turneelor anun
țate mai sus. iar pe organizatorii 
galelor din București. Hunedoara, 
Sălaj, Ploiești și Bacău — să asigu
re condițiile bunei lor desfășurări. ’ 

ministrului industriei chimice, Con
stantin Dumitrescu, prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului popular al mu
nicipiului București, reprezentanți ai 
unor ministere și instituții centrale, 
oameni de știință și cultură, generali.

Au luat parte șefi de misiuni diplo
matice acreditați la București, alti 
membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

externe, Iosif Tripșa, vicepreședinte 
al Consiliului Național pentru Știință 
și Tehnologie, reprezentanți ai altor 
instituții centrale, oameni de cultură 
si artă.

Au participat șefi ai unor misiuni 
diplomatice acreditați in tara noas
tră. alti membri ai corpului diplo
matic.

(Agerpres)

zilei
A fost de față Lars Erik HedstrOm, 

ambasadorul Suediei la București.★
Prin decret prezidențial, tovarășul 

Florea Chițu a fost numit în calitatea 
de ambasador extraordinar și pleni
potențiar al Republicii Socialiste 
România în Republica Liban, în locul 
tovarășului Mihai Levente, care a 
fost rechemat in centrala M.A.E.

*
Prin decret prezidențial, tovarășul 

Ion Gollat a fost numit ambasador 
extraordinar și plenipotențiar al Re
publicii Socialiste România in Spania, 
in locul tovarășului Alexandru Pe
trescu, care a fost rechemat în cen
trala M.A.E. ★

Oficiul Centrului comun O.N.U.D.Î.*  
România. In colaborare cu Centrul 
de perfecționare al lucrătorilor din 
industria .chimică, organizează în pe
rioada 5—30 iunie un program de 
perfecționare în domeniul tehnologiei 
si întreținerii instalațiilor de îngră
șăminte chimice pentru bursieri 
O.N.U.D.I.. cadre tehnice cu pregătire 
superioară, din unități membre ale 
Federației arabe a producătorilor de 
îngrășăminte chimice.

Programul, la care participă ingi
neri din Egipt. Irak. Siria si Tunisia, 
cuprinde atît cursuri teoretice, cit si 
practică în producție în întreprinderi 
din cadrul Centralei industriale de 
îngrășăminte chimice.★

La Biblioteca centrală universitară 
din București au fost deschise luni 
expozițiile de carte ale companiilor 
editoriale „Springer" și „V.D.I." din 
R. F. Germania, organizate în cadrul 
schimburilor directe dintre aceste 
instituții. ★

Luni, la Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra". ambasadorul Australiei 
la București, Barrie Graham Dexter, 
a înmînat regizorului Liviu Ciulei 
Premiul național al criticii australie
ne pe anul 1977 pentru spectacolul 
cu piesa „Azilul de noapte" de Ma
xim Gorki, montat pe scena Teatru
lui „Old Tote" din Sydney.

(Agerpres)

FOTBAL ;

Rezultate și clasamente 

din diviziile A și B
Meciurile din etapa a XXXII-a 

s-au încheiat cu următoarele rezul
tate : Dinamo —> Steaua 0—1 (0—0) ; 
F.C. Argeș — F.C. Olimpia 3—2 
(0—0) ; C.S. Tîrgoviște — Politehni
ca Timișoara 3—1 (0—0) ; Sportul 
studențesc — A.S.A. 3—0 (2—0) ; U- 
niversitatea Craiova — F.C. Petrolul 
2—0 (1—0) ; S.C. Bacău — Jiul 4—0 
(1—0) ; Politehnica Iași — F.C. Cor- 
vinul 1—0 (P—0) ; F.C.M. Reșița — 
U.T.A. 0-0 ; F.C. Bihor — F.C. Con
stanța 0—0.

în clasament, cu cite 39 p„ depar
tajate prin golaveraj, conduc : 1.
Steaua (70—46) 2. F.C. Argeș (54— 
47) ; le urmează, cu 37 p„ Politeh
nica Timișoara și. cu 36 p„ Sportul 
studențesc, în etapa viitoare, din 11 
iunie, sînt programate partidele : 
F.C. Constanta — Steaua. F.C. Bi
hor — F.C. Argeș, Dinamo — Poli
tehnica Timișoara, S.C. Bacău — 
Sportul studențesc. C.S. Tirgoviște — 
Politehnica Iași, Jiul — Univ. Cra
iova. U.T.A. — F.C. Petrolul. F.C.M. 
Reșița — F.C. Olimpia, F.C. Corvi- 
nul — A.S.A.

în divizia B după etapa a 
XXXT-a, în seria I. conduce Gloria 
Buzău (47 p), cu patru puncte avan
taj față de F.C.M. Galați (43 p) ; in 
seria a Il-a, F.C. Chimia Rm. Vîl- 
cea (38 p). urmată de Progresul-Vul- 
can (36 p), Dinamo Slatina și Meta
lul București (ambele cu cite 35 p) ; 
în seria a IlI-a. F.C. Baia Mare 
(49 p), cu patru puncte avantaj față 
de Universitatea Cluj-Napoca (45 p).

Știri de la campionatul mondial de fotbal
• BUENOS AIRES 5 (Agerpres). 

— La recentul congres al Federației 
internaționale de fotbal s-a precizat 
că numai jucătorii din țările Euro
pei și Americii de sud. care au parti
cipat la meciurile de calificare pen
tru campionatul mondial nu vor pu
tea lua parte la jocurile turneului 
olimpic de la Moscova. în schimb, 
fotbaliștii din celelalte continente și 
zone geografice nu vor fi supuși aces-

Lucrările Comisiei 
permanente C. A. L R. 
în domeniul geologiei

La București s-au desfășurat lu
crările ședinței a 35-a a Comisiei 
permanente C.A.E.R. in domeniul 
geologiei, la care au participat dele
gațiile țârilor membre ale C.A.E.R., 
precum și delegația R.S.F. Iugo
slavia.

Au fost examinate probleme refe
ritoare la elaborarea programelor 
speciale de colaborare pe termen 
lung. ■ crearea de mijloace tehnice 
pentru efectuarea lucrărilor geolo
gice. precum și referitoare la co
laborarea în domeniul geologiei, 
adoptîndu-se recomandări corespun
zătoare.

Lucrările ședinței au decurs într-o 
atmosferă de prietenie si deplină în
țelegere. (Agerpres)

De la Ministerul 
Educației 

și Invățămîntului
Avînd in Vedere necesarul de cadre 

cu pregătire superioară stabilit prin 
planul de școlarizare pentru 1978/ 
1979 (anul I), se aduc la cunoștință 
celor interesați următoarele :

1. în anul 1978 se mai organizează 
concurs de admitere la următoarele 
specializări (în afara celor precizate 
in broșura de admitere) :

— construcții hidrotehnice, sub- 
ingineri-zi, de la Institutul politehnic 
din Timișoara ;

— deformări plastice ți tratamerite 
termice, subingineri-zi, de la Insti
tutul de subinginerl Reșița ;

— topografie minieră, subingineri- 
zi, de la Institutul de mine Pe
troșani ;

— electrotehnică, ingineri-zi, de la 
Universitatea din Brașov ;

— rețele electrice, subingineri-zi, 
de la Institutul politehnic din Iași ;

— educație fizică 3 ani-zi, de la 
Institutul de învățămînt superior 
Pitești.

