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Moment de seamă în dezvoltarea colaborării româno-guineeze, expresie

0 solidarității României cu lupta popoarelor africane pentru libertate și progres

la invitația președintelui Nicolae Ceaușescu,
A

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU

Secretarul general al C.C. al Partidului Comunist din Israel
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ieri a sosit în țara noastră ■I

președintele Republicii Populare
Revoluționare Guineea, Ahmed Sekou Toure

Călduroasă
primire 

în Capitală
La invitația tovarășului Nicolae 

Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, și a 
tovarășei Elena, Ceaușescu, joi, 26 
iulie, a sosit în Capitală, intr-o vizită 
oficială de partid și de stat, tova
rășul Ahmed Sekou Toure, secretar 
general al Partidului Democrat din 
Guineea, președintele Republicii 
Populare Revoluționare Guineea, îm
preună cu tovarășa Andree Toure.

Noua întilnire dintre cei doi con
ducători de partid și de stat repre
zintă un eveniment de o deosebita 
însemnătate în cronica relațiilor de 
prietenie și solidaritate militantă din
tre partidele, țările și popoarele 
noastre, care au marcat o continuă 
dezvoltare și aprofundare după vizita 
tovarășului Nicolae Ceaușescu și a 
tovarășei Elena Ceaușescu în Repu
blica Populară Revoluționară Gui
neea, din martie 1974. Actualul dia
log la nivel înalt româno-guineez de 
la București reprezintă o mărturie a 
voinței celor două partide, țări și po
poare de a promova raporturi tot mai 
strinse intre ele, de a conlucra tot 
mai rodnic, de a-și aduce o contri
buție activă la soluționarea marilor 
probleme care confruntă astăzi ome
nirea, la lupta popoarelor pentru de
mocratizarea relațiilor interstatale, 
pentru instaurarea unei noi ordini 
politice și economice mondiale, pen
tru edificarea unei lumi mai bune șl 
mai drepte pe planeta noastră.

Ceremonia sosirii înaltului’ oaspete 
a avut loc pe aeroportul Otopenl, îm
podobit sărbătorește. Pe frontispiciul 
salonului oficial se aflau portretele 
tovarășului Nicolae Ceaușescu și to
varășului Ahmed Sekou Toure, înca
drate de drapelele de stat ale celor

Tovarășul Nicolae 
cretar general al Partidului 
nist Român, a primit, joi dimineața, 
pe Meir Vilner, secretar general al 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist din Israel, care face o vi
zită de prietenie în țara noastră, la 
invitația C.C. al P.C.R.

La primire a luat parte Virgil Ca
zacu, membru al Comitetului Poli
ție Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.

Exprimînd satisfacția de a se rein- 
tîlni cu tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
oaspetele a adresat mulțumiri se
cretarului general al Partidului Co
munist Român pentru invitația de a 
vizita România, de a cunoaște marile 
realizări obținute de poporul român, 
sub conducerea P.C.R., pe calea edi
ficării societății socialiste multilate
ral dezvoltate.

Salutîndu-1 pe oaspete, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu l-a rugat să trans
mită conducerii P.C. din Israel urări 
de succese în activitatea pe care o 
desfășoară. •

In cadrul întrevederii, a avut loc 
un schimb de păreri și informații cu 
privire la dezvoltarea relațiilor din
tre cele două partide, precum și în 
legătură cu unele probleme actuale 
ale situației internaționale și ale miș
cării comuniste și muncitorești. In 
acest context, a fost subliniată do
rința ambelor partide de a continua 
contactele în probleme de interes co
mun, spre binele țărilor și popoare-

Ceaușescu, se- 
Comu-

lor noastre, al cauzei generale a 
păcii, independentei naționale, de
mocrației și socialismului.

în contextul examinării situației 
internaționale, o atenție deosebită s-a 
acordat problemelor Orientului Mij
lociu. S-a subliniat că se impune in
tensificarea eforturilor pentru reali
zarea unei păci globale în această 
zonă pe cale politică, pașnică, care 
să ducă la retragerea Israelului din 
teritoriile arabe ocupate în 1967, la 
înfăptuirea drepturilor naționale le
gitime ale poporului arab palestinian,, 
inclusiv a dreptului la autodetermi
nare și constituire a unui stat pro
priu și independent, la asigurarea in
tegrității și securității tuturor state
lor din regiune.

A fost exprimată convingerea că 
rezolvarea problemelor complexe din 
Orientul Mijlociu necesită o abor
dare realistă, constructivă, inclusiv în 
cadrul O.N.U. — eventual prin con
vocarea unei conferințe internațio
nale cu participarea tuturor părților 
interesate, inclusiv a Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei — pre
cum și a U.R.S.S. și 
ședinți ai Conferinței

Schimbul de păreri 
melor internaționale 
dențiat importanta intensificării efor
turilor forțelor democratice, progre
siste, revoluționare și antiimperia- 
liste în lupta pentru apărarea păcii, 
consolidarea securității, încrederii și

cooperării între state. în acest sens, 
s-a evidențiat că pacea și securitatea 
internațională impun eforturi hotă- 
rîte pentru democratizarea vieții in
ternaționale, pentru respectarea în 
relațiile interstatale a principiilor 
independenței și suveranității națio
nale. ale egalității in drepturi și 
avantajului reciproc, neintervenției 
în treburile interne, nerecurgerii la 
forță și la amenințarea cu forța, pen
tru lichidarea colonialismului și neo- 
colonialismului, a oricăror forme de 
asuprire națională, pentru instau
rarea unei noi ordini economice 

• mondiale care să asigure dezvoltarea 
liberă și neîngrădită a tuturor popoa
relor. S-a relevat, de asemenea, im
portanța concentrării eforturilor în 
direcția soluționării pe calea tratati
velor a stărilor conflictuale din dife
rite zone ale globului, pentru înfăp
tuirea în Europa a acordurilor de la 
Helsinki cu privire la realizarea unui 
sistem real de securitate și colabo
rare pe continent, pentru măsuri con
crete de dezarmare, și în special de 
dezarmare nucleară.

S-a subliniat rolul important oe re
vine partidelor comuniste și muncito
rești în lupta pentru o lume mal 
bună și mai dreaptă, relevîndu-se în 
acest cadru importanta unității 
lidarității mișcării comuniste și 
citorești internaționale.

întrevederea s-a desfășurat 
atmosferă

de a se acționa pe linia

tntr-o

dome- 
dintra

și so- 
mun-

S.U.A.. copre- 
de la Geneva, 
asupra proble- 
actuale a evi-

într-0
prietenească, tovărășească.

Băncii de export-import din S.U.A

Din toate colțurile țării,La sosire, pe aeroportul internațional Otopenl

începerea convorbirilor oficiale

Președintele
Joi, 26 iulie, președintele Republicii 

Socialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit pe John Moore, 
președintele Băncii de export-import 
din S.U.A., care ne vizitează tara.

La întrevedere a luat parte Paul 
Niculescu, viceprim-minlstru al gu
vernului. ministrul finanțelor.

A fost de față Rudolph Aggrey, am
basadorul S.U.A. la București.

In cadrul întrevederii s-a exprimat 
satisfacția pentru evoluția favorabilă 
a raporturilor de colaborare si coope-

rare dintre România și S.U.A. șl au 
fost evidențiate posibilitățile largi 
existente în diferite domenii de acti
vitate, in vederea extinderii și ampli
ficării acestor raporturi. In acest con
text a fost evidențiat rolul care re
vine Băncii de export-import din 
S.U.A. în stimularea conlucrării ro- 
mâno-americane, in intensificarea 
schimburilor economice dintre cele 
două țări, în finanțarea unor acțiuni 
comune de cooperare reciproc avan
tajoase. S-a arătat. în acest sens, ne-

cesltatea 
identificării de noi căi și mijloace me
nite a duce la lărgirea conlucrării 
româno-americane în vederea înfăp
tuirii hotărîrilor stabilite între pre
ședinții Nicolae Ceaușescu și Jimmy 
Carter cu privire la atingerea nivelu
lui de 1 ftiiliard de dolari în 
fiiul schimburilor economice 
cele două țări.

întrevederea s-a desfășurat 
atmosferă cordială.

(Continuare în pag. a II-a)

La Palatul Republicii au inceput, 
joi, 26 iulie, convorbirile oficiale în
tre tovarășul Nicolae 
secretar general al 
Comunist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, și tovarășul 
Ahmed Sekou Toure, secretar general 
al Partidului Democrat din Guineea,

Ceaușescu, 
Partidului

președintele Republicii Populare Re
voluționare Guineea.

La convorbiri participă :
Din partea română — tovarășii 

Gheorghe Oprea, membru al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-viceprim-ministru al gu
vernului, Virgil Trofin, membru al

Dineu oficial oferit de tovarășul Nicolae Ceausescu

Comitetului Politic Executiv al 
al P.C.R., viceprim-mjnistru, 
Uglar. membru al Comitetului 
tic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
Ștefan Andrei, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., ministrul afacerilor exter
ne, Ion Ursu, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., prim-vicepreședinte al Con-

Poli-

calde expresii ale sentimentelor 
de satisfacție și mindrie patriotică 

de felicitare adresate tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Ceaușescu cu prilejul conferirii unor înalte distincții din partea 

Institutului de relații internaționale din Roma

Mesaje

și tovarășa Elena Ceaușescu în onoarea tovarășului
Ahmed Sekou Toure si a tovarășei Andree Toure

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, și tovarășa Elena 
Ceaușescu au oferit, joi seara, un di
neu oficial in onoarea tovarășului 
Ahmed Sekou Toure, secretar gene-

ral al Partidului Democrat din Gui
neea, președintele Republicii Popu
lare Revoluționare Guineea, și a to
varășei Andree Toure.

La dineu au 
Stefan Voitec, 
Bobu, Virgil

luat parte tovarășii 
Iosif Banc. Emil 
Cazacu, Gheorghe

Cioară, Lina Ciobanu. Constantin 
Dăscălescu, Emil Drăgănescu, Janos 
Fazekas, Ion Ionită, Petre 
Paul Niculescu, Gheorghe 
Gheorghe Pană. Ion Pățan.

Lupu, 
Oprea, 
Dumi-

(Continuare în pag. a IlI-a)

Toastul tovarășului
Nicolae Ceausescu

Toastul tovarășului 
Ahmed Sekou Toure

Stimate tovarășe Sekou Tourd,
Tovarășă Andree Toure,
Stimați tovarăși și prieteni,
Aș dori, in primul rînd, să exprim satisfacția noastră, 

e conducerii de partid și de stat, pentru vizita pe care 
dumneavoastră și delegația Republicii Populare Revolu
ționare Guineea o faceți în România, să vă adresez un 
călduros salut de bun venit și urarea de a vă simți cit 
mai bine in țara noastră.

Vizita dumneavoastră în România reprezintă o expre
sie a relațiilor bune dintre partidele și popoarele român 
și guineez.

îmi amintesc cu multă plăcere de vizita pe care am 
făcut-o în Guineea, de convorbirile și înțelegerile la care 
am ajuns cu acel prilej.

Doresc să menționez cu multă satisfacție cursul ascen
dent al relațiilor româno-guineeze în anii care au urmat. 
Fără îndoială că vizita dumneavoastră va constitui un 
nou moment important in relațiile dintre partidele și 
țările noastre, va da un impuls și mai puternic atît cola
borării și cooperării economice, tehnico-științifice și cul
turale, cit și conlucrării pe plan internațional.

Vizitați România cu puțin timp inainte de marea săr
bătoare a poporului român — împlinirea a 35 de ani de 
la revoluția de eliberare națională și socială antifascistă 
și antiimperialistă. care a deschis calea poporului român 
spre dezvoltarea liberă și apoi spre construcția societății 
socialiste.

în aceste zile veți avea posibilitatea să cunoașteți unele 
din realizările poporului român in edificarea socialismu
lui, sub conducerea partidului comunist, cit și unele din
(Continuare în pag. a IlI-a)

Stimate tovarășe președinte al Republicii
România,

Tovarășă
Tovarăși

Român,

Elena Ceaușescu, 
miniștri și activiști ai Partidului

mai înainte de toate, să mă achit

Socialiste

Comunist

de o în-Aș dori, 
datorire de onoare, aceea de a vă mulțumi sincer pen
tru primirea frățească, entuziastă pe care, împreună cu 
bravul dumneavoastră popor, ați binevoit să o rezervați 
delegației revoluției guineeze pe pămintul României.

Aș dori, in același timp, să vă transmit saluturile 
călduroase, expresia profundă a încrederii poporului mi
litant guineez față de poporul român, față de partidul 
său comunist, față de conducerea Partidului Comunist 
Român, față de marele și strălucitul conducător al său, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Raporturile de colaborare care există în mod foarte 
fericit între România socialistă și Guineea sînt rezultatul 
adeziunii intime a celor două partide ale noastre la o 
linie de dezvoltare istorică, care permite prietenia, înțe
legerea și activitatea comună a popoarelor noastre ce 
aspiră la realizarea acelor idealuri de libertate, egali
tate, prosperitate, în pace și înțelegere reciprocă.

Subliniind, in continuare, că istoria este opera popoare
lor. reprezintă activitatea concretă și lupta popoarelor, 
vorbitorul a relevat : Fiecare popor poate ți trebuie să-și 
afirme geniul său creator în folosul satisfacerii necesi
tăților lui materiale, și spirituale. Nu există om incapabil, 
nu există popor incapabil ; există doar condiții care îm
piedică afirmarea omului, afirmarea poporului. în con
diții identice, oamenii, indiferent de culoare, sint egali,

(Continuare în pag. a IlI-a)
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VIZITA IN TARA NOASTRĂ A PREȘEDINTELUI AHMED SEKOU TORRE

Primire entuziasta pe aeroportul Otopenl Mii de bucureșteni ovaționează pe cei doi conducători de partid și de stat

(Urmare din pag. I)
două țări. Pe mari pancarte se pu
teau citi urările : „Bun venit în Re
publica Socialistă România tovarășu
lui Ahmed Sekou Toure, secretar ge
neral al Partidului Democrat din 
Guineea, președintele Republicii 
Populare Revoluționare Guineea", 
„Să se dezvolte continuu colaborarea 
și solidaritatea militantă dintre Re
publica Socialistă România și Repu
blica Populară Revoluționară Gui
neea spre binele popoarelor român 
și guineez, pentru pacea și progresul 
tuturor națiunilor lumii !“.

La ora 12,30 aeronava specială cu 
care călătorește conducătorul parti
dului și statului guineez a aterizat.

La coborârea din avion, tovarășul 
Ahmed Sekou Toure și tovarășa An
dree Toure au fost salutați cu deose
bită căldură de tovarășul Nicoiae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu. Cei doi conducători de 
partid și de stat și-au strîns mîinile 
cu prietenie, s-au îmbrățișat. Cu 
aceeași cordialitate și-au strîns mîi
nile, s-au îmbrățișat tovarășa Elena 
Ceaușescu și tovarășa Andree Toure.

In întîmpinarea în^tuluW»SPăte, 
pe aeropprt se aflau tovarășii Ștefan 
Voitec, Iosif Banc, Emil Bobu, Virgil 
Cazacu, Janos Fazekas, Ion Ioniță, 
Gheorghe Oprea, Gheorghe Pană, 
Virgil Trofin, Ștefan Andrei, Ion Co
mun, Nicoiae Giosan, Vasile Patilineț, 
membri ai C.C. al P.C.R. și ai guver
nului,’ generali și ofițeri superiori, 
alte persoane oficiale.

Pe aeroport se aflau ambasadorul 
României la Conakry și ambasadorul 
Guineei la București. Erau prezenți, 
de asemenea, șefii misiunilor diplo
matice din unele țări africane.

Conducătorul partidului și statului 
guineez este însoțit in vizita sa în țara 
noastră de tovarășii Moussa Diakite, 
membru al Biroului Politic Național 
al Partidului Democrat din Guineea,

primire în Capitală
ministrul locuințelor, domeniilor și 
urbanisticii, N’Famara Keita, mem
bru al Biroului Politic Național al 
Partidului Democrat din Guineea, 
ministrul energiei, Mamady Keita, 
membru al Biroului Politic Național 
al Partidului Democrat din Guineea, 
ministrul învățămîntului superior și 
cercetării științifice, Fily Cissoko, se
cretar al Biroului Politic Național al 
Partidului Democrat din Guineea, 
ministrul tineretului, sportului și ar
telor populare, Mamady Kaba, minis
trul industriei, Sikhe Camara, minis
trul justiției, Marcel Cross, secretar 
de stat, însărcinat cu cooperarea in
ternațională, de alte persoane oficiale.

Garda militară aliniată pe aeroport 
a prezentat onorul. Au fost intonate 
imnurile de stat ale Guineei și 
României, în timp ce, în semn de 
salut, au fost trase 21 salve de ar
tilerie. Conducătorii de partid și de 
stat ai celor două țări au trecut în 
revistă garda de onoare.

Un grup de pionieri și tineri oferă 
tovarășilor Nicoiae Ceaușescu și Ah
med Sekou Toure, tovarășei Elena 
Ceaușescu și tovarășei Andree Toure 
buchete de flori.