2. în afara specializărilor pentru 
care se precizează în broșura de ad
mitere că se face școlarizare din doi 
în doi ani, în 1978 nu se va organiza 
concurs de admitere la :

— stomatologie de 3 ani, de la in
stitutele medico-farmaceutice din 
București, Cluj-Napoca și Iași ;

— mașini și aparate electrice, sub
ingineri-zi, de la institutele politeh
nice din București, Cluj-Napoca și 
Timișoara, Universitatea din Craiova 
și Institutul de subingineri din 
Retșițâ. ;

— furnale și oțelării, sUbingineri- 
Zi, de la Universitatea din Galați ;

— instalații pentru construcții, 
subingineri-zi, de la Institutul poli
tehnic din Iași ;

— arhitectură, conductori-arhitecți 
de 3 ani-zi, de la Institutul de arhi
tectură din București ;

— informatică, de la Universitatea 
din Brașov și Universitatea din 
Craiova ;

— științe naturale și agricole, 3 
ani-zi, de la Universitatea din Timi
șoara și de la Institutul de învăță- 
mint superior din Constanța ;

•— educație fizică, 3 ani-zi, de la 
Institutul de învățămînt superior din 
Oradea.

3. Institutele de învățămînt supe
rior stabilesc și aduc la cunoștința 
celor interesați, prin afișare, disci
plinele de specialitate (tehnologice) 
pentru care se pot face opțiuni, pen
tru fiecare facultate în parte, potrivit 
profilului și specializării. (Agerpres).

fetești ; 450 de ani 
de atestare documentară

Oamenii muncii din orașul Fetești, 
județul Ialomița, au sărbătorit 450 
de ani de atestare documentară a e- 
xistenței acesței localități.

întruniți într-o adunare populară, 
Cetățenii orașului au trimis o tele
gramă C.C. al F.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în care se spune, 
între altele : „Vă adresăm, mult sti
mate tovarășe secretar general, sen
timentele noastre de nețărmurită 
dragoste și aleasă prețuire, stimă, 
respect si profundă recunoștință pen
tru consecventa revoluționară. înțe
lepciunea si înaltul patriotism cu 
care călăuziți destinele patriei noas
tre spre bunăstare și prosperitate, 
spre comunism. Pentru grija ce ne-o 
arătati. pentru tot ceea ce ati făcut 
si faceți spre înflorirea continuă a 
orașelor si satelor din mănoasa cîm- 
pie a Bărăganului ialomițean. pentru 
contribuția hotărîtoare ce o aduceți 
la creșterea prestigiului României în 
lume, exprimăm mulțumirile noas
tre fierbinți, mult iubite si stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu si vă asi
gurăm că vom pune în valoare în
treaga noastră capacitate creatoare, 
energia șl talentul tuturor cetățeni
lor orașului Fetești în scopul înfăp
tuirii neabătute a hotărîrilor Con
gresului al XI-lea si Conferinței Na
ționale ale Partidului Comunist 
Român.

tei interdicții care în general a fost 
sever criticată de delegați.

Astăzi, campionatul mondial se 
reia cu meciurile Argentina — Fran
ța si Italia — Ungaria, contînd pen
tru grupa I. și Polonia — Tunisia, 
Mexic — R.F. Germania (grupa a 
Il-a).

Miercuri sînt programate partidele 
Austria — Suedia și Brazilia — Spa
nia (grupa a III-a). Scoția — Iran și 
Peru — Olanda (grupa a IV-a).

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A SUEDIEI

Constelația industrială 
a Stockholmului

Un scurt popas în miez de vară 
și un altul in plină Iarnă îți oferă 
prilejul de a constata că peste 
Stockholm anotimpurile se succed 
fără a tulbura felul de viață al oa
menilor, fără a afecta citușp de 
puțin imensul mecanism al activi
tății urbane. Așezarea sa pe gurile 
de apă care unesc lacul Mălar cu 
Baltica i-au adus denumirea de 
„Veneție a Nordului" : între oraș 
și mare se întinde un arhipelag cu 
circa 10 000 de insule și insulițe 
împădurite și încinse cu peluze 
verzi, cu o galaxie de mici locali
tăți industriale care gravitează în 
jurul capitalei. Relativ modest ca 
populație — aproape 700 000 locui
tori — orașul continuă să se dez
volte, sub atenta supraveghere a 
edililor municipali, avîndu-se per
manent în vedere problemele eco
nomice și administrative, construc
ția de locuințe și de edificii cu 
caracter social și cultural, astfel 
incit, pînă la sfîrșitul secolului, 
Stockholm ul să-și păstreze struc
tura și personalitatea de capitală a 
țării, fără a depăși numărul actual 
de locuitori.

Indisolubil legat de evoluția isto
rică și de dezvoltarea economică a 
țării, Stockholmul simbolizează Su
edia modernă, cu o industrie avan
sată și cu un ritm constant de creș
tere, deținînd pe acest plan unul 
din locurile fruntașe în lume. Va- 
lorificînd bogate materii prime, ca 
minereul de fier sau întinsele pă
duri pînă in nordul locuit de la
poni, marele potențial hidrologic 
al nurilor și noile cuceriri ale ști
inței, beneficiind totodată de o în
delungată perioadă, de peste 160 de 
ani, fără războaie, poporul suedez 
și-a putut consacra forțele sale

tv
PROGRAMUL 1 *

9,00 Teleșcoală
10,00 Antologia filmului pentru copii și 

tineret : „Charles Chaplin"
11,00 In alb și negru
11,55 Telex
12,00 Închiderea programului
16,00 Telex
16,05 Profesii in zootehnie
16.30 Curs de limbă engleză
17,00 imagini din Suedia
17.30 Telecronlca pentru pionieri
17,50 Lecții TV pentru lucrătorii din 

agricultură
18,20 Muncitorești elanuri încununează 

(ara. (Emisiune de versuri)

c inema
• Ultima cină t EFORIE — 9;
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Cîntă pentru mine : PATRIA —
9; 11,15; 13,M; 15M; 18; 20,15, FES
TIVAL — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,30.
• Eliberarea orașului ^Praga 
(spectacol de gală în cadrul zile- 
lof filmului cehoslovac) : CINEMA 
STUDIO — 20.
• Tentacule : LUCEAFĂRUL — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45; la gră
dină — 20,15, BUCUREȘTI — 8,45; 
11; 13,15; 15,30; 17,45; 20, GRADI
NA CAPITOL — 20,30.
• Urmăriți fără vină : CAPITOL
— 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, 
CINEMA STUDIO — 10; 12; 14.
• Fiii „Marii Ursoaice» : SCALA
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Aventurile lui Robin Hood : 
FAVORIT — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15.
• Doctorul Poenaru : CENTRAL
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15,
EXCELSIOR — 9; 11,15; 13,30;
16,45; 18; 20,15, MODERN — 9;
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Ultima escapadă a lui Olsen : 
FEROVIAR — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30, AURORA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20, la grădină —
20,15.
• Cartea junglei : DOINA — 9,30; 
11,15; 14,45.
• Urgia : DOINA — 16; 18; 20.
• Un om cu „idei» : GRIVIȚA
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Program de documentare româ
nești — TIMPURI NOI — 9; 11; 
18.
• Proprietarii : TIMPURI NOI
— 15,30; 17,45; 20.
• Gentleman Jim ; CIULEȘTI — 
9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20. ■
• E atît de aproape fericirea : 
BUZEȘTI — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15.
• Mercenarul : DRUMUL SĂRII
— 16; 18; 20.
• Transamerica Express : MELO
DIA — 9; 11,45; 14,30; 17,15; 20, 
GLORIA — 8,45; 11,30; 14; 16,30; 
19, GRADINA TITAN — 20. FLA
MURA — 9; 11,30; 14,15; 16,45;
19,30.
• Pintea : DACIA — 9; 11,15;
13,30; 15,45: 18; 20,15.
• Alt bărbat, altă femeie s CO- 
TROCENI — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15.
• Septembrie : BUCEGI — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, la gră
dină — 20,30.
• Rătăcire : LIRA — 15,30; 18;
20,15.
• Dragoste și... statistică : FLO- 
REASCA — 15,30; 19.
• Pentru patrie : MIORIȚA — 9; 
12,15; 16; 19,15.

1

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 7, 

8 și 9 iunie. în țară : Vreme călduroa
să șl în general frumoasă. Cerul va 
.fi variabil. Vor cădea averse izolate în 
zonele de deal și de munte în cursul 

creatoare, hărnicia și tenacitatea 
— care-i sînt caracteristice — pen
tru progresul general al țării.

Desigur, locuitorii Stockholmului 
nu trec sub tăcere faptul că orașul 
lor a devenit, de cîtva timp, una 
din cele mai scumpe capitale din 
Ipme, sub influența fenomenelor de 
criză asupra economiei suedeze, 
dar îi preocupă direct traducerea 
în viață a măsurilor de redresare 
adoptate de guvern, pentru depă
șirea actualelor dificultăți, inclusiv 
reducerea șomajului, care se re
simte mai ales în industria con
strucțiilor navale, sector important 
pentru economie.

In discuții avute la ministerul de 
externe, la parlament, cu lideri 
politici, cu profesori la universita
tea de la Uppsala, unde ființează 
o proaspătă catedră în problemele 
păcii și violenței în relațiile inter
naționale, la S.I.P.R.I., cunoscutul 
institut de cercetări care editează 
o serie de lucrări prestigioase în 
problemele cursei înarmărilor, am 
putut înregistra numeroase opinii 
ilustrînd tradiționala vocație a 
Suediei pentru relații de pace și 
colaborare pe plan mondial. In 
acest cadru, am reținut interesul 
pentru dezvoltarea relațiilor pe 
multiple planuri între Suedia șl 
România, interlocutorii evidențiind 
eforturile ambelor părți de a iden
tifica noi posibilități și forme de 
colaborare. Perspectivele de a ri
dica la un nivel superior actualele 
raporturi româno-suedeze sint în 
deplină concordanță cu interesele 
celor două țări șl popoare, cu 
cauza generală a securității și coo
perării în Europa și în lume.

Liviu RODESCU

18,40 Campionatul mondial de fotbal : 
Italia — Ungaria

20.30 Telejurnal
21,00 VIZITA TOVARĂȘULUI NICOLAE 

CEAUȘESCU IN REPUBLICA SO
CIALISTA VIETNAM

21.45 La ordinea zilei în economie
21.55 130 de ani de la revoluția din 

1848
22.45 Telejurnal
22.55 Campionatul mondial de fotbal : 

Mexic — R.F.G.
PROGRAMUL 2

20.30 Telejurnal
21,00 VIZITA TOVARĂȘULUI NICOLAE 

CEAUȘESCU IN REPUBLICA SO
CIALISTA VIETNAM

21.45 Melodii populare
21.55 Viața economică
22,20 Pagini celebre : Beethoven,
22.55 Film artistic : „Orhideea neagră". 

(Producție italo-americană)

• O vară cu un cowboy : FE
RENTARI — 10,30; 15; 17: 19.
• Profetul, aurul și ardelenii : 
PACEA — 15,30; 17,45; 20.
• Cine nu riscă nu cîștigă : VIC
TORIA — 10; 12; 14; 16; 18; 20,
VOLGA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20,15.
• Marele singuratic i VIITORUL
— 15,30; 17,45; 20.
• Bătălia pavelă din 1894 : 
POPULAR — 16; 18.
• Aurel Vlaicu : MUNCA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Polițistul pilot de curse : COS
MOS — 16; 18; 20, HOTEL PARC
— 20.
• Eu, tu și Ovidiu : ARTA — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, la 
grădină — 20.
• Sandokan — tigrul Malayezlel s
TOMIS — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18,15; 20,30, la grădină — 20.
• Ediție specială î. PROGRESUL 
— 16; 18; 20.
• Zmeul de hîrtle î FLACARA — 
10,30; 13,30; 16,30; 19,30, la grădi
nă — 20, Program pentru copii 
— 9.
• Scaramouche : GRADINA FES
TIVAL — 20.
• Piedone, comisarul fără armă: 
GRADINA BUZEȘTI— 20.
• Guerrilla : GRADINA LIRA —
20,15.

teatre

o „PURITATEA MO
RAVURILOR" - OFEN
SIVĂ ÎMPOTRIVA CUL
TURII. Autoritățile rasiste de 
la Pretoria au lansat o campanie 
vizînd „puritatea moravurilor", 
pretext sub care cenzura inter
zice operele unui mare număr 
de scriitori progresiști. în frun
tea acestei ofensive obscuran
tiste se situează reverendul K. 
Vorster. Nu este vorba de o 
coincidență de nume, reveren
dul fiind fratele lui John 
Vorster, primul ministru al Re
publicii Sud-Africane, campion 
necontestat al apartheidului. Nu 
este greu de imaginat, in aceste 
condiții, cit de „eficientă" va fi 
campania. Pentru început, scrie 
revista ,,Jeune Afrique", a fost 
Întocmită o listă cuprinzind

18 402 cărți, 370 de broșuri, 595 
filme. După cum se vede, cam
pania urmărește, practic, o to
tală izolare culturală a întregii 
populații a țării. încă o dovadă 
că adepții apartheidului nu au 
învățat nimic din lecțiile is
toriei.

• PIRAMIDE ALE E- 
POCII CONTEMPORA
NE. Piramidele egiptene par 
să fascineze în mod deosebit pe 
japonezi. La începutul anului, o 
companie de televiziune niponă 
a cheltuit un milion de dolari 
pentru a construi la Giseh o 
minipiramidă, pînă la urmă re- 
nunțînd, la mijlocul drumului, 
la acest proiect. Acum, o altă 
companie japoneză, „Ohbayashi 
Gumi", specializată în lucrări 
publice, a declarat că este gata 

să înalțe în decurs de cinci ani 
o piramidă de talia marii pira
mide de la Giseh, făcînd însă 
uz de tehnicile moderne. Con
struită -în anii 2590—2568 î.e.n., 
timp de peste două decenii, prin 
eforturile a 200 000 de munci
tori, faimoasa piramidă are 146 
m. înălțime, 230 m. la bază și 
un volum de 2,6 milioane mc. 
Compania apreciază că în pre
țurile actuale numai forța de 
muncă necesară pentru realiza
rea unei astfel de construcții ar 
costa 18 miliarde dolari. Or, ea 
se angajează să execute lucra
rea în numai 5 ani, cu numai 
3 500 constructori, utilizînd 340 
camioane grele, 165 macarale și 
25 buldozere.

• CONTEMPORANUL 
NOSTRU JULES VERNE. 
Autor prodigios, care a fascinat

cu romanele sale atîtea genera
ții de cititori, Jules Verne a 
devenit, la rindul său, eroul 
mai multor cărți care se bucură 
și ele de un succes remarcabil. 
„Viața și opera lui Jules 
Verne", de Charles Martin, si 
„Jules Verne — biografie", de 
Marc Soriano, au apărut de cu- 
rind în librăriile franceze, mar- 
cind 150 de ani de la nașterea 
marelui scriitor francez. Charles 
Martin, fizician atomist, pre
miat în mai multe rinduri de 
Academia franceză pentru căr
țile sale de popularizare a știin
ței, analizează propunerile și 
ipotezele tehnico-științifice ale 
lui Jules Verne, punînd în evi
dență genialitatea celui conside
rat multă vreme doar ca un om 
dotat cu o imaginație bogată.

• ATENȚIE LA VITEZĂ! 
Studii efectuate de firma vest- 
germană „Volkswagen" preci
zează că rezistența cutiei cra
niene cedează la șocuri provo
cate de un accident rutier în 
care vehiculul circulă cu o vi
teză de peste 50 km pe oră. 
Dincolo de acest „prag critic" 
de viteză, chiar și craniile cele 
mai solide sint expuse unor 
grave traumatisme. Pe baza a- 
cestor constatări, specialiștii 
sint de părere că o reducere a 
limitei de viteză a autovehicu
lelor în orașe de la 60 la 50 km 
pe oră ar micșora cu 20 la 
sută posibilitatea de accidentare 
mortală.