Numeroși bucureșteni aflați pe ae
roport, cărora li s-au adăugat tin 
mare grup de tineri guineezi care 
studiază în România, au ovaționat 
cu însuflețire pe cei doi conducători 
de partid și de stat, pentru prietenia 
dintre țările, popoarele și partidele 
noastre, dind astfel expresie satis
facției pentru noul dialog la nivel 
înalt româno-guineez, menit să creeze 
o bază și mai trainică relațiilor de 
prietenie și solidaritate militantă 
existente între cele două țări, po
poare și partide, să le amplifice și 
să le adincească in cele mai diferite 
domenii.

Solemnitatea primirii înaltului oas
pete s-a încheiat cu defilarea gărzii 
de onoare.

In aplauzele mulțimii, tovarășii 
Nicoiae Ceaușescu și Ahmed Sekou 

Tourâ, tovarășa Elena Ceaușescu șl 
tovarășa Andree Toure au părăsit 
aeroportul, îndreptîndu-se spre reșe
dința rezervată înalților oaspeți — 
Palatul Primăverii.

De-a lungul traseului, mii de lo
cuitori ai Capitalei, care fluturau 
stegulețe românești și guineeze, au 
salutat cu sentimente calde, priete
nești pe cei doi conducători de par
tid și de stat. Entuziasmul cu care 
au fost salutați conducătorii de par
tid și de stat ai României și Guineei, 
căldura sentimentelor manifestate 
față de ei au dat expresie priete
niei ce leagă poporul român de po
porul guineez, dorinței lui de a dez
volta continuu raporturile româno- 
guineeze în interesul reciproc, al 
cauzei păcii și înțelegerii internațio
nale.

Coloana oficială se oprește în Piața 
Arcului de Triumf. Aici tovarășii 
Nicoiae Ceaușescu și Ahmed Sekou 
Toure, tovarășa Elena Ceaușescu și 
tovarășa Andree Toure coboară din 
mașini în uralele și ovațiile mulți
mii. Pionierii le oferă cravate roșii 
de pionier cu tricolor și buchete de 
flori. Grupuri de dansatori, tineri in 
frumoase costume naționale, sportivi 
dau Ceremoniei un aspect sărbăto
resc, ' specific tradiționalei ospitali
tăți a poporului român. Tovarășii 
Nicoiae Ceaușescu și Ahmed Sekou 
Toure, tovarășele Elena Ceaușescu și 
Andree Toure sînt invitați să se 
prindă alături de dansatori într-o 
horă a prieteniei.

Tovarășul Nicoiae Ceaușescu și 
tovarășul Ahmed Sekou Toură, 
tovarășa Elena Ceaușescu și tovarășa 
Andree Toure, parcurgînd pe jos 
Piața Arcului de Triumf, au răspuns 
cu cordialitate uralelor, manifestări
lor de simpatie ale mulțimii.

La Palatul Primăverii, conducăto
rii de partid și de stat ai României 
și Guineei, tovarășa Elena Ceaușescu 
și tovarășa Andree Toure s-au între
ținut cordial, prietenește. in mi|locul locuitorilor Capitalei, răspunzind manifestărilor de caldă prietenie și înaltă prețuire

FURAJE PREȚIOASE-PAIELE 
strinse neintirziat, depozitate și păstrate cu grijă!

-------------------- 1
Succese în cinstea

marii sărbători
Acum, după ce recoltatul griului s-a încheiat practic in toate uni

tățile agricole din județul Teleorman, problema cea mal Importantă 
la ordinea zilei o constituie eliberarea terenului de paie. O asemenea 
cerință este determinată nu numai de suprafețele destul de mari — 
peste 30 000 hectare — care mai sint de însămințat cu cea de-a 
doua cultură, ci, mal ales, de importanța deosebită pe care o au aici 
paiele in echilibrarea balanței fura|ere. Stringerea urgentă a paielor 
este necesară șl pentru efectuarea arăturilor pe terenurile ce urmea
ză să fie insămințate in toamnă cu cereale păioase și plante fura
jere. Or, soluționarea corespunzătoare a acestor probleme este con
diționată de incheierea in cel mult 10 zile a intregli acțiuni de eli
berare a terenurilor ocupate cu paie. Ce se intreprlnde in acest sens ?

Programul județean întocmit in 
acest scop stabilește, următoarele trei 
mari direcții de acțiune : 1) elibera
rea terenului de paie prin balotare 
— pe o suprafață de 27 000 hectare ; 
2) stringerea paielor de pe cele 20 000 
hectare înierbate se va face numai 
cu combinele pentru siloz, urmind ca 
acest amestec de paie și ierburi să 
fie folosit direct la furajarea anima
lelor sau la prepararea silozului ; 3) 
ținind seama mai ales de con
dițiile climatice nefavorabile, a fost 
declanșată o amplă acțiune de mobi
lizare la eliberarea de paie a terenu
rilor a tuturor locuitorilor de la sa
te. Pentru a stimula participarea co
operatorilor la această acțiune, retri
buirea urmează să se facă in natură, 
în funcție de cantitățile de paie strin
se de fiecare formație in parte. 
S-a stabilit, totodată, ca Întreaga 
cantitate de paie adunată manual 
să se transporte numai cu atela
jele cooperativelor sau ale membrilor 
cooperatori, ceea ce la nivelul jude
țului înseamnă o reducere a consu
mului de combustibil planificat, in 
acest scop, cu aproape 30 la sută.

Cum se materializează acest pro
gram în unitățile agricole ? Ne oprim 
mai întîi pe solele C.A.P. Olteni, 
unde, alături de mecanizatorii de la 
presele de balotat, lucrau aproape 300 
de cooperatori impărtiți în 8 echipe. 
O altă echipă de mecanizatori, do
tată cu cinci combine pentru recoltat 
siloz, acționa în flux cu un număr 
de 14 remorci. La transport mai erau 
utilizate șl 45 de căruțe echipate spe

cial în acest scop. Ca rezultat al bu
nei organizări a muncii, aici paiele 
au fost strînse pină acum de pe mai 
bine de 500 hectare, iar pentru baza

In județul Teleorman: exemple de buni 
gospodari, dar și situații care îndeamnă la 

urgentarea acestor lucrări

furajeră a fost format un stoc de *- 
proape 700 tone din paie de cea mai 
bună calitate. La Olteni, unde paiele 
tocate in amestec cu coceni și înnobi
late cu melasă formează între 30—40 
la sută din rația de hrană a tauri
nelor, stocul actual va fi completat 
cu încă 300 de tone. Calitățile nutri
tive și eficiența unei asemenea rețe
te furajere pot fi probate atît prin 
producțiile mari de lapte sau sporu
rile în greutate, cit și prin venitul 
net ce se obține in această unitate la 
fiecare litru de lapte sau kilogram 
de carne.

Ca buni gospodari în stringerea și 
utilizarea paielor se remarcă și coo
peratorii de la Purani, Drâgănești, 
Videle și Lăceni, unde șirele de paie 
din incinta sectoarelor zootehnice re
prezintă de pe acum un adevărat fu
raj, ținind seama de conținutul mare 
în ierburi pe care il au acestea. In 
aceste unități, ca de altfel și in alte 
40 de cooperative agricole din ju
dețul Teleorman, paiele au fost adu

nate de pe mai bine de 60 la sută 
din suprafețele cultivate cu orz și 
griu. O precizare : aproape 20 la sută 
din aceste suprafețe au fost eliberate 
numai printre „ferestrele" ploilor, cu 
ajutorul combinelor și membrilor 
cooperatori.

Pe ansamblul județului Teleorman 
au mai rămas de adunat paiele de pe 
aproape 70 000 hectare. Suprafețe 
mari sînt prevăzute a fi eliberate de 
paie cu forțele manuale din coope
rative, care, potrivit programului 
stabilit, ar trebui să lucreze cu o vi
teză zilnică de peste 2 300 hectare. 
Pentru unitățile situate in nordul ju
dețului însă, unde ploile au fost des
tul de dese în ultima săptâmînă, sin
gura soluție pentru adunatul paielor 

o constituie deocamdată folosirea 
combinelor pentru siloz și a forțelor 
manuale. în ciuda unor acțiuni me
ritorii întreprinse în acest sens la 
cooperativele din Lăceni, Cosmești, 
Videle, Călinești, Licurici, Beuea, 
ș.a., pe ansamblul zonei participarea 
locuitorilor satelor la' strinsul paielor 
este redusă, iar în unele locuri 
aproape inexistentă. De ce ? în lipsa 
unui răspuns cît de cît acceptabil, la 
Blejești, Ciuperceni, Furculești de Vi
dele, Albeni, Mavrodim, Valea Cire
șului și în alte unități se invocă in
variabil același motiv : „ploile care 
ne țin in loc". Adevărul este că s-a 
cam uitat că paiele se pot strînge si 
cu furca. Iar primii care au uitat se 
pare că sînt nu atît cooperatorii, ci 
tocmai cei chemați să găsească for
mele cele mai corespunzătoare pentru 
mobilizarea oamenilor ia acțiuni de 
o asemenea importanță. De ce să n-o 
spunem : dacă la Blejești, Ciuper
ceni, Siliștea, Furculești de Videle 
sau Sîrbeni s-ar fi aplicat formele de 

organizare și retribuire din zona Pu
rani sau Olteni, în mod sigur rezul
tatele ar fi fost cu totul altele.

Explicațiile și justificările primite 
in unitățile amintite sint departe de 
a lăsa să se creadă că lucrurile vor 
fi îndreptate pe un făgaș bun fără 
o intervenție directă și energică a 
comandamentului județean, a cadre
lor de partid și de stat care răspund 
de unitățile respective. Facem aceas
tă afirmație, referindu-ne, intre al
tele, la cele văzute la Blejești, unde 
prezența noastră l-a incomodat atît 
de mult pe primarul comunei, tova
rășul Mihai Coșmeleață, incit nici nu 
a vrut să participe la discuția pe care 
am avut-o aici cu factorii de răspun
dere. Cum informațiile primite de Ia 
secretarul biroului executiv și de la 
vicepreședintele consiliului se bateau 
cap in cap cu cele ale cadrelor de 
conducere din unitățile agricole ale 
comunei, iar toate acestea cu situa
ția reală din cimp, concluzia nu poa
te fi decit una singură : ceea ce se 
întreprinde aici pentru încheierea 
acestei campanii este departe de in
dicațiile clare și precise stabilite prin 
programul județean.

Fapt este că, pe ansamblul jude
țului Teleorman, eliberarea de paie a 
terenurilor nu a ținut pasul cu re
coltarea. E drept, ploile din ultima 
săptămînă au îngreunat întrucitva 
stringerea și depozitarea paielor. Dar 
nu aceasta constituie principala cauză 
a restanțelor mari dintr-un șir de 
unități agricole. Ținind seama că pe 
cîmp mai sint mari cantități de paie, 
este absolut necesar ca în fiecare co
mună să se treacă imediat la consti
tuirea de formații de cooperatori și 
mecanizatori, cărora să li se stabi
lească sarcini precise, astfel Incit in 
județ să se stringă zilnic paiele de 
pe cel puțin 7 500 de hectare. Nici o 
cantitate de paie, oricît de mică, să 
nu fie lăsată să se degradeze pe mi
riște ! Fiecare kilogram contează în 
balanța furajeră a fiecărei unități 
agricole 1

loslf POP 
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La Lupeni — 47 000 tone 
de cărbune peste plan

Oamenii muncii de la întreprin
derea minieră Lupeni raportează 
noi succese in întîmpinarea zilei de 
23 August. Elocvent in acest sens 
este faptul că în primul semestru 
ei au extras cu 161 000 tone de căr
bune mai mult decit in perioada 
corespunzătoare a anului trecut, 
din care 47 000 tone peste sarcinile 
de plan, în condițiile depășirii pro
ductivității muncii în abataje cu 
1 368 kg pe post și reducerii chel
tuielilor materiale cu 33,40 lei la 
1 000 lei producție marfă.

Informînd despre realizările ob
ținute, în telegrama adresată C.C. 
al P.C.R., tovarășului Nicoiae 
Ceaușescu, de adunarea reprezen
tanților oamenilor muncii de la 
această unitate economică, se spu
ne : Permiteți-ne, mult stimate și 
iubite tovarășe Nicoiae Ceaușescu, 
să folosim și acest prilej pentru a 
ne exprima gîndurile noastre de 
recunoștință pentru tot ceea ce fa
ceți in folosul minerilor, al între
gului popor, adeziunea totală față 
de întreaga politică internă și ex
ternă a partidului și statului, ho- 
tărîrea de a face totul pentru apli
carea in viață a acestei politici 
prin care se realizează aspirațiile 
de bunăstare materială și spirituală 
ale întregului popor, înaintarea 
României socialiste pe noi trepte 
de progres și civilizație.

Ne exprimăm, totodată, din adin- 
cul cugetului, sentimentele de pro
fundă mindrie patriotică și satis
facție pe care le-am trăit recent, 
aflind că v-a fost conferită Me
dalia de aur cu plachetă a Institu
tului de relații internaționale din 

Roma și Medalia jubiliară emisă 
de institut cu prilejul Celei de-a 
XXXV-a aniversări a eliberării 
României.

Industria județului 
Suceava a îndeplinit 

planul pe 7 luni
In întrecerea socialistă desfășu

rată in cinstea marii sărbători de 
la 23 August, oamenii muncii din 
unitățile industriale ale județului 
Suceava au înscris un nou și re
marcabil succes : îndeplinirea cu 
6 zile mai devreme a sarcinilor de 
plan aferente primelor șapte luni 
ale anului.

S-au creat astfel condiții ca pină 
Ia 31 iulie să se realizeze supli
mentar o producție industrială in 
valoare de 240 milioane lei. Se 
cuvine menționat că pină la aceas
tă dată industria suceveana înre
gistrează un spor la producția netă 
de 82,5 milioane lei.

Cheltuieli materiale 
mai reduse — producție 

netă superioară 
prevederilor

Colectivele întreprinderilor de in
dustrie ușoară din județul Alba 
și-au onorat, înainte de termen, an
gajamentele asumate in cinstea ce
lei de-a 35-a aniversări a Eliberării 
patriei. Lucrătorii din această ra
mură au produs și pus la dispoziția 
comerțului, peste prevederile de 
plan, in intervalul de la 1 ianuarie 
la 25 iulie. 6 000 perechi de încălță
minte, 500 000 perechi de ciorapi, 
100 haine din piele, articole de por
țelan în valoare de peste 2,5 mili
oane lei și alte bunuri materiale. 
Generalizarea experienței valoroase 
dobindite pe linia folosirii cu ran
dament sporit a mașinilor, utilaje
lor. spatiilor productive si a mate
riilor prime a permis îndeplinirea 
și depășirea sarcinilor de plan in 
condițiile creșterii substanțiale a 
eficientei economice. Toate cele 

cinci mari unități de industrie 
ușoară din județ au redus cheltuie
lile materiale de producției realizind 
o economie totală de peste 9 mili
oane Iei. ceea ce a contribuit la de
pășirea planului producției nete cu 
mai mult de 18,6 milioane iei.

„Oituz“ — un nou tip 
de navă construită 

la Galați
De la Șantierul naval din Galați 

a plecat în probe de marș pe 
mare nava multifuncțională „Oi- 
tuz“ de 15 000 tdw — proiectant 
ICEPRONAV Galați. beneficiar 
NAVROM Constanta — prima din 
seria de acest fel ce se construiesc 
aici, dotată cu motor românesc de 
8 000 CP, fabricat la Reșița. Eveni
mentul, intrat în cotidianul muncii 
de la mila 80 a Dunării, are insă 
o semnificație anume : marchează 
împlinirea a două decenii de la 
lansarea primei nave maritime 
românești construite in țară, car
goul cu nume-simbol „Galați", de 
4 500 tdw — navă care a efectuat 
in acest răstimp aproape 150 de 
curse pe mările și oceanele lumii, 
comportîndu-se excelent. Din 1959 
și pină în prezent. Șantierul naval 
Galați a livrat beneficiarilor, interni 
și externi. 148 de nave cu un tonaj 
total de peste un milion tdw.

Cu angajamentele 
realizate

Lucrătorii centralelor termoelec
trice de la Borzești și Comănești au 
înscris noi și importante realizări 
în întrecerea socialistă. Ca urmare 
a exploatării cu randamente supe
rioare a mașinilor de forță, a evi
tării incidentelor si avariilor din 
uzine și de pe liniile de transport, 
ei au pulsat în sistemul energetic 
național 90 milioane kWh energie 
electrică, cantitate echivalentă cu 
angajamentele asumate oe întreg 
anul 1979.

I
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VIZITA IN TARA NOASTRĂ A PREȘEDINTELUI AHMED SEKOU TOURE

în timpul convorbirilor oficiale Moment din timpul vizitei protocolare

Toastul tovarășului
Nicolae Ceaușescu

Toastul tovarășului 
Ahmed Sekou Toure

Vizită protocolară

(Urmare din pag. I)
preocupările sale actuale. Aș mențio
na numai faptul că în acești ani in
dustria românească a crescut de 
42 de ori. S-au dezvoltat, de aseme
nea, agricultura, știința, învățămîn- 
tul, cultura, a crescut nivelul de 
trai material și spiritual al poporului.

Ceea ce a realizat poporul român 
!n acești ani demonstrează încă o 
dată forța unui popor eliberat de 
asuprire și exploatare, stăpîn pe 
destinele sale, care își construiește 
în mod liber viața, așa cum do
rește el.

Cunoaștem eforturile pe care po
porul guineez prieten le desfășoară, 
sub conducerea partidului său, pen
tru dezvoltarea economico-socială a 
țării, pentru ridicarea bunăstării și 
fericirii sale. Ca prieteni, ne bucură 
toate aceste realizări și urăm po
porului guineez succese tot mai mari 
pe calea dezvoltării economico-so- 
ciale, a bunăstării, a întăririi inde
pendenței și suveranității sale.

De la întâlnirea noastră, aproape 
cu cinci ani în urmă, în viața inter
națională s-au produs multe schim
bări. Sînt multe probleme complexe 
care impun o întărire a conlucrării 
și solidarității tuturor forțelor pro
gresiste și antiimperialiste, a tuturor 
popoarelor care doresc să trăiască 
libere și independente. Noi conside
răm că tendința generală a dezvol
tării vieții mondiale este în favoarea 
forțelor progresiste și antiimperia
liste. în același timp, nu subapre
ciem faptul că au apărut o Serie de 
probleme complicate, că în diferite 
părți ale lumii se manifestă tendințe 
de reîmpărțire a zonelor de influ
ență și de dominație. Se poate spune 
că asistăm la o confruntare puter
nică a două tendințe diametral opuse 
în viața internațională.

Pornind de la aceasta, România 
socialistă consideră că trebuie făcut 
totul pentru a respinge politica im
perialistă și colonialistă, de domi
nație, de amestec în treburile in
terne ale altor state, pentru a asi
gura dezvoltarea independentă a na
țiunilor, lichidarea dominației colo
niale și pentru a promova o politică 
de destindere și pace în lume.

în Europa, sîntem preocupați de 
înfăptuirea în viață a documentelor 
semnate la Helsinki, de a face noi 
pași pe calea securității și cooperă
rii și, îndeosebi, de trecerea la mă
suri concrete de dezangajare mili
tară. Acordăm, în această privință, 
o însemnătate deosebită pregătirii 
reuniunii ce urmează să aibă loc in 
1980 la Madrid.

De asemenea, sîntem preocupați de 
dezvoltarea colaborării între țările 
din Balcani, de transformarea aces
tei zone într-o regiune de colabora
re pașnică și cooperare activă, care 
să contribuie la progresul fiecărei 
națiuni, la pacea generală.

România acordă o mare atenție 
problemelor care confruntă astăzi 
continentul african. întreținem, de
altfel, relații bune, de colaborare și 
cooperare, cu aproape toate statele 
africane. Sprijinim activ lupta de 
eliberare națională a popoarelor din 
Namibia și Rhodesia, a populației 
majoritare din Africa de Sud Îm
potriva apartheidului.

în legătură cu diferite probleme 
complexe care există pe continentul 
african, considerăm că trebuie făcut 
totul pentru soluționarea acestora de 
către statele africane înseși, pe ca
lea tratativelor, fără nici un ames
tec din afară. Este necesar să se 
acționeze în așa fel încît să se asi
gure dezvoltarea economico-socială 
independentă, întărirea suveranită
ții fiecărui popor, a fiecărei națiuni 
africane.

Acordăm, de asemenea, o însemnă
tate deosebită problemelor din Ori
entul Mijlociu. Ne pronunțăm ferm 
pentru o soluție globală care să ducă 
la retragerea Israelului din terito
riile arabe ocupate în 1967, la rezol
varea problemei poporului palesti
nian — inclusiv prin constituirea 
unui stat palestinian independent — 
la o pace trainică și justă care să 
asigure independența și suveranita
tea tuturor statelor din această re
giune.

Pentru a nu mă mai referi la alte 
zone, voi menționa faptul că Româ
nia se pronunță ferm pentru renun
țarea la politica de forță șl de ame

nințare cu forța, pentru soluționarea 
tuturor problemelor litigioase dintre 
state numai tpe calea tratativelor.

în politica noastră externă acțio
năm pentru extinderea relațiilor cu 
toate statele, fără deosebire de orîn- 
duire socială. Punem la baza tuturor 
relațiilor noastre principiile egalității 
în drepturi, respectului independen
ței și suveranității naționale, nea
mestecului în treburile interne și 
avantajului reciproc.

O problemă deosebit de importantă 
a lumii contemporane este aceea a 
lichidării subdezvoltării, a făuririi 
noii ordini economice internaționale. 
Ca țară socialistă în curs de dezvol
tare, România consideră că este ne
cesară întărirea solidarității țărilor 
în curs de dezvoltare pentru a acțio
na cu mai multă fermitate în direc
ția realizării noii ordini economice. 
Avînd în vedere că reuniunea de la 
Manila din acest an s-a încheiat cu 
rezultate nesatisfăcătoare, conside
răm că este necesar ca țările în curs 
de dezvoltare să își unească mai 
strîns forțele, să-și stabilească mai 
precis obiectivele în legătură cu se- 
sytnea Organizației Națiunilor Unite 
din 1980.

De asemenea, considerăm că tre
buie să acționăm cu mai multă fer
mitate pentru înfăptuirea politicii de 
dezarmare, și în primul rînd de 
dezarmare nucleară, pentru oprirea 
cursei înarmărilor. în acest sens, 
apreciem că reuniunea țărilor neali
niate, ce va avea loc la Havana în 
toamna acestui an, trebuie să aibă 
un rol de seamă în unirea eforturi
lor popoarelor pentru realizarea 
acestui important obiectiv.

Noi apreciem că este necesar ca 
țările mici și mijlocii, toate statele 
care se pronunță împotriva politicii 
colonialiste, de dominație și asuprire, 
să-și unească eforturile pentru a asi
gura participarea lor mai activă la 
viața internațională, la soluționarea 
problemelor complexe ale lumii con
temporane.

în general, considerăm că este ne
cesar ca toate statele, fără deosebire 
de orînduire socială — și îndeosebi 
țările mici și mijlocii, țările în curs 
de dezvoltare, țările nealiniate — să 
poată participa, în condiții de ega
litate, la soluționarea tuturor proble
melor internaționale. în acest 
cadru, aș dori să menționez că 
România acordă o mare însemnă
tate rolului pe care trebuie să-1 aibă 
țările socialiste in viața internațio
nală. și, în acest context, apreciem 
că are o importanță deosebită întă
rirea solidarității și unității acestora, 
conlucrarea lor largă cu toate forțele 
progresiste și antiimperialiste.

Deși sînt multe probleme complexe 
în viata internațională, noi avem 
convingerea — și încrederea — că 
popoarele, acționând intr-o solidarita
te tot mai strînsă, pot asigura un 
curs pozitiv, pot promova o politică 
de independență, destindere și pace 
în lume.

Doresc să menționez cu multă sa
tisfacție că, în multe probleme inter
naționale, România și Guineea, re
prezentanții țărilor noastre au conlu
crat și conlucrează activ. Dorim ca, 
în viitor, să întărim și mai mult 
această conlucrare și solidaritate.

Doresc, încă o dată, tovarășe pre
ședinte, să exprim convingerea noas
tră că vizita dumneavoastră va da 
posibilitatea să identificăm noi do
menii de extindere a colaborării eco
nomice, tehnico-științifice și culturale 
româno-guineeze. Noi dorim ca rela
țiile de colaborare și cooperare în 
producție dintre țările noastre să se 
ridice la un nivel superior, să cores
pundă bunelor raporturi generale 
dintre țările noastre, în spiritul Tra
tatului de prietenie și colaborare 
dintre România și Guineea.

Cu această convingere și dorință, 
doresc să toastez :

— pentru noi succese în munca și 
lupta poporului guineez, sub condu
cerea partidului său, pentru dezvol
tarea economico-socială, bunăstare și 
fericire ;

— pentru o colaborare strînsă între 
partidele noastre, între România și 
Guineea ;

— în sănătatea președintelui Gui
neei, tovarășul Sekou Toure, a to
varășei Andrăe Toure, a dumnea
voastră, a tuturor ;

— pentru pace și colaborare! 
(Aplauze).
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Natura omenească este aceeași în 
toate țările. Aspirațiile popoarelor 
sînt aceleași indiferent de culoare 
și de naționalitate. Și nu există li
mite pentru gîndirea omului, pentru 
aspirațiile popoarelor.

Referindu-se apoi la Istoria po
porului român, președintele Ahmed 
Sekou Toură a spus : Dominația 
străină, feudalitatea, exploatarea po
porului, oprimarea culturală — iată 
flagelurile de care v-ați eliberat. Și 
aceasta cu un curaj bărbătesc, accep- 
tînd toate dificultățile, toate sacri
ficiile. Și iată,, aspirațiile dumnea
voastră s-au realizat, puterea apar
ține poporului. Și iată poporul 
român alegîndu-și calea socialistă de 
dezvoltare. Iată-1 instaurînd o socie
tate care a dus la eliberarea omului 
și la dinamizarea lui, eliberind toate 
forțele și ideile, realizînd toate 
schimbările, înfăptuind o nouă orin- 
duire. Și dumneavoastră continuați 
această luptă. Victoriile atît de nu
meroase pe care le-ați repurtat nu 
vă împiedică să amplificați lupta 
pentru destinul dumneavoastră 
măreț. Și iată că în lumea întreagă 
România este recunoscută și respec
tată de toți. Măreția unui popor nu 
este determinată de demografia sau 
de întinderea teritoriului său, ci de 
rolul său în istoria universală, de 
atitudinea față de aspirațiile po
poarelor lumii. Dacă astăzi România 
se bucură de o mare influență în 
lume, ceea ce face mîndria tuturor 
militanților Partidului Comunist Ro
mân, aceasta rezultă din fidelitatea 
dumneavoastră față de valorile po
zitive atît de scumpe tuturor po
poarelor — respectarea independen
tei, a libertății și intereselor legitime 
ale națiunilor — se datorește voinței 
de cooperare cu toate popoarele, 
fără deosebire de culoare, religie sau 
naționalitate, contribuției active la 
salvgardarea păcii și cooperării in
ternaționale. sprijinului acordat acce
lerării dezvoltării fiecărei țări.

Tovarășe președinte,
Dragi tovarăși,
Țrebuie să vă spun că Guineea are 

aceleași opțiuni ca și dumneavoastră. 
Să transforme societatea, să realizeze 
socialismul. De aceea revoluția a pu
tut siț grupeze în cadrul partidului 
tot poporul nostru în întregime. Dacă 
obiectivele generale sint identice, 
condițiile istorice sînt deosebite pen
tru Guineea. Țara mea cuprinde șase 
grupuri etnice care de-a lungul domi
nației coloniale erau tot timpul opu
se unul altuia. Forța dominantă era 
tribalismul. Datorită revoluției, con
cepțiile tribale au fost eliminate din 
realitățile guineeze. De asemenea, au 
fost eliminate opozițiile de natură re
ligioasă. în Guineea, ca și în alte 
țări africane, femeia era sclava scla
vului, care era bărbatul. Omul ex
ploatat de puterile imperialiste, de 
capitalismul colonial exploata la rîn- 
dul său pe soția sa. Puterea colonia
lă nega oamenilor dreptul natural și 
îi exploata dîndu-le salarii de mize
rie. Trebuia deci să întreprindem o 
revoluție globală și multilaterală. Să 
definim cadrul dezvoltării tineretului, 
a generațiilor care ne urmează, în 
creștere. Să asigurăm demnitatea fe
meii, dreptul său de a munci. De 
aceea, rolul partidului revoluționar a 
fost o necesitate obiectivă a întregii 
mișcări, a luptei pentru o societate 
democratică, fără exploatare, fără 
oprimare, care să consacre raporturi 
de egalitate între toți. Guineea nu a 
putut și nu ai' fi putut să se sustra
gă de la toate influențele imperialiste 
fără a se asocia cu toate popoarele 
africane, iar pe plan internațional cu 
toate forțele păcii. De aceea, ea face 
parte activ din Organizația Unității 
Africane.

Pe drept, tovarășe președinte, ați 
menționat focare de tensiune, zone 
unde focul rămine aprins pe conti
nentul nostru. Noi cunoaștem activi
tatea și contribuția activă a Partidu
lui Comunist Român la lupta justă 
pentru eliberarea națională. Noi 
știm că există contacte perma
nente între dumneavoastră și mișcă
rile africane. Știm că dumneavoastră 
sinteți în continuare preocupat, ca 
și conducătorii africani, pentru lichi
darea pe baza unor soluții juste a 
războaielor fratricide care mai bîn- 
tuie încă în Africa. în acest con
text, vorbitorul s-a referit la unele 
zone conflictuale din Africa. Pre
ședintele Guineei a abordat apoi 
problemele privind lupta de elibe
rare din Zimbabwe, Namibia și Afri
ca de Sud, subliniind că persistența 
regimurilor rasiste, colonialiste este 
o aberație. Eliberarea Namibiei și 
Rhodesiei este inevitabilă, a subli
niat el, relevînd rolul ce revine în 

acest sens Organizației Unității 
Africane. Cu un spirit responsabil și 
realist, noi nu ne opunem albilor 
care se află în Africa de Sud. Nu se 
construiește fericirea pornind de la 
discriminare, pe bază de culoare.

Omagiind rolul și contribuția pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu la re
zolvarea justă a problemelor care 
confruntă omenirea, Ia găsirea unor 
soluții care să respecte legalitatea 
și interesele legitime ale tuturor po
poarelor, să asigure cooperarea în
tre națiuni, vorbitorul a spus : Sîn
tem în întregime de acord cu ceea 
ce ați declarat dumneavoastră mai 
înainte ; soluțiile juste pe care dum
neavoastră le preconizați în rezol
varea ' problemelor întrunesc deplina 
noastră adeziune.

După ce a prezentat concepția 
Guineei, ca țară nealiniată, în unele 
probleme internaționale contempora
ne, vorbitorul a arătat că unele sta
te au pretenția ca ele singure să 
conducă lumea, în timp ce toate po
poarele doresc să-și exercite dreptul 
lor. Trebuie — a spus președintele 
Ahmed Sekou Toure ca .proble
mele lumii să fie priyite din punc
tul de vedere al intereselor fiecărui 
popor. Numai dreptatea și adevărul 
pot să construiască. Forța, dimpotrivă, 
nu poate să construiască. Ea nu poate 
decît să distrugă. Discriminările ra
siale, de sex, de religie, nu pot să 
construiască, ele nu pot decît să 
distrugă, deoarece elimină o parte 
din ■ societate. Deci sîntem nealiniați 
în raport cu forțele care ar vrea să 
priveze națiunile de drepturile lor, 
de răspunderile ce le revin în edifi
carea unei lumi noi. Conflictele care 
există au cauzele lor. Trebuie acum 
ca țările care aveau botnița pusă la 
gură să poată vorbi. Ca ele să se 
considere răspunzătoare pentru sta
bilitatea internațională. Aceste țări 
ar putea să degajeze noi forțe mo
rale și acute la găsirea mai rapidă 
de soluții \ la conflictele care vio
lează interesele unora sau altora. 
Astfel, nealinierea este un factor 
pozitiv pentru evoluția lumii noas
tre. Ea înseamnă voința pentru 
fiecare țară de a face să-i fie res
pectată personalitatea sa. respec- 
tind, la rindul său, personalitatea 
celorlalte. Ea înseamnă obligația 
pentru fiecare țară de a nu abdica 
de la răspunderea sa internațională. 
Și tocmai promovarea unei aseme
nea linii va accelera trecerea de la 
civilizația elitei la civilizația maselor. 
Ea constituie simbolul noii ordini 
politice, a noilor raporturi în lume. 
Și noua ordine economică interna
țională constituie încoronarea acestei 
concepții. Pentru că mai sînt unii 
care neagă drepturile economice ale 
majorității popoarelor lumii. Și eco
nomia unei țări nu poate fi dina
mizată și dezvoltată exploatînd altă 
țară. Numai punînd știința, tehnolo
gia la dispoziția popoarelor se va 
putea obține o dezvoltare intensivă, 
generală, se va putea asigura feri
cirea lor.

Tovarășe președinte.
Aș dori, în încheiere, să vă mul

țumesc, încă o dată, dumneavoastră, 
conducătorul Partidului Comunist 
Român, curajoasei dumneavoastră 
tovarășe, pe care o rog să Pri
mească salutul frățesc al militanților 
și, îndeosebi, al militantelor partidu
lui din Guineea ; a fost o mare 
bucurie pentru poporul guineez cind 
alături de dumneavoastră ne-a vi
zitat țara.

Am dori să mulțumim _ viteazului 
dumneavoastră popor și să-1 asigu
răm de ferma noastră voință de coo
perare în toate domeniile. Dezvolta
rea cooperării între partidele, între 
guvernele noastre, intre sindicatele, 
organizațiile de femei și de tineret, în
tre cooperativele noastre va asigura 
ca relațiile dintre Guineea și Româ
nia să aibă un caracter larg și popu
lar, să fie permanente și active.

Cu convingerea că viitorul ne va 
permite să dezvoltăm colaborarea 
dintre nod și de a face din ea un 
adevărat exemplu de relații între 
două țări — dincolo de diferențele 
de culoare — de conlucrare pentru 
salvgardarea păcii și progres în lume, 
vă rugăm să binevoiți a ridica îm
preună cu noi un toast : Să-i urăm 
tovarășului președinte al Republicii 
Socialiste România o sănătate de fier, 
o viață îndelungată și toate victoriile 
în lupta mare pe care o duce în 
fruntea viteazului popor român !