• RECRUDESCENȚA 
PALUDISMULUI ? Un re‘ 
cent raport al directorului ge
neral al Organizației Mondiale 
a Sănătății atrage atenția asu
pra creșterii neașteptate a nu
mărului cazurilor de paludism. 
în ultimii cinci ani, numărul 
celor afectați de teribila mala
die specifică zonelor subdezvol
tate s-a dublat. O.M.S. a făcut 
cunoscut un amplu program de 
luptă contra paludismului, care 
prevede, între altele, o serie de 
măsuri de prevenire a îmbol
năvirilor și acțiuni concerta
te pentru localizarea strictă a 
epidemiilor, în vederea eradi
cării lor.

• TERMITE NESĂ
ȚIOASE. O varietate de ter
mite „gigantice" a răspindit 

panică în rindul locuitorilor din 
nordul Australiei. Colonii de 
sute de mii de asemenea fur
nici, a căror lungime atinge 1,5 
cm, au invadat mai multe loca
lități, devorînd pur și simplu... 
asfaltul străzilor, plumbul, cau
ciucul, materialele plastice. Fe
lul lor de mîncare preferat îl 
constituie, se pare, traversele 
de cale ferată, pe unele șantiere 
feroviare muncitorii fiind ne- 
voiți să-și întrerupă lucrul din 
cauza apetitului insațiabil al a- 
cestor furnici. Entomologii susțin 
că termitele invadatoare aparțin 
unei specii de insecte primitive 
cunoscute numai în Australia.

• DIN NOU DESPRE 
NOCIVITATEA FUMA
TULUI. Un fumător din trei 
este sortit să moară din cauza 

viciului, iar sănătatea nefumă
torilor care trăiesc intr-un me
diu în care se fumează este și 
ea expusă la serioase riscuri. 
Aceasta este concluzia care se 
desprinde dintr-un recent ra
port al unei asociații britanice 
împotriva fumatului — „Action 
on smoking and health control", 
adică „Acțiunea împotriva fu
matului și pentru controlul să
nătății", sau pe scurt A.S.H., 
ceea ce în limba engleză în
seamnă cenușă. în urma unor 
anchete efectuate pe întreg teri
toriul Angliei rezultă că, in 
prezent, femeile fumează de 
două ori mai mult decît în urmă 
cu 25 de ani, această practică 
avînd grave urmări asupra să
nătății. în fiecare an mor din 
cauza fumatului 25 000 de per
soane sub 65 de ani, un număr 
de patru ori mai mare decît cel 
al victimelor datorate acciden
telor de circulație.
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Dezbaterile generale ale sesiunii speciale a O.N.U.

Organizației Națiunilor Unite trebuie 
să i se asigure nn rol central in înfăptuirea 

dezarmării
NAȚIUNILE UNITE 5 (Agerpres). 

—• De la trimisul special : La sediul 
Națiunilor Unite continuă dezbate
rile generale ale sesiunii speciale a 
Adunării Generale a O.N.U. consa
crate dezarmării.

„Lupta pentru pace și securitate 
Internațională prin reducerea pro
gresivă a structurilor militare nu ar 
putea fi cîștigată decît pe jumătate 
dacă resursele astfel eliberate nu ar 
fi orientate spre îmbunătățirea ca
lității vieții tuturor popoarelor", a 
declarat comisarul pentru afacerile 
externe al Ghanei, R. J. A. Felii. 
Cursa înarmărilor, cu toate implica
țiile ei, a adăugat el. constituie un 
serios obstacol în calea obiectivului 
unei noi ordini economice interna
ționale și a cooperării largi între 
toate statele. Pronunțîndu-se pentru 
asigurarea unui rol central al Orga
nizației Națiunilor Unite in procesul 
dezarmării, el a propus crearea 
unui „organism suprem al Națiunilor 
Unite, accesibil tuturor statelor, care 
să coordoneze toate activitățile în 
această direcție". Vorbitorul a pro
pus, de asemenea, „stabilirea imediată 
a unui fond al dezarmării", destinat 
sprijinirii eforturilor de progres eco
nomic și social ale statelor.

Șeful delegației Libanului. Ghassan 
Tueni, s-a pronunțat pentru inclu
derea în programul de acțiune ce 
va fi adoptat a trei elemente : cre
area unui nou instrument de nego
cieri, constituirea unei „autori
tăți mondiale de dezarmare" și for
marea unei „forțe internaționale per
manente de menținere a păcii".

Subliniind că principalul punct al 
Programului de acțiune trebuie să-l 
constituie dezarmarea nucleară, pre
mierul Australiei, Malcolm Fraser, a

spus că, în concepția țării sale, se im
pune adoptarea a trei măsuri în acest
sens : limitarea și reducerea actua
lelor arsenale nucleare, încetarea tu
turor experiențelor cu arme nu
cleare și întărirea sistemului 
internațional de neproliferare.
Vorbitorul 
reducerea 
ționale și

s-a pronunțat pentru 
armamentelor conven- 
s-a declarat, de ase

menea, pentru punerea în aplicare a 
unor măsuri care să facă actualele
mecanisme de negocieri „mai efi
ciente și mai reprezentative".

Referindu-se la obiectivele sesiunii
speciale, ministrul de externe al 
R. D. Germane, Oskar Fischer, a 
declarat, între altele, că ele constau 
în inițierea unor pași concreți pe 
calea încetării cursei; înarmărilor, 
stabilirea principiilor de bază ale vii
torului proces de reducere a înar
mărilor și dezarmare, în definirea 
telurilor comune și a principiilor 
care să guverneze negocierile de 
dezarmare.

Reprezentantul Kuweitului. Abdalla 
Yaccoub Bishara, s-a referit pe larg 
la pericolele generate de cursa în
armărilor și la introducerea, prin 
transferurile de arme, a unor mari 
cantități de armamente, de tehnică 
de luptă în zonele de conflict.

Relevînd ineficienta tratativelor de 
dezarmare în perioada postbelică, 
vorbitorul a subliniat necesitatea ca 
viitorul organism de negocieri în do
meniul dezarmării să fie plasat sub 
directa autoritate a Adunării Gene
rale. Toate statele membre, a men
ționat el, trebuie să aibă posibilita
tea să prezinte propuneri în sfera 
dezarmării direct în organele de ne
gocieri și să participe la reuniunile 
acestor organisme atunci cînd sînt 
examinate propunerile lor.

Intîlnirea delegației române
cu reprezentanți ai organizațiilor japoneze de luptă împotriva 

armelor atomice
NEW YORK. — La sediul Misiunii 

permanente a României pe lingă 
O.N.U. a avut loc o întîlnire a dele
gației române, la sesiunea specială a 
Adunării Generale a O.N.U. consa
crată dezarmării cu reprezentanți ai 
organizațiilor neguvernamentale de 
luptă împotriva armelor atomice din 
Japonia.

Cu acest prilej, ambasadorul Ion 
Date», reprezentantul permanent al 
tării noastre la O.N.U.. a prezentat 
concepția României socialiste, a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu asupra 
problemelor consolidării păcii si secu
rității internaționale, referindu-se 
la acțiunile concrete întreprinse 
da tara noastră pentru trecerea 
Ia măsuri efective de dezarma
re, în primul rind de dezarmare nu

cleară. Reprezentanții organizațiilor 
de masă din Japonia au apreciat in 
mod deosebit poziția consecventă și 
eforturile neobosite ale României, 
ale președintelui Nicolae Ceaușescu, 
îndreptate spre eliminarea pericolu
lui de război din viața omenirii, pen
tru pace și înțelegere între popoare. 
Subliniind activitatea amplă desfășu
rată de tara noastră pentru elimi
narea pericolului atomic, pentru mă
suri reale si substanțiale de dez
armare nucleară, ei au exprimat con
vingerea că. si cu prilejul actualei 
sesiuni speciale a O.N.U.. România 
va depune eforturi susținute pentru 
Înregistrarea unor progrese efective 
pe calea spre dezarmarea generală 
și completă.