Pentru prosperitatea poporului ro
mân !

Pentru rezolvarea fericită a tuturor 
problemelor care preocupă omenirea 
de astăzi !

Pentru un viitor fericit al tuturor 
popoarelor și națiunilor 1 (Aplauze).

Tovarășul Ahmed Sekou Toură, și 
tovarășa Andree Toure au făcut, joi 
după-amiază, o vizită protocolară 
tovarășului Nicolae Ceaușescu și to
varășei Elena Ceaușescu.

începerea
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siliului Național pentru Știință șl 
Tehnologie, Ion Avram, ministrul in
dustriei construcțiilor de mașini, Con
stantin Stătescu, ministrul justiției, 
Dumitru Bejan, ministru secretar de 
stat la Ministerul Comerțului Exte
rior și Cooperării Economice Inter
naționale, Marin Enache, șeful Can
celariei C.C. al P.C.R., Constantin 
Mitea, consilier al președintelui re
publicii, Valeriu Georgescu, ambasa
dorul țării noastre la Conakry.

Din partea guineeză — tovarășii 
Moussa Diakite, membru al Biroului 
Politic Național al P.D.G., ministrul 
locuințelor, domeniilor și urbanisticii, 
N’Famara Keita, membru al Birou
lui Politic Național al P.D.G., minis
trul energiei, Mamady Keita, membru 
al Biroului Politic Național al P.D.G., 
ministrul învățămîntului superior și 
cercetării științifice, Fily Cissoko,

DIN
(Urmare din pag. I) 
tru Popescu, Gheorghe Radulescu, 
Virgil Trofin, Iosif Uglar, Ște
fan Andrei, Ion Coman, Ni
colae Constantin, Mihai Dalea, Miu 
Dobrescu, Mihai Gere, Nicolae Gio- 
san, Vasile Patilineț, Ion Ursu. Du
mitru Popa, Ilie Rădulescu. precum 
și miniștri, conducători ai unor in
stituții centrale, organizații de masă

Tovarășa Andree Toure a vizitat Muzeul de istorie 
al Republicii Socialiste România

Joi după-amiază, tovarășa Andree 
Tour6, împreună cu persoane ofi
ciale guineeze, a făcut o vizită la 
Muzeul de istorie al Republicii So
cialiste România.

Oaspetele au fost însoțite de to
varășa Tamara Dobrin, vicepreședin
te al Consiliului Culturii și Educației 
Socialiste.

Au fost vizitate principalele săli 
ale muzeului, unde sînt prezentate 
vestigii de mare valoare științifică 
și artistică, mărturii neprețuite ale 

Tovarâșa Elena Ceaușescu șl tovarâșa Andree Tourâ își string cordial mîlnile

întrevederea care a avut loc cu 
acest prilej, premergătoare con
vorbirilor oficiale, s-a desfășu
rat într-o ambiantă de caldă

convorbirilor oficiale
secretar al Biroului Politic Național 
al P.D.G., ministrul tineretului, spor
tului și artelor populare, Mamady 
Kaba, ministrul industriei, Sikhe Ca
mara, ministrul justiției, Marcel 
Cross, secretar de stat, însărcinat cu 
cooperarea internațională, Kerfalla 
Cisse, ambasadorul Republicii Popu
lare Revoluționare Guineea la Bucu
rești, Fonde Berete, directorul servi
ciului de presă de la președinția re
publicii.

Convorbirile au prilejuit un prim și 
rodnic schimb de păreri privind sta
diul actual al relațiilor româno-gui
neeze, căile și mijloacele de promo
vare a acestora în viitor, precum și 
în legătură cu unele probleme ale 
situației internaționale actuale.

De ambele părți a fost exprimată 
satisfacția față de bunele relații de 
prietenie, solidaritate și colaborare 
dintre Partidul Comunist Român și
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,și obștești, reprezentanți ai vieții 
noastre științifice și culturale. To
varășii din conducerea de partid 
și de stat au venit împreună cu 
soțiile.

Au participat tovarășii Moussa 
Diakite, N’Famara Keita, Mamady 
Keita. Fily Cissoko, Mamady Kaba, 
Sikhe Camara, Marcel Cross, alte 
persoane oficiale guineeze.

formării și evoluției poporului 
nostru.

Cu mult interes au fost vizitate 
expozițiile omagiale „Dovezi ale dra
gostei. înaltei stime și profundei 
prețuiri de care se bucură președin
tele Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu, ale amplelor relații 
de prietenie și colaborare dintre po
porul român și popoarele altor țări" 
și „Mărturii ale dragostei, prețuirii 
și adincii recunoștințe manifestate 
de întregul popor față de tovarășul 

prietenie și cordialitate. In spiri
tul bunelor relații statornicite în
tre partidele, țările și popoarele 
noastre.

Partidul Democrat din Guineea, din
tre țările și popoarele noastre, pre
cum și dorința ca aceste relații să se 
dezvolte în viitor, în spiritul înțele
gerilor convenite între tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Ahmed Sekou 
Toură, la Conakry în 1974.

Cei doi președinți și-au manifestat, 
de asemenea, convingerea că apro
fundarea legăturilor de prietenie, co
laborare și solidaritate militantă din
tre cele două țări, partide și popoare 
va contribui la întărirea unității tu
turor forțelor revoluționare, demo
cratice și progresiste în lupta împo
triva imperialismului, colonialismului 
și neocolonialismului, a politicii ra
siste și de apartheid, pentru triumful 
cauzei libertății, păcii, independenței 
și progresului social în Întreaga hune.

Convorbirile se desfășoară Intr-o 
atmosferă de caldă prietenie, de în
țelegere și stimă reciprocă.

Tovarășii Nicolae Ceausescu șl 
Ahmed Sekou Toură au rostit 
toasturi.

Urmărite cu interes și subliniat# 
cu aplauze, toasturile au fost mar
cate de intonarea imnurilor de stat 
ale Guineei și României.

Dineul s-a desfășurat într-o at
mosferă caldă, prietenească.

Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, cu prilejul aniversării a 60 de 
ani de viață și a peste 45 de ani 
de activitate revoluționară".
• Semnînd în cartea de onoare a 

muzeului, tovarășa Andree Toure 
și-a exprimat deosebita satisfacție 
pentru prilejul de a cunoaște ne
mijlocit aceste valoroase mărturii 
ale istoriei, culturii și civilizației 
poporului român.
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DIN TOATE COLȚURILE TĂRII, CALDE EXPRESII ALE SENTIMENTELOR 
DE SATISFACȚIE ȘI MÎNDRIE PATRIOTICĂ

Mesaje de felicitare adresate tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu 
cu prilejul conferirii unor înalte distincții din partea Institutului de relații internaționale din Roma

Conferirea unor prestigioase dis
tincții reprezintă încă o dovadă a 
deplinei recunoașteri internaționale 
a contribuției dumneavoastră la pro
movarea cauzei nobile a păcii și 
prieteniei între țări și popoare, la 
dezvoltarea încrederii și conlucrării 
rodnice între națiuni, la soluționarea 
marilor probleme cu care se confrun
tă astăzi omenirea, constituie o alea
să mărturie a aprecierii șl prețuirii 
de care vă bucurați în rîndul perso
nalităților remarcabile ale lumii — 
se relevă în telegrama adresată 
tovarășului Nicolae Ceaușescu de 
COMITETUL JUDEȚEAN ALBA AL 
P.C.R. în mod firesc, prestigiul în
dreptățit cîștigat pe toate meridia
nele de opera dumneavoastră mili
tantă, înțelepciunea și consecvența 
cu care acționați pentru a clădi, îm
preună cu forțele progresiste de pre
tutindeni, o lume fără arme și 
războaie, în care popoarele stăpîne 
pe destinele lor să trăiască in sigu
ranță și libertate, se răsfrîng covîr- 
șitor asupra întregii țări.

Mîndri de a vă avea în fruntea 
partidului și a patriei, urmînd cu ho- 
tărîre și abnegație pilda activității 
dumneavoastră neobosite, vă asigu
răm. mult iubite și stimate conducă
tor, că toți oamenii muncii din ju
dețul Alba — români, maghiari, ger
mani — vor Intîmpina cea de-a 35-a 
aniversare a eliberării patriei și 
Congresul al XII-lea cu noi și În
semnate succese in muncă.

Dîndu-se expresie acelorași senti
mente, în telegrama adresată tova
rășei Elena Ceaușescu se arată : Noi, 
locuitorii acestor meleaguri, care cu
noaștem și admirăm munca și opera 
dumneavoastră de inestimabilă va
loare, vă transmitem cu prilejul 
prestigioaselor distincții conferite 
omagiul nostru pentru tot ceea ce 
infăptuiți în vederea afirmării știin
ței românești, creșterii rolului social 
al acesteia, pentru contribuția re
marcabilă pe care o aduceți la în
făptuirea politicii partidului de dez
voltare economico-socială a patriei, 
de ridicare a bunăstării și fericirii 
celor ce muncesc. Personalitate mul
tilaterală, om de știință de excepție, 
militant de vază al partidului, dum
neavoastră întruchipați, în conștiința 
întregii națiuni, figura luminoasă a 
savantului în societatea noastră so
cialistă, deplin angajat față de des
tinele poporului său și ale omenirii, 
înflăcărat în misiunea sa nobilă de 
biruință a noului.

în telegrama adresată tovarășului 
Nicolae Ceaușescu de COMITETUL 
JUDEȚEAN BIHOR AL P.C.R. se 
relevă, între altele : împreună cu în
tregul nostru popor, comuniștii, toți 
oamenii muncii — români, maghiari 
și de alte naționalități — din județul 
Bihor au luat cunoștință cu deosebit 
interes și mindrie patriotică de in- 
mînarea Medaliei de aur cu plachetă 
a Institutului de relații internaționale 
din Roma și a Medaliei jubiliare emi
să de acest institut cu prilejul celei 
de-a 35-a aniversări a eliberării 
României — înalte distincții ce v-au 
fost acordate pentru marea dumnea
voastră contribuție la promovarea 
păcii, bun universal al omului.

Ne exprimăm și cu acest prilej, 
mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, înalta noastră 
considerație pentru ceea ce între
prindeți spre binele națiunii române, 
spre afirmarea continuă a patriei în 
întreaga lume. Asociem sincerele 
noastre felicitări prilejuite de acest 
eveniment, ce reconfirmă valoarea 
personalității dumneavoastră multi
laterale, alesele ginduri și sentimen
te pe care le nutresc față de dumnea
voastră toți bihorenii, fără deosebire 
de naționalitate, pentru contribuția 
decisivă pe care o aveți la elaborarea 
întregii politici interne și externe a 
partidului și statului nostru.

Vă încredințăm din toată inima și 
conștiința noastră că vom urma stră
lucitul dumneavoastră exemplu de 
comunist și patriot in înfăptuirea 
neobosită a politicii Partidului Co
munist Român, a obiectivelor ce ne 
revin în actualul cincinal și a sarci
nilor mărețe prevăzute în documen
tele de excepțională însemnătate 
adoptate de recenta Plenară comună 
a C.C. al P.C.R. și Consiliului Suprem 
al Dezvoltării Economice și Sociale, 
pentru necontenita prosperitate a 
țării și a poporului.

în telegrama adresată tova
rășei Elena Ceaușescu, se arată : 
Comuniștii, toți lucrătorii plaiurilor 
bihorene — români, maghiari și de 
alte naționalități, bărbați și femei, 
tineri și virstnici — se bucură din 
adîncul inimii și vă felicită călduros, 
cu deosebit respect, pentru inaltele 
distincții ce v-au fost acordate.

Vă rugăm, mult stimată tovarășă 
Elena Ceaușescu, să ne îngăduiți sa 
exprimăm gindurile noastre de stimă 
și respect pentru tot ceea ce faceți 
pentru binele țării, pentru aportul 
dumneavoastră la înfăptuirea poli
ticii partidului și statului, la promo
varea fermă a științei și tehnicii ro
mânești.

Primiți, vă rugăm, asigurarea sin
ceră că toți bihorenii se simt pe de
plin angajați în înfăptuirea sarcinilor 
și obiectivelor cincinalului revoluției 
tehnico-științifice și pregătesc te
meinic transpunerea în viață a am
plului și mobilizatorului program-di- 
rectivă de cercetare științifică, dez
voltare tehnologică și de introducere 
a progresului tehnic pentru urmă
toarele două decenii.

Sîntem mîndri, mult stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu. că avem fe
ricirea să trăim în această epocă de 
afirmare plenară a României socia
liste în lume, sub conducerea înțe
leaptă a partidului, a dumneavoas
tră, cel mai iubit fiu al poporului ro
mân, personalitate proeminentă a 
vieții politice internaționale, care în
truchipați minunat voința si aspira
țiile cele mai înalte de progres, li
bertate și independență ale întregii 
noastre națiuni — se spune în tele
grama adresată secretarului general 
al partidului de COMITETUL MU
NICIPAL BUCUREȘTI AL P.C.R.

înaltele distincții ce v-au fost con
ferite se adaugă cu strălucire nu
meroaselor mărturii de stimă și pre
țuire de care vă bucurați în întreaga 
lume pentru meritele dumneavoastră 

unanim recunoscute pe toate meri
dianele globului în afirmarea unei 
noi ordini politice și economice inter
naționale, pentru înlăturarea forței 
și amenințării cu forța, pentru solu
ționarea pe cale pașnică a tuturor 
problemelor deschise, pentru respec
tarea dreptului fiecărui popor la o 
viață liberă și independentă.

Alături de întregul nostru popor, 
oamenii muncii din Capitală dau o 
înaltă apreciere întregii dumneavoas
tră activități, modului strălucit în 
care acționați pentru promovarea 
principiilor politicii externe a parti
dului și statului nostru și își expri
mă totala adeziune față de tot ceea 
ce întreprindeți spre binele și pros
peritatea poporului român, pentru 
triumful păcii, progresului și libertă
ții tuturor popoarelor.

Vă asigurăm, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că sîntem hotă- 
riți să ne consacrăm întreaga ener
gie creatoare pentru a intîmpina cea 
de-a 35-a aniversare a eliberării pa
triei și Congresul al XII-lea al parti
dului cu noi și importante succese în 
toate domeniile de activitate, că vom 
munci fără preget pentru înălțarea 
României socialiste pe noi culmi de 
progres și civilizație.

într-o telegramă adresată to
varășei Elena Ceaușescu se subli
niază : Animați de cele mai alese 
sentimente de respect și considera
ție, comuniștii, toți oamenii muncii 
din Capitală vă exprimă, cu profun
dă satisfacție și legitimă mîndrie. 
calde felicitări cu ocazia conferirii de 
către Institutul de relații internațio
nale din Roma a unor înalte distinc
ții, nouă și elocventă expresie a 
aprecierii de care vă bucurați, ca 
eminent savant și remarcabilă per
sonalitate a poporului nostru, a Înal
tului prestigiu internațional ce au
reolează pilduitoarea și neobosita 
dumneavoastră activitate dedicată 
angajării științei românești in în
treaga operă de dezvoltare socialistă 
a patriei, în înflorirea științei uni
versale șl creșterea rolului ei de fac
tor al prosperității și fericirii între
gii omeniri.

Importantele distincții și titluri 
științifice care v-au fost acordate de 
reputate foruri și instituții științifice 
de peste hotare, numeroasele mărtu
rii de stimă și prețuire manifestate 
de savanți de faimă mondială atestă 
rezonanta tot mai largă pe care au 
dobindit-o și o dobîn^esc, în cele 
mai diverse cercuri științifice și po
litice ale lumii contemporane, preo
cupările dumneavoastră stăruitoare 
pentru amplificarea contactelor din
tre oamenii de știință români și din 
alte țări, conlucrarea lor strînsă 
pentru ca toate cuceririle 1 geniului 
uman să fie folosite nu în scopuri 
distructive, ci pentru asigurarea bu
năstării și civilizației pe planeta 
noastră.

în telegrama adresată de COMI
TETUL JUDEȚEAN COVASNA AL 
P.C.R. tovarășului Nicolae Ceaușescu 
se menționează :

Comuniștii, toți oamenii muncii din 
județul Covasna, români și maghiari, 
care trăiesc și muncesc înfrățiți pe 
aceste plaiuri ale țării, cu deosebită 
satisfacție și mindrie patriotică au 
luat cunoștință de înmînarea Meda
liei de aur cu plachetă a Institutului 
de relații internaționale din Roma 
„pentru deosebita contribuție la pro
movarea păcii, bun universal al 
omului", precum și a Medaliei jubi
liare emisă de institut cu prilejul 
celei de-a 35-a aniversări a elibe
rării României, dumneavoastră, celui 
mai iubit și stimat fiu al partidului 
și poporului nostru, remarcabilă per
sonalitate a vieții politice contem
porane. Aceste prestigioase distincții 
sint încă o dovadă a imensului pres
tigiu, a stimei, prețuirii și profundei 
considerații de care vă- bucurați în 
rîndul tuturor națiunilor lumii, o 
strălucită confirmare a justeței poli
ticii partidului și statului nostru, a 
eforturilor pe care dumneavoastră 
personal le depuneți pentru pace și 
colaborare, pentru edificarea unei 
noi ordini economice internaționale, 
a unei lumi mai bune și mai drepte 
pe planeta noastră, o lume fără arme 
și războaie, în care popoarele să 
poată trăi deplin stăpîne pe destinele 
lor, în libertate.