Prezentarea scrisorilor 
de acreditare de către 
ambasadori ai României 

In R. P. Mongolă
ULAN BATOR 4 (Agerpres). — 

Președintele Prezidiului Marelui Hu
ral Popular al Republicii Populare 
Mongole. Jumjaaghiin Țedenbal. a 
primit simbătă pe ■ noul ambasador 
extraordinar și plenipotențiar al Re
publicii Socialiste România în R. P. 
Mongolă. Constantin Mîndreanu. 
care si-a prezentat scrisorile de acre
ditare.

Din partea secretarului general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceausescu, 
ambasadorul român a transmis tova
rășului Jumjaaghiin Țedenbal un 
cordial mesaj de prietenie si cele mai 
bune urări de sănătate, de noi suc
cese în opera de construire a socia
lismului în R. P. Mongolă.

Mulțumind, tovarășul Jumjaaghiin 
Țedenbal a adresat, la rîndul său, 
tovarășului Nicolae Ceausescu un 
cordial salut tovărășesc, iar poporu
lui român calde urări de succes înt 
construirea societății socialiste mul
tilateral dezvoltate în România.

După ceremonia prezentării scriso
rilor de acreditare, președintele Pre
zidiului Marelui Hural Popular al 
R. P. Mongole s-a întreținut într-o 
atmosferă cordială cu ambasadorul 
român.

Tovarășul Jumjaaghiin Țedenbal a 
urat ambasadorului român succes in 
îndeplinirea misiunii de răspundere 
ce i-a fost încredințată și l-a asigu
rat de sprijinul său deplin.

In R.D.P. a Yemenului
ADEN 5 (Agerpres). — Președin

tele Consiliului Prezidențial al Repu
blicii Democratice Populare a Ye
menului, Salem Robaya Aii, a primit 
luni pe ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii Socialis
te România în R.D.P. a Yemenului, 
Constantin Căruntu, care și-a pre
zentat scrisorile de acreditare.

Din partea președintelui Republicii 
Socialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ambasadorul român a 
transmis președintelui Salem Robaya 
Aii un cordial mesaj de prietenie și 
cele mai sincere urări de succese 
pentru poporul R.D.P. a Yemenului 
în opera de dezvoltare a țării sale.

Mulțumind, președintele Salem 
Robaya Aii a adresat, la rîndul său, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu un 
cordial salut și cele mai calde urări 
de succese pentru continua dezvolta
re și propășire a Româhiei.

După solemnitatea primirii scriso
rilor de acreditare, președintele 
R.D.P. a Yemenului s-a întreținut 
într-o atmosferă cordială cu amba
sadorul român.

Președintele P. C. Finlandez l-a primit 
pe reprezentantul P. C. R.

HELSINKI 4 (Agerpres). — Co
respondență de la Petre Stăncescu : 
Tovarășul Paul Niculescu, .'membru 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al Partidului Comunist Român, 
s-a întîlnit cu tovarășul Aarne Saa
rinen, președintele Partidului Comu
nist Finlandez, căruia i-a transmis 
un mesaj de felicitări din partea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, cu prilejul realegerii 
sale ca președinte al P.C. Finlandez.

Mulțumind, tovarășul Aarne Saa-' 
rinen a rugat să se transmită tova
rășului Nicolae Ceaușescu cele mâi 
călduroase salutări, urările sale de 
noi succese în activitatea P.C.R., în 
opera de edificare a socialismului.

Relevîndu-se cu satisfacție bunele 
raporturi existente intre P.C.R. și 
P.C. Finlandez, s-a exprimat dorin
ța comună de a le aprofunda și ex
tinde în continuare — ca un aport 
pozitiv la evoluția de ansamblu a 
relațiilor dintre România și Finlan
da, in interesul propășirii celor două 
popoare, al cauzei păcii și colaboră
rii internaționale.

Convorbirea, la care a participat 
ambasadorul României la Helsinki, 
Constantin Vlad, s-a desfășurat in
tr-o atmosferă tovărășească, de caldă 
prietenie. ★

Duminică s-au desfășurat la Hel
sinki festivitățile consacrate celei 
de-a 60-a aniversări a creării Par
tidului Comunist Finlandez. După 
depunerea de coroane de flori la 
Monumentul luptătorilor revoluțio
nari. pe stadionul olimpic a avut loc 
o adunare festivă, la care au parti
cipat peste 25 000 de persoane — co
muniști, reprezentanți ai organizați
ilor sinditale, de femei, de tineret 
și copii, veterani ai partidului. Pre
ședintele P.C. Finlandez, Aarne Saa
rinen, a rostit o cuvîntare.

La festivități au luat parte dele
gațiile partidelor comuniste și mun
citorești prezente la Helsinki cu pri
lejul celui de-al XVIH-lea Congres 
al P.C. Finlandez, ale cărui lucrări 
s-au încheiat simbătă. După cum s-a 
anunțat, P.C.R. a fost reprezentat de 
tovarășul Paul Niculescu. membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R.

BANGLADESH

Generalul Ziaur Rahman învingător 
în alegerile prezidențiale

DACCA 5 (Agerpres). — Câștigă
tor al alegerilor prezidențiale desfă
șurate simbătă în Republica Popu
lară Bangladesh a fost declarat ge- 
neralul-maior Ziaur Rahman, actua
lul președinte al republicii, adminis- 
tratorul-șef al legii marțiale, coman
dantul forțelor armate. După cum a 
anunțat Comisia electorală, Ziaur 
Rahman a întrunit 76,7 la sută din 
voturi. Principalul său oponent, ge
neralul în retragere Mohammad A- 
taul Ghani Osmani, a obținut 21,7 la 
sută din voturi. Ceilalți opt candi
dați au întrunit numai 1,63 la sută 
din voturi.

Victoria lui Ziaur Rahman semni
fică, totodată, opțiunea electoratului 
din Bangladesh pentru sistemul pre

zidențial de guvemămint și pentru 
ridicarea completă a stării de ur
gentă promisă de candidatul oficial 
în timpul campaniei electorale. Pro
cesul de democratizare internă ur
mează a fi continuat prin organiza
rea de alegeri parlamentare în luna 
decembrie și prin formarea noului 
guvern.

Comentînd semnificația victoriei 
masive pe care a obținut-o în ale
gerile prezidențiale Ziaur Rahman, 
observatorii politici din Dacca apre
ciază că ea se datorează ecoului fa
vorabil pe care l-a avut în rîndul 
populației politica de stabilitate eco
nomică promovată în ultimii ani în 
Bangladesh.

Rezultatele provizorii ale scrutinului 
din Columbia

BOGOTA 5 (Agerpres). — Comisia 
de evaluare a buletinelor de vot și 
centralizare a datelor a anunțat că, 
după numărarea a 97 la sută din su
fragiile exprimate în cadrul scruti
nului prezidențial desfășurat dumini
că in Columbia, candidatul Partidului 
Liberal, Julio Cesar Turbay Ayala, 
dispune de 2 200 000 voturi, față de 
2 100 000 buletine acordate lui Belisa- 
rio Betancourt, principalul său adver
sar, reprezentantul Partidului Conser
vator. Ținînd seama de faptul că ab

ținerile sint evaluate la aproximativ 
40 la sută din cei 12 500 000 înscriși 
pe listele electorale și de numărul 
relativ redus de voturi care au mai 
rămas să fie evaluate, observatorii 
sînt de părere că Julio Cesar Turbay 
Ayala va rămîne în fruntea celor
lalți candidați și va întruni condițiile 
pentru a fi desemnat președinte-ales 
al țării pentru următorul mandat de 
4 ani. Noul șef al statului urmează 
să fie instalat oficial la 7 august.

In preajma vizitei de stat

A PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU 

Șl A TOVARĂȘEI ELENA CEAUȘESCU 

In marea britanie

Seară românească la Londra
LONDRA 5 (Agerpres). — La 

Sudbury Conference Hall din Londra, 
Asociația de prietenie Mărea Brita- 
nie-România a organizat o seară 
românească, consacrată apropiatei 
vizite de stat a președintelui Repu
blicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu. în Marea Britanie, 
la invitația Maiestății Sale regina 
Elisabeta a IȚ-a și a ducelui de Edin
burgh.

în cuvîntul de deschidere rostit cu 
acest prilej, președintele executiv al 
asociației, Harry Francis, a relevat 
faptul că vizita de stat a președinte
lui României va marca un moment 
de importantă istorică în cadrul re
lațiilor dintre Marea Britanie. și 
România, exprimind convingerea că 
rezultatele ce vor fi obținute ca ur
mare a apropiatului dialog la nivelul 
cel mai înalt vor contribui la întă
rirea relațiilor de prietenie dintre 
popoarele român și britanic.

Despre. semnificația vizitei de stat 
in Marea Britanie a vorbit Nicu 
Bujor, consilier la Ambasada Româ
niei la Londra.

în cinstea apropiatului eveniment, 
Asociația de prietenie Marea Brita-

Grecia propune încheierea 
unui pact de neagresiune 

cu Turcia
Ecou favorabil Ia Ankara

WASHINGTON 5 (Agerpres). — 
Primul ministru al Greciei. Con
stantin Karafnanlis. a propus înche
ierea unui pact de neagresiune intre 
Grecia si Turcia, ca un pas in direc
ția îmbunătățirii relațiilor dintre cele 
două state.

într-un interviu acordat agenției 
U.P.I., șeful guvernului grec a apre
ciat că ..un asemenea pact ar îmbu
nătăți climatul, facilitînd progresul 
in dialogul greco-turc". El a subliniat 
că este convins de necesitatea resta
bilirii raporturilor de cooperare din
tre cele două țări.★

Primul ministru al Turciei.. Biilent 
Ecevit. a declarat într-un interviu 
acordat agenției U.P.I. că este dispus 
să accepte propunerea primului mi
nistru al Greciei. Constantin Kara
manlis. referitoare la un pact de 
neagresiune, ca măsură menită să 
ducă la îmbunătățirea relațiilor 
turco-grece.

nie-România a editat și difuzat un 
număr 'Special al buletinului său în 
care sînt evidențiate cursul ascen
dent al relațiilor româno-britanice, 
intensificarea schimbului reciproc de 
delegații la diferite niveluri dintre 
cele două țări.

O parte însemnată din buletinul 
asociației este dedicată prezentării 
personalității tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. subliniindu-se faptul că, 
datorită activității sale dinamice și 
neîntrerupte în favoarea păcii și co
operării intre toate națiunile, pre
ședintele României se afirmă ca o 
personalitate proeminentă a vieții 
politice internaționale.

în holul principal unde s-a desfă
șurat manifestarea a fost organizată 
o expoziție de fotografii ilustrind 
aspecte din viața și activitatea tova
rășului Nicolae Ceaușescu, pi-ecum și 
o expoziție a operelor alese ale 
președintelui Republicii Socialiste 
România.

Seara românească s-a încheiat cu 
o gală de filme documentare, care au 
prezentat realizările economice și 
social-culturale ale României socia
liste, varietatea și bogăția tradițiilor 
poporului nostru.

Proteste 
împotriva acțiunilor 

antidemocratice 
ale autorităților de la Seul

SEUL 5 (Agerpres). — La Seul s-a 
desfășurat un miting în cursul că
ruia s-a cerut eliberarea imediată a 
liderului democrat Kim Dae Jung, a- 
restat ilegal de aproape doi ani de 
autoritățile sud-coreene — informea
ză agenția A.C.T.C.

Fostul președinte al Coreei de sud, 
Yun Bo Son, a prezentat in cadrul 
mitingului o declarație. în numele 
cetățenilor persecutați pentru publi
carea „Apelului pentru democrație și 
salvare națională". In declarație sint 
denunțate acțiunile antidemocratice 
ale autorităților de la Seul, represi
unile împotriva opoziției și condițiile 
inumane de detenție ale adversarilor 
politici și ale altor oameni cu vederi 
progresiste din Coreea de sud.

Totodată, au avut loc reuniuni și 
manifestații ale studenților de la 
Universitatea din Seul, în cadrul că
rora participanții au condamnat ac
țiunile antipopulare ale actualilor 
guvernanți din Coreea de sud.

Rezoluția conferinței internaționale 
a parlamentarilor și reprezentanților sindicatelor
La New York a avut loc, cu pri

lejul sesiunii speciale a Adunării 
Generale a O.N.U. consacrate dezar
mării, o conferință internațională a 
parlamentarilor și reprezentanților 
sindicatelor din diferite țări, orga
nizată de Consiliul Mondial al Pă
cii.

Participanții la conferință și-au 
exprimat satisfacția in legătură cu 
organizarea sesiunii speciale consa
crate dezarmării, apreciind că aceas
ta „oferă o ocazie unică de a se 
identifica căile pentru, garantarea 
unui viitor mai bun pentru intreaga 
umanitate". în principala rezoluție 
adoptată de participanții la confe
rință se exprimă îngrijorarea în le
gătură cu evoluțiile periculoase din 
sfera cursei înarmărilor. Apreciind 
că sesiunea specială consacrată dez
armării trebuie să marcheze un pas 
înainte în lupta pentru stăvilirea 
cursei înarmărilor, participanții la 
conferință au adresat un apel tutu
ror țărilor membre ale O.N.U. „să 
lupte împotriva pericolului unui nou

război mondial" si „in acest scop să 
încheie acorduri care să interzică 
cercetarea, perfecționarea, producția, 
experimentarea și amplasarea orică
ror arme nucleare și a armelor con
venționale deosebit de periculoase", 
în rezoluție se atrage atenția asupra 
uriașelor fonduri irosite în epoca 
actuală pentru înarmări, arătîndu-se 
că această risipă de bunuri materi
ale și energii umane are loc într-o 
perioadă cînd omenirea este confrun
tată cu probleme economice și soci
ale acute. „Este necesar, precizează 
rezoluția, să se reducă bugetele mi
litare și să se folosească mijloacele 
astfel eliberate pentru satisfacerea 
unor nevoi presante ale popoarelor".

în discursul rostit la conferință, 
președintele Consiliului Mondial al 
Păcii. Romesh Chandra, a subliniat 
că „frînarea cursei înarmărilor și, 
în. primul rînd, a înarmărilor nu
cleare capătă în prezent o însem
nătate deosebită, pentru că de aceasta 
depinde soarta întregii civilizații de 
pe planeta noastră".

Sărbătoarea 
ziarului „Neues 

Deutschland“
.Zeci de mii de berlinezl au 

luat parte, simbătă și duminică, 
la manifestările organizate cu 
prilejul sărbătorii tradiționale 
a ziarului „Neues Deutschland", 
organ central de presă al C.C 
al P.S.U.G. In parcul Frie
drichshain, pe estrade special 
amenajate in aer liber, și-au dat 
concursul numeroase colective 
de artiști profesioniști și de 
amatori, programele bogate ale 
acestora cuprinzind și cintece și 
jocuri românești, aplaudate cu 
căldură de cetățenii capitalei 
R.D.G. Actuala ediție a sărbăto
rii ziarului și-a înscris pe ge
neric generoasa lozincă a soli
darității militante pentru pace 
și progres.