Consecventa dumneavoastră preo
cupare consacrată păcii și înțelegerii 
între popoare, inițiativele ce le aveți 
în ceea ce privește rezolvarea pe 
cale pașnică a marilor probleme cu 
care este confruntată lumea contem
porană și-au găsit adînc ecou în con
știința popoarelor lumii-

Vă asigurăm, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că noi, toți cei ce trăim și muncim 
în această parte a țării, care cunoaș
te profunde transformări economico- 
sociale și spirituale, sîntem ferm ho- 
tărîți să facem totul, să muncim cu 
și mai multă responsabilitate comu
nistă pentru a ne spori contribuția 
la măreața operă de edificare a so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate pe pămintul patriei, să cinstim 
cu noi și importante succese marile 
evenimente politice ale anului — a 
35-a aniversare a eliberării României 
și Congresul al XII-lea al Partidului 
Comunist Român, ale cărui Directive 
prefigurează viitorul luminos al pa
triei noastre socialiste.

în telegrama adresată tova
rășei Elena Ceaușescu se arată : 
Distincțiile ce v-au fost con
ferite constituie o înaltă apreciere 
și recunoaștere a îndelungatei acti
vități desfășurate pe tărîmul științi
fic, a exemplului strălucit pe care-1 
dați ca om politic, devotat partidului 
și poporului, pentru realizarea poli
ticii interne și externe a partidului 
și statului nostru, pentru realizarea 
unei lumi mai bune și mai drepte.

Activitatea laborioasă ce o desfă- 
șurați ca eminent om de știință, 
savant de reputație mondială, pro
motorul cel mai fidel al concep
ției umaniste, revoluționare a tova
rășului Nicolae Ceaușescu, a făcut 
ca știința românească să ocupe un 
loc de seamă și binemeritat pe plan 
mondial, aducîndu-și aportul atît la 
progresul economiei naționale, cit și 
la îmbogățirea tezaurului universal 
de creație și cunoaștere în folosul și 
spre binele tuturor națiunilor.

Cu adîncă bucurie șl profundă 
mîndrie patriotică, CONSILIUL 
CENTRAL AL UNIUNII GENERA
LE A SINDICATELOR DIN ROMA
NIA, în numele tuturor oamenilor 
muncii organizați în sindicate — 
români, maghiari, germani și de alte 
naționalități — vă adresează, din 
toată inima, cele mai calde și sincere 
felicitări dumneavoastră, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, pentru înaltele 
distincții conferite de Institutul de 
relații internaționale din Roma, se 
subliniază într-o altă telegramă. 
Aceasta reprezintă o nouă și eloc
ventă recunoaștere internațională a 
meritelor dumneavoastră de excep
ție, care se adaugă firesc numeroa
selor mărturii de respect și prețuire 
ce vin să reconfirme necontenit, de 
pe toate meridianele globului pă- 
mîntesc, personalitatea dumneavoas
tră multilaterală, înaltele calități de 
militant consecvent și luptător neo
bosit pentru pace și colaborare.

Sindicatele, tați oamenii muncii 
sînt mîndri că cel mai iubit fiu al 
poporului român, care și-a închinat, 
din fragedă tinerețe, întreaga viață 
luptei pentru triumful nobilelor idei 

• „Prestigioasele distincții ce v-au fost conferite 
constituie o expresie elocventă a stimei și res
pectului de care vă bucurați in întreaga lume, 
mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
se înscriu ca o nouă mărturie a prețuirii deosebite 
față de personalitatea dumneavoastră, luptător 
neobosit pentru cauza păcii, pentru edificarea 
unei lumi mai drepte și mai bune".

• „Activitatea laborioasă ce o desfășurați ca emi
nent om de știință, savant de reputație mondială, 
stimată tovarășă Elena Ceaușescu, a făcut ca 
știința românească să ocupe un binemeritat loc 
de seamă pe plan internațional".

• „Nu vom precupeți nici un efort pentru a cinsti 
cu noi și importante succese in muncă marile 
evenimente politice ale anului-a 35-a aniversare 
a eliberării patriei și Congresul al XII-lea al 
Partidului Comunist Român".

ale socialismului, pentru independen
ță și suveranitatea patriei, conducă
torul de partid și de stat de numele 
căruia se leagă, în ultimii 15 ani, cea 
mai fertilă perioadă din istoria țării 
noastre, se bucură astăzi de unanime 
aprecieri internaționale, de stima și 
respectul tuturor popoarelor iubi
toare de pace și progres.

Folosind acest moment fericit, 
Consiliul Central al Uniunii Gene
rale a Sindicatelor din România vă 
asigură, mult iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, că vă pu
teți bizui pe devotamentul nețărmu
rit al tuturor oamenilor muncii din 
țara noastră, pe munca noastră plină 
de dăruire și răspundere revoluțio
nară, pentru înfăptuirea exemplară 
a planului și angajamentelor pe acest 
an și pe întregul cincinal actual.

însuflețiți de mărețele perspective 
ale viitorului țării și poporului, stră
lucit întruchipate în documentele 
programatice ce vor constitui obiec
tul dezbaterilor și hotărîrilor Con
gresului al XII-lea al partidului, or
ganele și organizațiile sindicale, sub 
conducerea organizațiilor de partid, 
vor acționa cu toată capacitatea po
litică, organizatorică și educativă 
pentru mobilizarea oamenilor mun
cii, membri ai sindicatelor, la reali
zarea politicii partidului nostru, a 
orientărilor și indicațiilor dumnea
voastră, menite să asigure accele
rarea ascensiunii patriei noastre pe 
cele mai înalte trepte ale progresului 
și civilizației socialiste, creșterea 
permanentă a înaltului prestigiu al 
României în lumea contemporană.

Dînd glas sentimentelor de bucurie 
și satisfacție deplină ale oamenilor 
muncii din județul nostru, vă adre
săm, mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, cele mai calde și 
sincere felicitări cu prilejul acordării 
Medaliei de aur cu plachetă a Insti
tutului de relații internaționale din 
Roma, precum și a Medaliei jubiliare 
emisă de institut cu prilejul celei 
de-a 35-a aniversări a eliberării 
României — se spune în telegrama 
adresată secretarului general al par
tidului de COMITETUL JUDEȚEAN 
DÎMBOVIȚA AL P.C.R.

Această nouă distincție este o ex
presie a prețuirii, a contribuției mul
tilaterale de dimensiune istorică pe 
care o aduceți ca personalitate proe
minentă pe plan internațional pentru 

instaurarea unei noi ordini economice 
și politice.

Acordarea Medaliei de aur cu pla
chetă constituie o expresie a apre
cierii eforturilor neîntrerupte depuse 
de către dumneavoastră, mult sti
mate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, in edificarea unei lumi 
mai bune și mai drepte, năzuință 
fierbinte a întregului popor român, 
a tuturor popoarelor doritoare de 
pace și colaborare.

Și de această dată vă asigurăm, 
mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că nu ne vom pre
cupeți nici un efort pentru a ne în
deplini în mod exemplar sarcinile ce 
ne revin pentru a da viață prețioase
lor indicații și îndemnuri părintești 
pe care dumneavoastră nl le-ați dat 
în nenumărate rînduri.

într-o altă telegramă adresată de 
același comitet județean tovarășei 
Elena Ceaușescu. se subliniază :

Ne este deosebit de plăcut ca în 
numele comuniștilor, al tuturor oa
menilor muncii dîmbovițeni, să vă 
adresăm cu prilejul fericitului mo
ment al acordării înaltei distincții a 
Institutului de relații internaționale 

din Roma, Medalia de aur, pentru 
înalta contribuție științifică și tehni
că pe care o aduceți la progresul ro
mânesc și mondial și Medalia jubi
liară consacrată glorioasei aniversări 
de la 23 August, caldele noastre sen
timente de dragoste, de prețuire și 
de gratitudine.

Dînd o mare apreciere neobositei 
și pasionatei dumneavoastră activi
tăți, vă asigurăm, mult stimată tova
rășă Elena Ceaușescu, că vă puteți 
bizui pe devotamentul nețărmurit al 
oamenilor muncii dîmbovițeni, care 
își exprimă prin fapte de muncă pro
funda satisfacție și adeziune față de 
opera pe care, împreună cu cel mai 
iubit și mai stimat fiu al poporului 
român — marele patriot al zilelor 
noastre, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
— o desfășurați spre binele poporu
lui român.

Prestigioasele distincții care v-au 
fost conferite constituie o nouă și 
elocventă dovadă a înaltei stime și 
prețuiri de care vă bucurați pe con
tinentul european și pe toate meri
dianele globului, ca personalitate 
proeminentă a lumii contemporane, 
luptător neobosit pentru o lume a 
păcii și libertății, o nouă recunoaș
tere a spiritului realist, științific și 
constructiv al politicii externe a 
României, a contribuției statului și 
partidului nostru la triumful ideilor 
de pace în lume — se evidențiază 
în telegrama pe care COMITETUL 
JUDEȚEAN NEAMȚ AL P.C.R. ȘI 
CONSILIUL POPULAR JUDEȚEAN 
au trimis-0 tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

Participînd cu inimile pline de 
bucurie la acest moment emoționant, 
acum cînd întreaga națiune dezbate 
proiectul de Directive ale celui de-al 
XII-lea Congres al partidului, care 
deschid perspective noi și înfloritoare 
României de mîine, ne exprimăm 
hotărîrea fermă de a ne aduce în
treaga contribuție la înfăptuirea po
liticii interne și externe a partidului 
și statului, de a depune toate efor
turile pentru realizarea exemplară 
a sarcinilor care ne revin în acest cin
cinal și a celor pe care le va adopta 
marele forum al comuniștilor români.

Aceleași gînduri de înaltă prețuire 
sint exprimate și în telegrama tri
misă tovarășei Elena Ceaușescu, în 
care se arată :

înaltele distincții ce v-au fost con-. 

ferite reprezintă un nou ți cald oma
giu adus personalității și operei 
dumneavoastră, activității neobosite 
pe care o desfășurați, in calitatea de 
președinte al Consiliului Național 
pentru Știință și Tehnologie și de di
rector al Institutului central de chi
mie din Republica Socialistă Româ
nia, prestigiului internațional de 
care vă bucurați și care onorează 
știința românească, întreaga noastră 
națiune. Este, în același timp, un 
cald omagiu adus militantei comu
niste în lupta de eliberare a țării, 
pentru prosperitatea și independența 
poporului român* pentru cauza pro
gresului, păcii și destinderii în În
treaga lume.

Conferirea Medaliei de aur cu pla
chetă a Institutului de relații inter
naționale din Roma pentru marea 
contribuție la promovarea păcii și a 
Medaliei jubiliare emisă de institut 
cu ocazia celei de-a 35-a aniversări 
a eliberării României oferă întregului 
tineret al patriei noastre socialisto, 
UNIUNII TINERETULUI COMU
NIST ȘI UNIUNII ASOCIAȚIILOR 
STUDENȚILOR COMUNIȘTI DIN

ROMANIA, un nou prilej de reafir
mare a sentimentelor de profundă 
mindrie patriotică, respect și dragos
te nețărmurită față de dumneavoas
tră, mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, pentru consec
vența cu care acționați pentru pace 
și colaborare între popoare, pentru 
edificarea unei noi ordini economice 
internaționale, a unei lumi mal bune 
și mai drepte, activitate de care se 
leagă prestigiul în întreaga lume al 
României socialiste — se spune în
tr-o altă telegramă.

Cu sentimente de imensă bucurie, 
tînăra generație, organizația sa re
voluționară au primit vestea acor
dării Medaliei de aur cu plachetă și 
a Medaliei jubiliare a institutului 
consacrate marii noastre aniversări 
mult stimatei tovarășe Elena 
Ceaușescu, Ilustru reprezentant al 
geniului creator al poporului român, 
pentru înalta contribuție pe care o 
aduce la progresul românesc șl mon
dial al științei și tehnicii.

Acordarea acestor înalte distincții 
dumneavoastră, mult iubite și stima
te tovarășe Nicolae Ceaușescu, și 
stimatei tovarășe Elena Ceaușescu în 
preajma glorioasei aniversări a celei 
de-a 35-a aniversări a victoriei insu
recției naționale armate antifasciste 
și antiimperialiste, în atmosfera mo
bilizatoare, de puternică efervescență 
politică prilejuită de dezbaterea cu 
toți comuniștii, cu întregul popor, a 
documentelor programatice ale Celui 
de-al XII-lea Congres al Partidului 
Comunist Român, ne oferă prilejul' 
de a vă încredința, încă o dată, în nu
mele tuturor tinerilor de pe întreg 
cuprinsul țării, că, urmînd insuflețito- 
rul dumneavoastră exemplu de acti
vitate revoluționară pusă în slujba 
fericirii poporului român, a cauzei 
păcii și socialismului, prieteniei și co
laborării rodnice pe planeta noastră, 
vom munci fără preget, vom învăța 
necontenit, vom acționa cu fermitate 
revoluționară pentru înfăptuirea Pro
gramului partidului de făurire a so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate și înaintare a României spre co
munism.

în telegrama adresată tovarășei 
Elena Ceaușescu de colectivul INSTI
TUTULUI DE CERCETĂRI CHIMICE 
BUCUREȘTI, se relevă : Alături de 
întregul popor român, am luat cu
noștință cu profundă satisfacție de 
faptul că, în cadrul solemnității ce 

a avut loc în ziua de 24 iulie la Pa
latul Republicii, v-au fost conferite 
Medalia de aur cu plachetă a Insti
tutului de relații internaționale din 
Roma și Medalia jubiliară consacra
tă celei de-a 35-a aniversări a patriei 
noastre.

Reconfirmare a stimei șl prețuirii 
de care dumneavoastră, prestigios 
savant și eminent om politic, vă 
bucurați in întreaga lume, medaliile 
conferite atestă o dată mai mult înal
ta contribuție pe care ați adus-o și 
o aduceți la dezvoltarea științei, la 
aplicarea rezultatelor științifice în 
scopul progresului economic, al ridi
cării patriei noastre pe noi culmi de 
civilizație și progres, la creșterea 
prestigiului României in întreaga 
lume.

Exprimîndu-vă și cu această oca
zie sentimentele noastre de profundă 
dragoste, stimă și prețuire, vă asi
gurăm că, sub conducerea și îndru
marea dumneavoastră, vom munci 
cu mai multă pasiune și dăruire pen
tru ridicarea pe o treaptă calitativ 
nouă a activității de cercetare din 
institutul nostru, că ne vom mobiliza 
întreaga capacitate pentru îndeplini
rea sarcinilor trasate de conducerea 
partidului și statului nostru în do
meniul dezvoltării și modernizării 
industriei chimice românești.

Vedem in prestigioasele distincții 
ce v-au fost conferite expresia eloc
ventă a stimei și respectului de dare 
vă bucurați în întreaga lume, o nouă 
mărturie a prețuirii deosebite față de 
personalitatea dumneavoastră, mult 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
luptător neobosit pentru cauza păcii, 
pentru edificarea unei noi ordini eco
nomice internaționale, a unei lumi 
fără arme și războaie. In care popoa
rele să poată trăi libere și deplin stă- 
pine pe soarta lor, pe dreptul de a-și 
făuri o viață demnă și prosperă —. 
se arată în telegrama pe care CO
MITETUL JUDEȚEAN PRAHOVA 
AL P.C.R. a adresat-o secretarului 
general al partidului.

înaltele distincții ala Institutului de 
relații internaționale din Roma se 
adaugă marelui număr de mărturii 
ce omagiază virtuțile dumneavoas
tră, eminent conducător și fiu al na
țiunii noastre socialiste, promotor 
consecvent al politicii externe româ
nești, politică de pace și colaborare 
între toate popoarele lumii. Vă ru
găm, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, să primiți omagiul nOstru 
fierbinte pentru noile distincții ce 
v-au fost acordate, odată cu urarea 
de sănătate și viață lungă, spre bi
nele și înflorirea multilaterală a 
Rjomâlliei socialiste.

Folosim și acest prilej, iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu, pentru a vă 
asigura că, comuniștii, toți oamenii 
muncii din județul Prahova sînt ho- 
tărîți să facă totul în vederea înde
plinirii la un înalt nivel calitativ a 
sarcinilor și angajamentelor asumate, 
pentru a intîmpina cu cinste cea de-a 
35-a aniversare a eliberării patriei și 
Congresul al XII-lea al Partidului 
Comunist Român, contribuind astfel 
la înfăptuirea Programului partidului 
de edificare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism.

în telegrama trimisă tovarășei 
Elena Ceaușescu se arată:' Cu 
cele mai alese sentimente de 
mîndrie și bucurie, comuniștii, toti 
oamenii muncii din județul Prahova 
au aflat vestea conferirii de către 
Institutul de relații internaționale 
din Roma a unor înalte distincții.

Medalia de aur ce v-a fost acor
dată constituie un simbol al recu
noașterii realizărilor științei româ
nești, al prestigiului său pe plan 
mondial. în calitatea dumneavoastră 
de președinte al Consiliului Național 
pentru Știință și Tehnologie, eminentă 
personalitate a științei românești, sa
vant de renume mondial, vă aduceți 
o contribuție hotăritoare la dezvolta
rea cercetării științifice din țara 
noastră, la progresul multilateral și 
înflorirea patriei noastre socialiste.

Exemplul dumneavoastră constituie 
pentru comuniști, pentru toți oamenii 
muncii din județul Prahova un pu
ternic și permanent, imbold de a 
munci cu iot mai multă abnegație 
pentru a ne aduce contribuția la edi
ficarea noii societăți, in concordanță 
deplină cu Programul partidului.

înaltele distincții primite, care se 
adaugă la numeroase altele decer
nate de-a lungul anilor de organizații 
prestigioase internaționale și perso
nalități de seamă, vin să recon
firme, mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, marele dumneavoastră 
prestigiu, stima și respectul de care 
vă bucurați în fața tuturor popoare
lor lumii, constituie o nouă și eloc
ventă recunoaștere internațională a 
înaltelor dumneavoastră calități de 
eminentă personalitate politică a 
epocii contemporane, a activității 
neobosite ce o desfășurați pentru 
triumful cauzei păcii, destinderii, co
laborării, înțelegerii și prieteniei in
tre popoare, se menționează in tele
grama CONSILIULUI OAMENILOR 
MUNCII DE NAȚIONALITATE 
GERMANA DIN REPUBLICA SO
CIALISTA ROMANIA.

Exprimăm, totodată, deplina bucu
rie și satisfacție, alese cuvinte de fe
licitare pentru acordarea Medaliei 
de aur și Medaliei jubiliare din 
partea aceluiași institut tovarășei 
Elena Ceaușescu, personalitate mar
cantă a științei mondiale, militantă 
de frunte a partidului nostru, ca ex
presie a prețuirii și recunoașterii in
ternaționale pentru înaltele sale me
rite în promovarea progresului știin
ței și tehnicii pe plan național și mon
dial, a contribuției aduse la cauza 
păcii, libertății, demnității și progre
sului omenirii.

Ne folosim de acest prilej pentru 
a vă asigura încă o dată, mult stimate 
și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. 
de adeziunea deplină a populației de 
naționalitate germană la întreaga po
litică internă și externă a partidului 
și statului nostru, de hotărîrea fermă 
de a nu precupeți nici un efort pen
tru a Intîmpina, împreună cu între
gul popor, cea de-a 35-a aniversare 
a eliberării României și Congresul 
al XII-lea al partidului cu noi fapte 
de muncă, pentru înflorirea continuă 

a patriei noastre scumpe — Republica 
Socialistă România.

înaltele distincții ce v-au fost atri
buite, mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, pentru inestima
bila contribuție adusă la apărarea 
păcii și întărirea securității, în favoa
rea destinderii și dezarmării, pentru 
făurirea unei noi ordini economice 
mondiale, constituie o expresie eloc
ventă a recunoașterii în lumea în
treagă a politicii consecvente a parti
dului și statului nostru, în fruntea și 
în numele cărora acționați cu fermi
tate pe arena mondială — se spune 
în telegrama adresată secretarului 
general al partidului de COMITETUL 
JUDEȚEAN SIBIU AL P.C.R.

întreaga dumneavoastră viață în
chinată cauzei poporului, partidului, 
ideilor socialiste, făuririi comunismu
lui în România, cauzei prieteniei și 
colaborării între țările socialiste, între 
partidele comuniste și muncitorești, 
între toate forțele progresiste, revo
luționare, între toate popoarele lu
mii, idealurilor de edificare pe pla
neta noastră a unei Ițimi a dreptății, 
progresului social și păcii, constituie 
pentru fiecare dintre noi un model 
de conduită revoluționară exempla
ră, un mare și luminos simbol al dă
ruirii pînă la sacrificiu pentru cele 
mai inalte idealuri ale umanității. 
Cunoscut și stimat în întreaga lume 
ca un neobosit mesager al păcii, 
dumneavoastră, stimate tovarășe 
secretar general, ați făcut să fie cu
noscute pină în cele mai îndepărtate 
colturi ale lumii nu numai un popor 
iubitor de pace, ci și principiile pre
țioasei politici a României socialiste.

Ne angajăm solemn, mult iubite 
și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
să muncim neobosit, să ne consacrăm 
toate eforturile pentru transpunerea 
în viață, în mod exemplar, a sarcini
lor care revin județului nostru din 
Programul partidului, pentru a in
tîmpina cu noi succese marile eve
nimente politice din acest an, cea 
de-a 35-a aniversare a eliberării 
României de sub dominația fascistă 
și Congresul al XII-lea al P.C.R.

Prestigioasele distincții pe care 
le-ați primit — se arată în telegrama 
adresată tovarășei Elena Ceaușescu 
de același comitet județean de partid
— confirmă înaltele dumneavoas
tră calități de om politic, ab
negația cu care, alături de emi
nentul conducător al partidului și 
statului nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, militați pentru promova
rea păcii în lume, pentru înțelegerea 
între popoare.

Sîntem mîndri și nutrim nețărmu
rită admirație pentru activitatea 
dumneavoastră neobosită pe tărîm 
științific și vedem în inaltele distinc
ții ce v-au fost conferite un nou și 
cald omagiu adus meritelor dumnea
voastră, care onorează deopotrivă pe 
toți oamenii de știință din țara 
noastră.

înaltele distincții conferite repre
zintă o mărturie strălucită a imensu
lui prestigiu, a prețuirii și profundei 
considerații de care se bucură pe 
toate meridianele lumii personalitatea 
dumneavoastră, mult iubite și stima
te tovarășe Nicolae Ceaușescu, de 
mare om politic al vieții internațio
nale, de luptător consecvent pentru 
pace, libertate, egalitate, prietenie și 
colaborare între toate popoarele lu
mii — se subliniază in telegrama 
COMITETULUI JUDEȚEAN TIMIȘ 
AL P.C.R. adresată secretarului ge
neral al partidului. Momentul acesta 
omagial ne permite să ne exprimăm 
încă o dată nemărginita dragoste și 
recunoștință pe care v-o purtăm 
dumneavoastră, fiu credincios al po
porului român, patriot înflăcărat, re
voluționar pilduitor, care, in fruntea 
partidului și statului nostru, ați adus 
și aduceți o contribuție esențială la 
fundamentarea politicii noastre in
terne și externe atît de înțeleaptă și 
de realistă, la întărirea rolului și pre
zenței României în arena politică 
contemporană. Conferite de presti
giosul Institut de relații internațio
nale din Roma, în preajma marii 
noastre sărbători naționale de la 23. 
August, aceste distincții constituie un 
simbol elocvent al aprecierii gran
dioaselor succese obținute de poporul 
român în cei 35 de ani de Ia elibe
rare în dezvoltarea democratică, libe
ră și independentă, pe calea socia
lismului și comunismului.

Adresîndu-vă din adîncul inimii 
cele mai calde urări de multă sănă
tate și putere de muncă pentru a 
conduce mai departe țara, partidul și 
poporul pe calea demnității și stimei 
între statele lumii, vă asigurăm, mult 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că 
nu vom precupeți nici un efort pen
tru a transpune în viață in mod 
exemplar hotărîrile partidului, indi
cațiile și îndemnurile dumneavoastră, 
pentru a ne spori contribuția la fău
rirea unei Românii moderne și pros
pere, la triumful mărețelor idealuri 
ale nobilei cauze a păcii și progresu
lui întregii omeniri.

în telegrama adresată tovară
șei Elena Ceaușescu, se arată : 
Conferirea Medaliei de aur a Insti
tutului de relații internaționale din 
Roma și a Medaliei jubiliare, emisă 
de institut cu prilejul glorioasei ani
versări de la 23 August, reprezintă 
pentru știința românească o nouă re
cunoaștere a valorii universale și a 
înaltului prestigiu de care vă bucu
rați, a muncii pe care o desfă
șurați cu atîta abnegație în vederea 
adîncirii sferei cunoașterii umane.

Oamenii muncii de pe meleagurile 
timișene sint mîndri că. alături de re
marcabilele dumneavoastră realizări 
științifice și tehnice, recunoscute pe 
plan mondial, se numără și invenția 
a cărei autoare sînteți, „Procedeu de 
obținere a poliesterilor", aplicată’ cu 
rezultate deosebite la Combinatul pe
trochimic „Solventul" din Timișoara
— invenție care constituie o contribu
ție valoroasă la dezvoltarea chimiei 
și care a fost distinsă cu premiul 1 
la Salonul de invenții, Timișoara — 
iunie 1979.

Vă dorim, mult stimată tovarășă 
Elena Ceaușescu, sănătate, putere de 
muncă, noi și prestigioase realizări 
pentru afirmarea științei românești, 
pentru binele și bunăstarea poporu
lui nostru.
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Tovarășului NIKOLAS CHAOUI
Președinte al Partidului Comunist Libanez

Tovarășului GEORGES HAOUI
Secretar general al C.C. al Partidului Comunist Libanez

și Botoșani au încheiat recoltarea griului coreean
tv

Cu prilejul alegerii dumneavoastră in calitate de președinte și, respectiv, 
secretar general al C.C. al Partidului Comunist Libanez. îmi este plăcut să vă 
adresez cordiale felicitări, un cald salut prietenesc și cele mai bune urări de 
succes in funcțiile de înaltă responsabilitate care vi s-au încredințat în fruntea 
conducerii partidului.

Exprimînd și cu acest prilej satisfacția noastră pentru raporturile de 
prietenie, colaborare și solidaritate militantă statornicite între P.C.R. și 
P. C. Libanez, sînt, în același timp, încredințat că acestea vor cunoaște o dez
voltare continuă, in interesul extinderii și amplificării relațiilor româno- 
libaneze pe multiple planuri, al unității forțelor revoluționare, antiimperialiste 
de pretutindeni, al cauzei păcii și înțelegerii internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

va face o vizită oficială în Franța
Ministrul afacerilor externe ai Re

publicii Socialiste România, Ștefan 
Andrei, va efectua o vizită oficială in 
Franța, la invitația ministrului afa-

cerilor externe al Republicii France
ze. Jean Franțois-Poncet, In perioa
da 2—4 august 1979.

Tovarășul Paul Niculescu, viceprim- 
ministru al guvernului, ministrul fi
nanțelor, a primit, joi, pe John 
Moore, președintele Băncii de export
import — Exim-Bank — din Statele 
Unite ale Americii, care face o vizită 
în țara noastră.
. în cadrul întrevederii ty»u fost abor
date aspecte referitoare Ia dezvoltarea 
relațiilor financiar-bancare între or
ganizațiile românești de resort și 
banca americană, precum și proble
me cu privire la inițierea unor noi 
acțiuni de colaborare menite să con
tribuie la dezvoltarea raporturilor 
economice bilaterale.

La primire au participat Vasile 
Voloșeniuc, președintele Băncii

române de comerț exterior, precum 
și Rudolph Aggrey, ambasadorul 
S.U.A. la București.

*
în timpul șederii in țara noastră, 

oaspetele american a avut convorbiri 
cu Lina Ciobanu, ministrul industriei 
ușoare, la Banca română de comerț 
exterior și la Banca Națională a Re
publicii Socialiste România, Ministe
rul Industriei Construcțiilor de Ma
șini și Ministerul Comerțului Exterior 
și Cooperării Economice Internațio
nale. De asemenea, președintele Băn
cii de export-import din S.U.A. a fă
cut o vizită la sucursala din București 
a Băncii „Manufactures Hanover 
Trust Company". (Agerpres)

Oamenii muncii din unitățile agri
cole ale județelor Timiș, Caraș-Se- 
verin, Olt și Botoșani au încheiat 
recoltatul griului. în telegramele a- 
dresate cu acest prilej C.C. al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușeseu, de 
comitetele județene de partid, se 
exprimă hotărirea lucrătorilor de pe 
ogoare de a munci cu aceeași pa
siune pentru a întîmpina cu noi 
succese marea sărbătoare de la 
23 August și cel de-al XII-lea Con
gres al partidului.

încheind recoltatul griului pe în
treaga suprafață de peste 133 000 hec
tare — se spune in telegrama Comi
tetului județului Timiș al P.C.R. — 
lucrătorii ogoarelor timișene, sub 
conducerea organelor și organiza
țiilor de partid, acționează in pre
zent cu toate forțele la eliberatul 
terenului de paie, executarea arătu
rilor și însămînțarea culturilor suc
cesive, la livrarea produselor desti
nate fondului central, recoltatul inu
lui, al cinepei pentru fibră, al sfeclei 
de zahăr, însilozarea furajelor și 
efectuarea lucrărilor de hidroame
liorații. Vă asigurăm, mult iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușeseu, se arată 
în telegramă, că lucrătorii din 
agricultura județului nostru nu vor 
precupeți nici un efort, muncind cu 
dăruire și abnegație pentru pregă
tirea cu responsabilitate maximă a 
campaniei agricole de toamnă și în
cheierea la timp a tuturor lucrărilor 
de sezon.

Ea rîndul lor, comuniștii, toți oa
menii muncii din agricultura jude
țului Caraș-Severin — români, ger
mani, sîrbi, maghiari și de alte na
ționalități — încheind recoltarea griu
lui pe toate suprafețele cultivate in 
întreprinderile agricole de stat, în 
cooperativele agricole de producție 
și în sectorul gospodăriilor indivi-

duale, își amplifică eforturile pentru 
a fi la înălțimea sarcinilor ce le re
vin, realizind în continuare impor
tante lucrări din cadrul campaniei 
de vară, acordînd atenție cu priori
tate stringerii și depozitării furaje
lor, legumelor și celorlalte culturi.

Raportînd că lucrătorii ogoarelor 
județului Olt au încheiat campania 
de recoltare a cerealelor păioase de 
pe întreaga suprafață de 116 750 de 
hectare cultivate, în telegrama co
mitetului județean de partid se men
ționează: Vă încredințăm, mult iubita 
și stimate tovarășe secretar general, 
că, și in continuare, toți cei ce 
lucrează pe ogoarele județului nos
tru își vor face datoria cu aceeași 
abnegație și dăruire. Sîntem ferm 
hotărîți ca prin tot ceea ce între
prindem să ne situăm la înălțimea 
mărețului program de ridicare a pa
triei pe noi trepte de progres și dez
voltare, strălucit prefigurate în 
proiectul de Directive ale Congresu
lui al XII-lea al partidului.

Vă raportăm, scumpe și iubite to
varășe Nicolae Ceaușeseu, încheierea 
recoltării păioaselor de pe toate cele 
91 520 ha cultivate in acest an — se 
spune in telegrama Comitetului ju
dețean Botoșani al P.C.R. In perioa
da ce urmează vom mobiliza toate 
forțele mecanice și umane de care 
dispunem, întreaga noastră capaci
tate și putere de muncă în vederea 
depozitării în cele mai bune condi
ții a recoltei, eliberării grabnice a 
terenurilor de paie, asigurării obli
gațiilor față de fondul centralizat al 
statului, încheierii însămînțărilor de 
culturi succesive pe toate suprafețele 
planificate, executării la parametrii 
calitativi superiori a arăturilor de 
vară, pregătirii temeinice a cam
paniei agricole de toamnă.

Adunarea de la Drobeta-Turnu Severin
La întreprinderea de vagoane 

„Meva“ din Drobeta-Turnu Se
verin a avut loc, joi, o adunare 
organizată cu prilejul „Lunii de so
lidaritate cu lupta poporului co
reean", la care au participat repre
zentanți ai organelor locale de partid 
și de stat, numeroși oameni ai 
muncii.

Au fost prezenți membri ai Amba
sadei R.P.D. Coreene la București.

Directorul întreprinderii, lng. Va
sile Bacalu, a evocat lupta eroică 
dusă de poporul coreean pentru eli
berarea patriei și a relevat victoriile 
obținute de oamenii muncii din țara 
prietenă in edificarea orînduirii so
cialiste. Vorbitorul a subliniat fap
tul că poporul român, partidul și 
statul nostru și-au manifestat încă 
de la început solidaritatea activă cu 
lupta dreaptă a poporului coreean 
pentru apărarea patriei, au spriji
nit și sprijină inițiativele și propu
nerile constructive ale Partidului 
Muncii din Coreea și ale Guvernului 
R.P.D. Coreene consacrate realizării 
idealului național de reunificare 
pașnică și independentă ■ tării. Re- 
ferindu-se la relațiile de prietenie 
româno-coreene, el a arătat că un rol 
hotărîtor în extinderea și consolida
rea acestora l-au avut și 11 au intîl- 
nirile și convorbirile dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușeseu și Kim Ir Sen, 
documentele convenite cu aceste pri
lejuri înscriindu-se ca momente 
deosebite în bogata cronică a cola
borării și solidarității dintre parti
dele, popoarele și țările noastre.

A luat apoi cuvîntul Sin In Ha, 
ambasadorul R.P.D. Coreene In tara 
noastră, care s-a referit pe larg la 
succesele poporului coreean In con
struirea noii societăți și a relevat

consecvente depuse de 
de 
în

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
încheierea vizitei președintelui Partidului

Conservator
Președintele Partidului Conserva

tor din Norvegia, Erling Norvik, care 
a făcut o vizită în țara noastră, îm
preună cu soția, la invitația Consi
liului Național al Frontului Unității 
Socialiste, a părăsit, joi dimineața. 
Capitala.

din Norvegia
Pe aeroportul Otopeni, oaspetele 

a fost condus de tovarășul Eugen 
Jebeleanu, vicepreședinte al Consiliu
lui Național al Frontului Unității So
cialiste, de alte persoane oficiale.

A fost de fată Thor Johansen. în
sărcinat cu afaceri ad-interim al 
Norvegiei la București.

Campionatele republicane de box în cîteva rînduri

Cronica zilei
Recepție. Cu prile^ul celei 

de-a 132-a aniversări a proclamă
rii independentei de stat — Ziua 
națională a Republicii Liberia — 
ambasadorul acestei țări la Bucu
rești, Joseph Graham, a oferit joi o 
recepție.

Au participat Ion Pățan, viceprim- 
ministru al guvernului, ministrul a- 
provizionării tehnico-materiale și 
controlului gospodăririi fondurilor 
fixe, Suzana Gâdea, ministrul edu
cației și învățămintului, Ion M. Ni
colae, prim-adjunct al ministrului 
comerțului exterior și cooperării e- 
conomice internaționale, Vasile Glir 
ga, adjunct al ministrului afacerilor 
externe, șlte persoane oficiale.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați în 
alți membri ai corpului

Expoziție republicana.
Sub genericul „Sub flamura parti
dului creștem odată cu țara", la clu
bul tineretului din Satu Mare a fost 
deschisă Expoziția republicană de 
artă fotografică a pionierilor și elevi
lor, organizată ca etapă republicană in 
cadrul celei de-a doua ediții a Festi
valului național „Cîntarea României". 
Organizată sub egida Consiliului Na
țional al Organizației Pionierilor. 
C.C. al U.T.C., Ministerului Educației 
și învățămintului. Asociației artiști
lor fotografi din România, expoziția 
cuprinde fotografii realizate de pio
nieri și elevi din toate județele tării.

Nici cea de-a doua gală a semi
finalelor campionatelor de box nu 
a corespuns așteptărilor ca nivel teh
nic și spectacol, cîteva meciuri fiind 
chiar sub orice critică. în limitele 
categoriei „muscă", vicecampionul 
european Radu Daniel (Steaua) a 
fost numărat în rundul doi si numai 
datorită finalului mai bun a obținut 
victoria la puncte în fața lui Gheor
ghe Govici (Steaua). La aceeași ca
tegorie, Gheorghe Brumă (Rapid) l-a 
Învins la puncte pe Marin Vișan 
(Metalul Bocșa). în cadrul catego- 
goriei „pană" tînărul pugilist Tibe- 
riu Cucu de la Voința Iași a reușit 
o surpriză, învingîndu-1 prin k.o. in 
repriza a doua pe Salim Iusein (Fa
rul Constanta). Titl Tudor, reprezen
tant al Clubului Prahova Ploiești, l-a 
întrecut net la puncte pe Victor 
Duchin (Rapid). La categoria „ușoa
ră". Carol Haj nai (Steaua) a ciști-

gat, prin abandon tn repriza a doua, 
meciul' cu constănțeanul Ion Cor- 
neanu, în timp ce Ilie Dragomir 
(Dinamo), intr-un meci echilibrat, l-a 
întrecut la puncte pe Leontin Sandu 
(Ploiești).

Rezultate la categoria „mijlocie- 
mică" : Vasile Girgavu (Steaua) 
Învinge la puncte pe Marcel Sirba 
(Electroputere-Craiova) ; Nicolae 
Chioveanu (Litoral Mangalia) dis
pune la puncte de Cornel Hoduț 
(Rapid). în cadrul categoriei „semi
grea" Gheorghiță Donici (Dunărea 
Galați) a repurtat victoria la puncte 
în fața lui Dumitru Văleanu (Cîmpu- 
lung) și va întîlni tn finală. pe Ion 
Joița de la Electroputere-Craiova.

Finalele campionatelor se vor des
fășura sîmbătă, cu începere de 
ora 19.

• în continuarea turneului pe 
care îl întreprinde in țara noastră 
selecționata de fotbal a R.P. Chi
neze a întîlnit ieri la Cîmpina echi
pa lotului universitar al României, 
ce se pregătește în vederea turneului 
din cadrul Jocurilor mondiale stu
dențești din Mexic. Partida de la 
Cîmpina, urmărită de circa 4 000 de 
spectatori, s-a încheiat cu scorul de 
4—1 (3—0) in favoarea fotbaliștilor 
români. Ău marcat pentru gazde: 
Cămătaru (2), Boloni, Lin Luofeng 
(autogol), iar pentru oaspeți Yong 
Ianing.

la

tara noastră, 
diplomatic.

Manifestare
Joi după-amiază a avut loc în 
Capitală o manifestare culturală cu 
prilejul apropiatei sărbătoriri a Zilei 
naționale a Republicii Peru. în cadrul 
căreia George Marinescu, comentator 
Ia Televiziunea română, a împărtășit 
impresii de călătorie din 
țară.

Au participat membri ai 
rii I.R.R.C.S. și Asociației
tenie româno-peruană, reprezentanți 
ai Ministerului Afacerilor Externe, 
oameni de cultură 
meros public.

Au fost prezenți
. loayza Saavedra.

o’blicii Peru la București, și membri 
uX ambasadei.

culturala

această

conduce- 
de prie-

și artă, un

dr. Roger 
ambasadorul

nu-

Eloy 
Re-

Cursuri de vară. Jo‘ dim‘- 
neața s-au deschis la Suceava cursu
rile de vară pentru profesorii de 
limbi moderne organizate de Institu
tul central de perfecționare a perso
nalului didactic sub egida Ministeru
lui Educației și învățămintului.

Aflate la a 18-a ediție, cursurile 
din acest an reunesc peste 600 de 
participant! — profesori de engleză, 
franceză, germană și rusă — care 
timp de trei săptămîni vor avea pri
lejul să-și întregească și să-și a- 
profundeze cunoștințele metodologi
ce și de specialitate in concordanță 
cu cerințele actuale și de perspec
tivă alș procesului de invățămint din 
școli și licee.

La realizarea programului intensiv 
de studiu, prevăzut pentru această 
ediție, își dau concursul cadre uni
versitare și cercetători din tara noas
tră. precum și lectori din Anglia, 
Franța, Republica Democrată Ger
mană, R.F. Germania, S.U.A. și 
U.R.S.S.

Victorii ale canotoarelor românce

in concursul preolimpic de la Moscova

MQSCOVA 26 (Agerpres). — într-o 
cronică despre valoarea participan
telor in finala concursului pre
olimpic de canotaj academic din ca
drul Spartachiadei popoarelor din 
U.R.S.S., în care sportivele românce 
au cucerit două medalii de aur, zia
rul „Sovietski Sport" comentează, 
între altele, proba de dublu vîsle, 
unde româncele Valeria Răcilă- 
Roșca și Olga Homeghi figurează pe 
primul loc cu timpul de 3.37.41, ur
mate de două cupluri de sportiva 
sovietice : „L. Parfionova din Le
ningrad și A. Pustovit din Nikolaev 
de-abia s-au întors de la Lucerna, 
unde au concurat la o regată inter
națională. Ele au cîștigat medalii și 
la spartachiadă. în semifinală au 
realizat cel mai bun timp — 3.33.16, 
dar iată că în finala cursei nu l-au 
menținut. Abia la distanța 
metri sportivele sovietice au 
prins un asalt ; însă, din 
acesta a fost tardiv. încă de

de 800 
Intre- 

păcate, 
la dis-

tanța marcată cu 500 metri. Homeghi 
și Valeria Răcilă-Roșca au 
un avans de 3,5 secunde".

La schit simplu, românca 
Toma a terminat în frunte, 
de asemenea, de două sportive sovie
tice. în 
dian se 
sim l-a 
pantelor 
barcațiuni au gonit spre ținta finală 
pe aceeași linie, dar românca Sanda 
Toma a reușit să la un avans de 
două lungimi de barcă".

★
Ziarul „Pravda", într-o cronică cu 

titlul „Adresa premianților". după 
ce relevă că în două din cele cinci 
finale la canotaj academic femei 
s-au distins sportive de peste hotare, 
arată : Sanda Toma (România) s-a 
clasat prima la schit simplu, iar la 
canoe-dublu victoria a revenit com
patrioatelor sale Olga Homeghi și 
Valeria Răcilă-Roșca.

cîștigat

Sanda 
urmată,

comentariul aceluiași coti- 
scrie : „Un spectacol rari- 

reprezentat finișul partici- 
la această cursă. Patru am-

cinema
• Tînăr ?1 liber : SALA PALA* 
TULUI — 17,15; 25.
• De ce să-l împușcăm pe pro
fesor ? : VICTORIA — 15; 17,30; 20.
• Lovitură pe la spate : CEN
TRAL — 14; 16; 18; 20.
• Zori neliniștite : TIMPURI NOI
— 14; 16; 18; 20.
• Antichități : CINEMA STUDIO
— 13,30; 19,30.
• Șatra ; PATRIA — 14: 16; 18,15; 
20,15.
• Misiunea
LA — 14,15;
— 14; 16,15;
11,45; 14,30;
— 21.
• Program
DOINA — î
15,30.
• Moartea unul greier ; DOINA 
— 18; 20, VIITORUL — 15.30; 17,45; 
20.
• în ritmul muzicii ; LUCEAFĂ
RUL — 14; 16; 18,15; 20,15, la gră
dină, — 21, FESTIVAL — 
15.45; 18.15; 20.30. FAVORIT 
11.15; 13,30: 15.45; 18: 20.15.
• Ulzana, căpetenia apașilor 
ROVIAB — 9; 11,15: 13,30;
18; 20.
• Alibi pentru un prieten : CA
PITOL 14,15; 17; 19.45, la gra
dină — 21, GLORIA — 8.45; 11,30; 
14.15; 17; 19.45. TOMIS — 9; 11,45; 
14,30; 17,15; 20. la grădină — 21.

Capricorn unu î SCA- 
17; 19,45, BUCUREȘTI 
19,30, MODERN — 9; 
17,15; 20, la grădină

i de desene animate :
9,15; 10,45; 12.15: 13.45;

• Apașii ; GRIVIȚA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Hercule cucerește Atlantida ; 
EXCELSIOR — 9: 11.15; 13,30; 15,45: 
18; 20,15, AURORA — 9: 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20, la grădină — 
21, FLAMURA — 9; 11.15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15, GRADINA TITAN
— 21,15.
• Nick - Carter superdetectiv ;
BUZEȘTI — 15,30; 17,45; 20, la gră
dină — 21, MIORIȚA — 9; 11;
13,15; 15.30: 17,45: 20.
• La revedere, prietene — 9,45;
11,45, Colecționarul — 14: 16,15,
Șpilul — 18,30, Sedusă și abando
nată — 20.30 : CINEMATECA.
• Nea Marin miliardar : DACIA
— 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18; 20.
• Vacanță tragică ; BUCEGI — 16; 
18; 20,30.
• Tinărul din 
16; 18,15; 20.30, 
VOLGA — 9; 
18.15; 20.15.
• Umbrele verii fierbinți t DRU
MUL SĂRII — 16; 18; 20.
• Un om in loden : FERENTARI
— 15,30: 17,30: 19,30.
• Frumoasa și bestia î GIULEȘTI
— 9; 11: 13,15; 15,30; 17.45; 20.
• Păcală : COTROCENI — 15.30; 
1.9.
• Ultimul cartuș î PACEA — 16; 
18; 20.
• Școala curajului : MELODIA — 
9; 11,15; 13.30; 15.45; 18; 20.15, GRA
DINA FESTIVAL — 20.45.
• întoarcerea acasă : FLOREAS- 
CA — 9; 11.30; 14: 16.45; 19.30.
• O dramă la vînătoare : POPU
LAR — 16; 18; 20.

13,30
— 9

: FR- 
15.46;

• DECLIN DEMO
GRAFIC. Două studii demo
grafice întocmite sub egida Con
siliului Europei Occidentale re
levă că în țările din acest spa
țiu geografic căsătoriile devin 
mai rare și mai tardive, iar di
vorțurile — mai frecvente. Sta
tisticile indică, totodată, scăderea 
numărului copiilor de fiecare 
familie, media situîndu-se la 
unul-doi copii — toate acestea 
anticipind. potrivit autorilor stu
diilor respective, un primejdios 
declin demografic.

® PROCEDEU ÎMBU
NĂTĂȚIT DE TRANS
PLANTARE A OASELOR. 
Oamenii de știință sovietici au

Istanbul : LIRA — 
la grădină — 21.15, 
11,15; 13.30: 15.45;

reușit să efectueze un transplant 
osos care poate depăși bariera 
biologică a incompatibilității. 
Conform procedeului pus la 
punct, se diminuează cantitatea 
de apă conținută in osul ce se 
grefează, acesta fiind, de ase
menea, supus unui proces de ră
cire treptată. Or, prin aceasta se 
reduce reacția de respingere a 
organismului. Rapiditatea „prin
derii" grefei osoase este favoi-i- 
zată și de un tratament al țesu
tului cu stimulator biologic. Ast
fel se obține o bună sudare, fără 
a se diminua capacitatea de 
mișcare.

• UN POMPEI NI
PON. O echipă de cercetători 
japonezi au început săpăturile

șl foarte periculos : 
16; 18; M.
: COSMOS 15,30;

de Buftea ; FLACARA

LISTA• înarmat
MUNCA —
• Severino 
17,45; 20.
• Expresul
— 15.30; 17,45; 20.
• Legea e lege : ARTA — 9; 11,15; 
13.30; 15,45; 18; 20.
• Lanțul amintirilor l PRO
GRESUL — 14; 17; 20.
• Rodeo : GRADINA ARTA — 21.
• Omul cu masca de fier : GRĂ
DINA BUCEGI — 21.

ta t r
• Teatrul „Lucia. Sturdza Bu- 
landra" (la Teatrul de vară He
răstrău) : Interviu — 20,30.
• Teatrul Mic (la Rotonda scrii
torilor din Cișmigiu) : „Culorile 
iubirii". Spectacol de sunet și lu
mină — 21,30.
• Teatrul „Nottara" (la «ala Ma
jestic) : Adio, Charlie — 20, (la 
Teatrul de vară „23 August") : 
Carambol — 20.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Pe un picior de plai — 
18.30.
• Teatrul satlrlc-muzical „C. Tă- 
nase" (grădina Boema) : Boema 
ride, cintă și dansează — 20.
• Teatrul „Țăndărică" : Tigrul 
purpuriu căruia-i plăceau clătitele 
— 10.

pentru dezgroparea localității 
nipone Kambara acoperită cu 
lavă in 1783, in timpul marii 
erupții a vulcanului Asama. La 
data respectivă, Kambara avea 
aproximativ 120 de case și a- 
proape 600 locuitori, dintre care 
numai 90 au supraviețuit catas
trofei. Prin efectuarea acestor 
săpături se speră să se obțină 
date materiale precise privind 
modul și condițiile de viață ale 
japonezilor din zonele de mun
te, la sfirșitul secolului 18.

• A FOST DESCO
PERIT ELDORADO ? Ex‘ 
p locatorul Roldao Pires Brandao 
susține că a localizat, cu cîteva 
zile în urmă, in Amazonia, trei

libretelor de economii cu cîștiguri in 
materiale de construcție ieșite ciști- 
gătoare Ia tragerea la sorți pentru 

trimestrul 11/1979

Nr. 
crt.

Numărul 
libretului 

de economii
Valoarea 
elștlgulul

4. 910-904-57 15 000

2. 916-535-1 5 000
3. 903-126-326 5 000
4. 910-510-115 5 000
5. 956-228-29 5 000
6. 928-203-81 5 000

6 cîștiguri In valoare
totală de lei 40 000

Titularli libretelor de economii 
cîștigătoare trebuie să se prezinte in 
cel mult 30 de zile de la data tra
gerii la sorți la sucursalele și filialele 
C.E.C. pentru a li se elibera adeve
rințele necesare procurării materiale
lor de construcție.

• Competiția internațională de te
nis „Careul așilor" a programat în 
orașul Aix-en-Provence partida din
tre Ilie Năstase (România) și Jimmy 
Connors (S.U.A.). Jucind foarte bine, 
Ilie Năstase a obținut victoria cu 
5—7, 6—3, 6—4. La turneu mai parti
cipă americanul John McEnroe și 
argentinianul Guillermo Vilas. La 
sfirșitul celor 4 turnee ale acestei 
competiții-circuit se va alcătui clasa
mentul final de la locurile, 1 la 4.

• Meciurile disputate in cea de-a 
doua zi a competiției internaționale 
masculine de baschet „Cupa Mării 
Negre" s-au soldat cu următoarele 
rezultate : România — R.D. Germană 
86—62 (48—33) ; R.P. Chineză — Fa
rul Constanta 97—77 (47—35) ; Unga
ria — România tineret 77—74 (42—39).

• în localitatea Gareșnița (în a- 
propiere de B.jelovar) a început tra
diționalul meci i.................
le feminine ale 
viei.

După primul 
histele românce 
partide fiind întrerupte). Margareta 
Mureșan a învins-o pe Olivera Pro- 
kopovici, partidele Elisabeta Polihro- 
niade — Gordana Markovici și Lia 
Bogdan — Dușița Cejici s-au înche
iat remiză, iar partidele Dana Nuțu 
— Tereza Stadler, Margareta Teodo- 
rescu — Brigita Stadler și Ligia Jic- 
man — Maria Petrovici s-au între
rupt.

în meciul dintre formațiile de ju
nioare, gazdele conduc cu 1—0 (o par
tidă întreruptă). Viorica Ilie a pier
dut la Zorită Nikolin, iar Marina Po- 
gorevici a întrerupt partid cu Bran- 
ka Vujici.

de șah dintre echipe- 
Româniel și Iugosla-

tur, la senioare, șa- 
conduc cu 2—1 (trei

LISTA
libretelor de economii pentru con
struirea de locuințe ieșite cîștigă
toare la tragerea la sorți pentru 

trimestrul 11/1979

Nr. 
cri.

Numărul 
libretului 

de economii
Valoarea 
cîstigului

1. 825-1-126 30 000

2. 808-202-5 15 000
3. 861-208-91 15 000
4. 816-1-1717 15 000
5. 834-103-899 15 000

5 cîștiguri tn valoare
totală, de lei 90 000

Plata cîștigurilor se efectuează de 
către sucursalele și filialele C.E.C.

Titularii libretelor ieșite cîștigă
toare pot folosi ciștigurile obținute 
pentru a contracta, in condițiile Legii 
nr. 4/1973, prin unitățile unde își au 
locul de muncă, construirea de lo
cuințe proprietate personală.

mari piramide și ruinele unui 
orășel abandonat, care ar putea 
reprezenta vestigii ale fabulosu
lui „Eldorado" — orașul auru
lui — de atîtea ori căutat în 
imensa pădure braziliană. Situa
te pe un platou in zona Guru- 
pira, la nord de Rio Negro, a- 
proape de frontiera dintre Bra
zilia și Venezuela, piramidele — 
afirmă exploratorul — sint dis
puse în triunghi și au circa 
150 m înălțime. Mitul „orașului 
aurului" datează din epoca cu
ceririi de către spanioli a Ame
ricii de Sud, așezarea fiind lo
calizată. potrivit anumitor do
cumente, undeva între fluviile

Amazon și Orinoco. Numeroa
sele expediții, organizate ulte
rior, pentru găsirea acestui le
gendar oraș, ale cărui străzi ar 
fi fost pavate cu aur, au eșuat, 
în cazul cînd descoperirea lui 
Brandao corespunde adevărului, 
ea s-ar înscrie ca un eveniment 
de excepțională valoare arheo
logică.

• PROFESIUNE RIS
CANTĂ. Kim Seng, locuitor al 
orașului Bangkok (capitala Thai
landei), practică o profesiune pe
riculoasă : în fiecare zi el Intră 
într-un bazin cu crocodili și sub

eforturile
Partidul Muncii din Coreea și 
Guvernul R.P.D. Coreene pentru 
făptuirea idealului național de reu
nificare independentă si pașnică a 
tării, conform principiilor și orien
tărilor elaborate de tovarășul Kim 
Ir Sen. Vorbitorul a exprimat mul
țumiri poporului român pentru spri
jinul activ și solidaritatea cu po-, 
porul coreean in lupta pentru edifi
carea socialismului și unificarea paș
nică a patriei sale. Vorbitorul a 
subliniat rolul deosebit al vizitelor 
întreprinse în R.P.D. Coreeană de 
tovarășul Nicolae Ceaușeseu șl al 
vizitei in România a tovarășului 
Kim Ir Sen, evenimente ce au ridicat 
pe o treaptă superioară tradiționa
lele relații de prietenie și colaborare 
statornicite între partidele, țările și 
popoarele noastre.

★
în cadrul manifestărilor organizate 

cu prilejul „Lunii de solidaritate cu 
lupta poporului coreean", atașatul mi
litar, aero și naval al R. P. D. Co
reene la București, locotenent-colonel 
Pak Zi Săk, s-a intîlnit cu cadre și 
ostași dintr-o unitate a armatei noas
tre. Cu acest prilej, participanții la 
întîlnire au vizionat o fotoexpoziție 
care redă aspecte din viata si activi
tatea militarilor Armatei R. P. D. Co
reene. precum și un film artistic co
reean.

PROGRAMUL 1
16,00 Telex
16,05 Școala contemporană. Resursele 

educativ-i'ormative ale procesului 
de predare-invâțare

16,30 Emisiune in limba germană • Pro
iectul de Directive, Programul ști
inței și Programul energeticii — 
documente fundamentale în ve
derea pregătirii Congresului al 
XII-lea al Partidului Comunist Ro
mân. Documentar • Plenara Con
siliului oamenilor muncii de na
ționalitate germană din România
— exprimarea adeziunii depline 
față de politica internă șl externă 
a țării noastre. Reportaj • Fii 
egali al României socialiste. Opinii 
ale oamenilor muncii de naționa
litate germană • Anul XXXV — 
anul marii aniversări. Hunedoara
— orașul, oamenii săi, faptele lor. 
Reportaj, de scriitor de Franz 
Storch • Mindră țară. Spectacol 
cu public, realizat la Timișoara, in 
colaborare cu Consiliul județean 
Timiș al oamenilor muncii de na
ționalitate germană • Dialog cu 
telespectatorii

18,25 Tragerea Loto
18,35 La volan — emisiune pentru con

ducătorii auto
18,50 ÎOOI de seri 
19,00 
19,15

Noutăți în alimentația 
publică băcăuană

Multe din unitățile de ali
mentație publică din Bacău au cu
noscut in ultima vreme substan
țiale modernizări. Restaurantele 
„Macul roșu", „Parcul libertății", 
„Zimbrul", cofetăria „Violeta" au 
fost Complet renovate și moderni
zate. în centrul orașului, ca și in 
cartiere, au fost deschise 11 uni
tăți de tip „Gospodina", 30 de co
fetării și patiserii, precum și un 
mare număr de restaurante cu auto
servire. Tovarășul Petre Neacșu, 
director adjunct al Întreprinderii de 
alimentație publică, ne spunea că, 
tn scurtă vreme, vor fi date in fo
losință alte 9 cofetării, patiserii, 
restaurante familiale și de tip „Gos
podina", îndeosebi în noile cartiere 
de locuințe Cornișa Bistriței și Re
publicii II. Pentru a asigura o ser
vire promptă și de calitate, toate 
unitățile au fost aprovizionate cu 
cantități suficiente de produse ali
mentare : lactate, carne de pasăre, 
ouă, legume, fructe. Cinci restau
rante, între care „Moldoveanca", 
„Macul roșu" și „Parcul trandafi
rilor", pun la dispoziția consumato
rilor numai preparate specifice zonei 
băcăuane. (Gh. Baltă).

Telejurnal
Construirea socialismului (II). De 
la prima cooperativă agricolă la 
agroindustrie. Redactor Gheorghe 
Verman
Avanpremiera TV
Orizont tehnico-ștUnțiflc 
Estrada estivală — emisiune mu- 
zlcal-dlstractivă

21,10 Atelier de creație literar-artlstică. 
21,35 Telejurnal

PROGRAMUL 2
16,00 O viață pentru o Idee : Vlctoi

Babeș (1854—1926)
16,30 Muzică populară
16,58 — -------------- '--------
17.15

19.4S
19,50
30.20

Blocnotes — informații utilitare 
Dicționar cinematografic. Retro
spectiva filmului românesc (I) 
Calea eroilor (reluare). Episodul î. 
tool de seri 
Telejurnal
Radar pionieresc

18,20
18.50
19,00
19,15_____ ,_________
10,30 Mari lnterprețl contemporani.
20,20 Simfonia munților. Producție • 

studiourilor de filme documentare 
din R.P.D. Coreeană

29.50 Intilnlr! muzlcal-coregraflce
21.85 Telejurnal

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 28, 

29 și 30 Iulie. In țară : Vreme in ge
neral frumoasă șl relativ caldă la în
ceputul intervalului, apoi devine ușor 
instabilă șl se vă răci mal ales In ju
mătatea de nord a tării. Cerul va fi 
variabil. înnorări mal accentuate se vor 
produce in Banat, Oltenia, Muntenia șl 
Moldova, unde vor cădea ploi locale. 
In rest, ploi Izolate. Vînt potrivit. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse Intre 
8 șl 18 grade, Iar valorile maxime Intre 
20 șl 30 de grade, local mai ridicate. In 
București : Vreme In general frumoasă 
șl caldă la început, apoi devine ușor 
Instabilă. Cerul va fl schimbător, favo
rabil ploii de scurtă durată. Vînt po
trivit Temperatura ușor variabilă.

LISTA
libretelor de economii pentru turism Ieșite cîștigătoare la tragerea la sorți 

pentru trimestrul 11/1979

Nr. 
cri.

Nr. libretului 
de economii

Ciștigurile obținute 
(In ordinea valorii lor) Valoarea elștlgulul

1. 434-103-1836

EXCURSII ORGANIZATE
Republica Populară 

Chineză
rial ipnwrr •

13 500
2. 426-902-46 13 500
3. 431-106-937 13 500
4. 464-206-121 13 500
5. 403-1-299 13 500
6. 403-1-526 13 500

7. 418-1-5
Turul capitalelor unor țări 

socialiste (cu avionul) 6 900
8. 408-1-475 6 900
9. 416-1-449 6 900

10. 416-287-11 6 900
11. 436-1-1094 6 900
12. 452-1-380 6 900
13. 460-1-2535 6 900
14. 462-201-562 >» 6 900

15. 432-206-24
R.S. Cehoslovacă — R.P. 
Ungară — R.D. Germană 

— Austria 6 200
16. 427-137-343 6 200
17. 460-209-343 6 200
18. 463-139-487 6 200
19. 431-103-1477 6 200
20. 462-210-480 6 200
21. 406-1-52 6 200
22. 442-1-143 99 6 200

23. 431-103-853 U.R.S.S. 6 000
24. 410-1-76 6 000
25. 427-1-1077 6 000
26. 417-1-451 6 000
27.
28.

423-102-67 
436-202-283 »» 6 000

6 000
29.
30.

417-205-25
436-1-1030 »» 6 000

6 000
31. 408-209-153 w 6 000

32. 403-1-341
EXCURSII INDIVIDUALE

Excursie individuală 6 000
33. 409-218-129 »s 6 000
34. 415-1-954 99 6 000
35. 417-1-647 »» 6 000
36. 427-1-914 >» V 6 000
37. 446-1-146 »» 6 000
38. 443-207-34 6 000
39. 452-228-5 6 000
40. 431-111-604 6 000
41. 466-1-246 6 000
42. 434-103-1195 »» 6 000
43. 464-209-123 6 000
44. 459-1-4843 »» 6 000
45. 460-1-2088 99 6 000
46. 436-212-221 99 6 000

TOTAL 46 CÎȘTIGURI ÎN VALOARE DE LEI 329 800

Cîștigătoril excursiilor organizate, 
precum și cei care în locul excursi
ilor individuale cîștigate doresc 
excursii organizate au obligația să 
se prezinte în cel mult 30 de zile de 
la data tragerii la sorți la sucursa
lele și filialele C.E.C. pentru a li se 
elibera adeverința necesară Inde-

pliniril formalităților In legătură 
cu efectuarea excursiei.

în cazul neprezentării tn termen 
sau al neefectuării excursiei, atit 
pentru excursiile organizate, cît și 
pentru cele individuale, ciștigurile 
se plătesc în numerar.

ochii a numeroși spectatori Își 
încearcă puterile în lupta cu a- 
ceste reptile. în ciuda gradului 
ridicat de risc al profesiei, cum 
o demonstrează desele accidente 
suferite, Kim Seng e nevoit să 
„lucreze" astfel pentru a-și în
treține familia. Patronul lui ii 
oferă gratuit pansamentele și 
medicamentele necesare pentru 
tratamentul rănilor și îi dă un 
salariu de 10 dolari pe săptămi- 
nă...

• POLARIZAREA VE
NITURILOR IN FRANȚA. 
La Paris, Centrul de cercetări 
asupra veniturilor a publicat re
cent un studiu privind inegala 
repartiție â acestora în rîndul 
locuitorilor țării. Potrivit stu
diului, 20 la sută din persoanele

cu venituri mal ridicate posedă 
împreună 16 la sută din avuția 
națională, tn timp ce 20 la sută 
din francezii cu veniturile mai 
scăzute nu posedă decît 6,6 la 
sută din totalul avuției naționa
le.

• VEHICUL MAGNE
TIC INTR-O NOUĂ VA
RIANTĂ. R.F, Germania ă in
trat și ea In cursa pentru adap
tarea transportului în comun la 
levitația magnetică. Un prototip 
de vehicul, cu 30 locuri, va fi dat 
în exploatare în luna august la 
Hamburg. Prin levitatie magne
tică se înțelege deplasarea unul 
vehicul deasupra „șinelor", aido
ma celor doi poli ai unui mag
net : forța de respingere men
ține vehiculul la o mică distanță

de linie. Propulsia este asigura
tă de un motor liniar. Prototi
pul vest-german cîntărește 36 de 
tone și va „rula" cu o viteză de 
80 km pe oră.

• UN ACCIDENT NE
OBIȘNUIT s-a petrecut re
cent în regiunea de sud a Ocea
nului Pacific la 570 mile de 
Noua Zeelandă, unde un iaht 
australian cu o lungime de 50 de 
metri s-a ciocnit cu o... balenă.
Din această ciocnire, iahtul a 
ieșit grav avariat și după clte- 
va minute s-a scufundat în a-
pele oceanului. Echipa iul a pu
tut fi salvat de un hidroavion. 
Balena, care s-a ales doar cu cî
teva răni ușoare, s-a îndepărtat 
grabnic de locul accidentului...
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Vizita primului ministru al guvernului român,
tovarășul llie Verdeț, in R. P. Bulgaria

SOFIA 26 — De la trimisul, special 
Nicolae Dăscălescu : Primul ministru 
al Guvernului Republicii Socialiste 
România, tovarășul llie Verdeț, a so
sit joi dimineață în Republica Popu
lară Bulgaria, unde efectuează o vi
zită oficială de prietenie, la invita
ția tovarășului Stanko Todorov, pre
ședintele Consiliului de Miniștri.

în vizita pe care o întreprinde în 
țara vecină și prietenă, primul mi
nistru este însoțit de tovarășul Leonte 
Răutu, președintele părții române in 
Comisia mixtă guvernamentală ro- 
mâno-bulgară de colaborare economi
că și tehnico-științifică, de alte per
soane oficiale.

Pe aeroportul din Sofia, împodobit 
cu drapelele de stat ale celor două 
țări, primul ministru român a fost 
întâmpinat de tovarășii Stanko Todo

rov, Andrei Lukanov, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, președin
tele părții bulgare în Comisia mixtă 
guvernamentală bulgaro-română de 
colaborare economică și tehnico-știin
țifică, Gheorghi Iordanov, Grigori 
Stoicikov, vicepreședinți ai Consiliu
lui de Miniștri, miniștri, alte persoa
ne oficiale.

Erau prezențl ambasadorul Româ
niei la Sofia, Petre Duminică, și am
basadorul Bulgariei la București, Pe- 
tăr Danailov.

După intonarea imnurilor de stat 
ale Republicii Socialiste România și 
Republicii Populare Bulgaria, cei doi 
prim-miniștri au trecut în revistă 
garda de onoare.

★
La plecare, pe aeroportul Otopeni, 

erau prezenți tovarășii Gheorghe

Oprea, prim viceprim-ministru al gu
vernului, Ion Dincă, Ion Ioniță ș) 
Ion Pățan, viceprim-ministri ai gu
vernului, Ion Âvram și Gheorghe 
Cioară, miniștri, alte persoane ofi
ciale.

Au fost prezenți Gheorghi Stoianov, 
însărcinat cu afaceri a.i. al R.P. Bul
garia la București, și membri ai am
basadei.

★
în dimineața aceleiași zile, tovară

șul llie Verdeț a depus o coroană de 
flori la Mausoleul „Gheorghi Dimi- 
trov“. în timpul ceremoniei a fost 
aliniată o gardă militară de onoare. 
S-au intonat imnurile de stat ale ce
lor două țări.

S-a păstrat un minut de reculege
re, după care a fost vizitat mausoleul.

începerea convorbirilor oficiale
Joi după-amiază, la Sofia, au în

ceput convorbirile oficiale dintre to
varășii llie Verdeț, prim-ministru al 
Guvernului Republicii Socialiste 
România, și Stanko Todorov, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Bulgaria.

La convorbiri participă tovarășii 
Leonte Răutu. președintele părții ro
mâne în Comisia mixtă guvernamen
tală româno-bulgară de colaborare 
economică și tehnico-științifică, Con
stantin Oancea, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, Constantin II'- 
tode, vicepreședinte al Comitetului 
de Stat al Planificării, Marin Trăis- 
taru, adjunct al ministrului comer
țului exterior și cooperării econo
mice internaționale. Dumitru Po
pescu, adjunct al ministrului ener
giei electrice. Alexandru Roșu, ad
junct al ministrului industriei con
strucțiilor de mașini. Petre Dumi
nică, ambasadorul României la Sofia.

Din partea bulgară participă tova
rășii : Andrei Lukanov, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri, pre
ședintele părții bulgare în Comisia 
mixtă guvernamentală bulgaro-româ
nă de colaborare economică și teh- 
nico-științifică. Marii Ivanov, prim
adjunct al ministrului afacerilor ex-

★
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Bulgaria, 
Stanko Todorov, a oferit joi un di
neu oficial in onoarea primului mi
nistru al