Redacția ziarului „Scinteia" a 
fost reprezentată la această 
sărbătoare de Constantin Mo- 
raru.
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agențiile de presă transmit:
Comunicatul comun pu* 

blicat la încheierea convorbirilor 
dintre Todor Jivkov, prim-secretar 
al C.C. al P.C. Bulgar, si Rene Ur
bany. președintele Partidului Comu
nist Luxemburghez, care a efectuat o 
vizită oficială în Bulgaria, evidenția
ză dorința celor două partide de a 
extinde relațiile bilaterale, necesita
tea întăririi unității si coeziunii miș
cării comuniste si muncitorești in
ternaționale. Ele s-au pronunțat pen
tru instaurarea unei păci trainice si 
pentru colaborare între popoare, 
pentru adoptarea de măsuri con
crete privind încetarea cursei înar
mărilor.
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Plenarei C.C. al P.C. din 
Danemarca și*a incheiat lucră
rile la Copenhaga. în cadrul plena

rei au fost analizate situația politi
că din țară, atitudinea comuniștilor 
față de politica economică a guver
nului, sarcinile partidului pe perioa
da următoare și au fost adoptate o 
serie de documente. Raportul asupra 
situației politice ■ interne a fost pre
zentat de președintele P.C. din Da
nemarca Joergen Jensen.

Grevă în Franța. Curtea de 
apel din Rouen a ordonat, luni di
mineața. evacuarea, in 48 de ore. a 
uzinei din Cleon a societății Renault, 
ocupată de joia trecută de muncito
rii aflati în grevă. După cum s-a 
anunțat, muncitorii revendică îmbu
nătățirea condițiilor de muncă si de 
viată. Ei au hotărît. luni dimineața, 
continuarea grevei cu ocuparea fabri
cii încă 24 de ore. La această uzină 
lucrează 8 000 salariați.

Un deziderat larg împărtășit la sesiunea specială a O.N.U.

SE IMPUN EFORTURI SUSȚINUTE PENTRU >1 MARCA 
UN ÎNCEPUT EFECTIV IN PROCESUL DEZARMĂRII

Ancheta internațională a „Scînteii“ (I)
Lucrările sesiunii speciale a Adunării Generale a O.N.U. consa

crate dezarmării sint urmărite cu atenție și interes de opinia publică 
mondială, care așteaptă ca acest reprezentativ for să obțină rezul
tate pozitive in vederea trecerii la înfăptuirea unor măsuri efective 
de dezarmare.

Ziarul nostru a adresat unor participanți la lucrări ințrebarea : 
Cum apreciați rolul șl perspectivele sesiunii speciale a Adunării 

Generale a O.N.U. consacrate dezarmării ? • _
Redăm mai jos citeva din răspunsurile primite :

„Un obiectiv vital al comunității internaționale”
Rolf BJORNERSTEDT, secretar general adjunct al O.N.U.:

Actuala sesiune specială a Adună
rii Generale a O.N.U. are de jucat 
un rol de prim rang în stimularea 
acțiunii guvernelor statelor lumii pe 
linia obținerii de rezultate concrete 
în cimpul dezarmării. în același 
timp, sesiunea are și funcțiunea de 
a concentra atenția si interesul opi
niei publice mondiale asupra mari
lor probleme ale dezarmării. Și din 
acest punct de vedere, al mobilizării 
atenției cercurilor celor mai largi 
de pretutindeni asupra obiectivului 
vital al dezarmării. actuala reuniune 
reprezintă o ocazie unică, fără pre
cedent în viata internațională. Ea 
este chemată să reprezinte un factor

al activizării opiniei publice mondia
le in favoarea dezarmării. Acesta 
constituie un aspect care trebuie 
extins și valorificat in cea mai mare 
măsură posibil.

Sint convins că si de dala aceasta 
România va avea un cuvint impor
tant de spus, va contribui din plin 
la desfășurarea în bune condiții a 
lucrărilor sesiunii speciale. în felul 
acesta ea va contribui, fără îndoială, 
la realizarea obiectivelor ce stau în 
fața sesiunii și a comunității interna
ționale în general, astfel încît să se 
poată înregistra progrese reale în 
domeniul dezarmării.

„Armele nucleare să fie puse în afara legii!“
Sean MAC BRIDE (Republica Irlanda), laureat al Premiului Nobel pen

tru pace:
în contextul schimbărilor rapide și 

fundamentale pe care lumea le cu
noaște de citeva decenii s-a produs 
și descoperirea energiei nucleare. 
Dar, totodată, și utilizarea ei pentru 
producerea armelor de distrugere. 
Prin aceasta a apărut, pentru prima

oară în istoria lumii o mare pri
mejdie pentru întreaga omenire. în 
legătură cu actuăla cursă a înarmă
rilor trebuie remarcat și faptul că. 
deși în trecut s-a interzis prin legea 
internațională folosirea armelor și 
mijloacelor de luptă care nu fac de

osebire între „combatanți" și „ci
vili" (amintiți-Vă de baloanele de 
bombardament sau de gloanțele 
dum-dum). astăzi folosirea armei 
nucleare — cea mai distrugătoare 
armă din toate timpurile — nu este 
scoasă în afara legii. Ca urmare, 
cursa înarmărilor nucleare continuă 
nestingherită ; fabricarea și perfec
ționarea acestei arme ajungind să 
treacă chiar drept un lucru „nor
mal", în arsenalele nucleare s-a 
acumulat o cantitate de arme in 
stare să distrugă civilizația planetei 
de peste douăzeci de ori.

în pofida diferitelor conferințe de 
pînă acum si a măsurilor — eufe
mistic numite — de dezarmare par
țială, nici un progres real nu s-a 
făcut pentru scoaterea în afara legii 
a armei nucleare. Și. practic, in nici 
un domeniu prăpastia între credibi
litatea în declarații și realitate nu 
este atît de mare ca în domeniul 
înarmărilor nucleare.

în același timp, competiția înarmă
rilor este încurajată și de lipsa pro
greselor în înfăptuirea dezarmării 
generale și totale — obiectiv procla
mat inclusiv în cadrul O.N.U., încă 
din 1961. In răstimpul care a trecut 
de atunci omenirea a fost angajată 
în cea mai mare cursă a înarmărilor 
din istoria sa. Negocierile purtate 
între timp s-au referit doar la limi
tarea cursei înarmărilor, urmărind de 
fapt nu dezarmarea, ci mai degrabă 
o înarmare în etape prestabilite.

Iată de ce actuala sesiune a Adu
nării Generale a O.N.U. este che
mată să determine un curs funda
mental nou în eforturile mondiale de 
dezarmare. Trebuie recunoscut că și 
in cadrul O.N.U. eforturile de dezar
mare de pînă acum prezintă un bi
lanț negativ. Aceasta în nici un caz 
pentru că nu s-ar fi depus eforturi 
susținute din partea anumitor state, 
între statele care au depus astfel

de eforturi. în discursul pe care l-am 
pronunțat cu cîțiva ani în urmă cu 
ocazia decernării Premiului Nobel, 
am citat și România pentru contri
buția ei valoroasă la cauza dezarmă-

rii. Și sînt convins că si acum, la 
sesiunea specială a O.N.U., România 
se va afla printre promotorii cei mai 
activi ai unor măsuri de dezarmare 
reală.

„Progresiil omenirii reclamă convertirea 
cheltuielilor militare în scopuri pașnice” 
danez STANOVNÎK, secretarul executiv al C.E.E./O.N.U.:

Unul din factorii importanți care 
ne rețin atenția, din perspectiva 
obiectivelor > sesiunii speciale a 
O.N.U.. îl constituie uriașele cheltu
ieli neproductive care se fac astăzi 
in lume în scopul înarmărilor. Fap
tul că aceste cheltuieli au devenit 
echivalente cu resursele folosite de 
populația din țările în curs de dez
voltare (două treimi din populația 
totală a globului) pentru a supravie
țui constituie, după părerea mea, unul

din cele mai mari paradoxuri ce au 
marcat vreodată istoria umanității, 

întrebarea care se pune astăzi cu 
acuitate — și la care actuala sesiune 
specială este chemată să dea răs
puns — este ce și cum trebuie făcut 
pentru a converti această economie 
militarizată într-o economie pașnică, 
pe deplin capabilă să contribuie la 
progresul omenirii. Iar acest lucru 
este pe deplin posibil.

întrevedere chino-zaire- 
Ză. Pre?e(îintele Zairului, Mobutu 
Șese Seko. l-a primit luni Pe Huan 
Hua. ministrul de externe al R.P. 
Chineze, sosit in vizită oficială la 
Kinshasa. în cursul convorbirii a fost 
exprimată satisfacția în legătură cu 
evoluția relațiilor de prietenie și coo
perare intre cele două țări si s-a că
zut de acord asupra continuării efor
turilor în vederea dezvoltării si ex
tinderii acestor relații.

0 delegație de stat a R.D. 
Germane, condusă de Giinter 
Mittag. membru al Biroului Politic, 
secretar al Comitetului Central al 
P.S.U.G.. a sosit luni la Paris, in
tr-o vizită de citeva zile, la invitația 
guvernului francez. în aceeași zi. 
membrii delegației au început con
vorbirile cu reprezentanți ai guver
nului francez si ai unor cercuri de 
afaceri, consacrate examinării moda
lităților de stabilire a unor relații 
economice bilaterale pe termen lung.

Convorbiri bulgaro-ceho- 
SlOVaCO. Luni au început convor
birile între Stanko Todorov, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
R.P. Bulgaria, si Lubomir Strougal, 
președintele guvernului cehoslovac, 
aflat în vizită oficială la Sofia. O- 
biectul convorbirilor îl constituie 
adincirea cooperării dintre cele două 
țări.

In alegerile din landurile 
Hamburg și Saxonia Infe
rioară di-n R-F-G-> pentru reînnoi
rea landtagurilor (parlamentele lo
cale), rezultatele indică întărirea po
ziției Partidului Social-Democrat în 
orașul hanseatic, care a obținut 51,5 
la sută din voturi, în timp ce Uniunii 
Creștin-Democrate i-au revenit 37,6 
la sută, iar Partidului Liber-Demo- 
crat (partenerul de coaliție al P.S.D. 
în guvernul de la Bonn) 4,8 la sută 
din sufragii (un recul substanțial față 
de alegerile precedente). în Saxonia 
Inferioară, victoria a revenit U.C.D., 
cu 48,7 la sută din voturi, urmată de 
P.S.D. cu 42,2 la sută și de P.L.D. cu 
4,2 la sută.

tn cadrul manifestărilor orga
nizate in Austria cu prilejul ce
lei de-a 60-a aniversări a creării 
statului național unitar român, 
la Universitatea din Salzburg a 
avut loc o seară românească. 
Despre semnificația istorică a 
evenimentului de la 1 decembrie 
1918 a vorbit prof. univ. dr. Ste
fan Munteanu, lector de limbă 
și literatură română la Univer
sitatea din Vlena.

In orașele israeliene Kiriat 
Ata și Ashdod au avut loc ma
nifestări cultural-artistlce româ
nești cu participarea grupului 
folcloric „Rapsodia. Română". 
Cu acest prilej, primarii Zvi 
Herer și Zvi Țilker au relevat 
bogăția folclorului românesc.

Inculpări în cazul Moro. 
Cele cinci persoane arestate la 19 
mai a.c. în cursul anchetei cu privire 
la asasinarea președintelui Consiliu
lui Național al Partidului Democrat- 
Creștin Italian, Aldo Moro, au fost 
inculpate luni pentru complicitate în 
răpirea și uciderea liderului P*- ’ *.C.  
și uciderea celor cinci membi. ai 
gărzii sale personale.

Acțiuni de protest ale 
feroviarilor japonezi. Lucră* 
torii de la căile ferate de stat din 
Japonia au declanșat, luni, o serie 
de acțiuni de protest împotriva re
presaliilor la care administrația căi
lor- ferate ii supune pe narticipan- 
tii la ofensiva de primăvară a oa
menilor muncii. Toate liniile căilor 
ferate de stat au fost afectate de 
greve de scurtă durată.

Măsuri economice în Ma
roc. ^ntr'° alocuțiune adresată du
minică națiunii, regele Hașsan al 
Il-îea al Marocului a anuntat că. 
incepînd de la 5 iunie, moneda na
țională. dirhamul marocan, pină 
acum cotat cu 1,1 franci francezi, 
trece la un curs parltar cu moneda 
franceză. De asemenea, regele Maro
cului a spus că a cerut guvernului să 
elaboreze un plan trienal tranzitoriu 
ca inlocuitor al planului cincinal pen
tru perioada 1978—1982. Planul, a 
precizat regele, va avea ca obiectiv 
principal „consolidarea independen
tei economice a Marocului".

„România, președintele Nicolae Ceaușescu 
îndeplinesc un rol important în conștientizarea 

asupra imperativului dezarmării”
Albert TEVOEDJRE, director general adjunct a! Organizației Interna

ționale a Muncii:
Vorbind despre sesiunea specială a 

Adunării Generale asupra dezarmă
rii. voi enunța următoarea temă de 
reflecție : oamenii produc din ce in 
ce mai multe bunuri neconsumabile. 
Este vorba de armamente. De aici, 
războaie, practicile de a refuza — in 
relațiile internaționale — discuția, 
concertarea, consensul. Iar dacă 
aceste obiecte de distrugere ar fi fo
losite, ce ar „produce" ele ?

Iată așadar un ciclu de producție 
absurd, inutil, nefast. Cu cit acest

ciclu infernal al distrugerii va fi sfă- 
rimat mai repede și mai radical, cu 
atit pacea lumii și bunăstarea gene
rală vor avea‘mai mult de cîștigat.

România, președintele Nicolae 
Ceaușescu îndeplinesc, de ani de zile, 
un rol important în conștientizarea 
cercurilor celor mai largi și a fac
torilor de răspundere din toate țările 
asupra marilor probleme ale dezar
mării.

Corneliu VLAD
New York

AFGANISTAN

Proiecte pentru realizarea 
de transformări democratice

KABUL 5 (Agerpres). — într-un 
discurs rostit în fața reprezentanților 
populației dintr-o serie de provincii 
ale țării, Nur Mohammed Taraki, 
președintele Consiliului Democratic 
Republican Revoluționar al Republi
cii Democratice Afganistan, a decla
rat că întreaga putere politică, eco
nomică și socială se află, în prezent, 
în miinile celor ce muncesc. Princi
pala noastră sarcină constă, în mo
mentul de față, în realizarea ime
diată a proiectelor de dezvoltare ra
pidă a regiunilor țării rămase în 
urmă. în scopul creșterii permanente 
a nivelului de trai al întregii popu
lații — a subliniat președintele.

în vederea îmbunătățirii condițiilor 
de viață ale maselor. de oameni ai 
muncii din Afganistan —- a declarat 
președintele Taraki — guvernul în
făptuiește o serie de transformări de
mocratice social-economice și cultu
rale. El inițiază amnle măsuri pen
tru reducerea șomajului, extinderea 
instituțiilor de învățămint profesional, 
fapt care va permite lichidarea trep
tată a procentului mare de analfabeți 
in rîndurile populației — una din 
cele mai grele moșteniri preluate de 
la vechiul regim alături de starea 
generală de subdezvoltare a tării, 
participarea activă a întregului po
por la dezvoltarea social-economică 
a Afganistanului.


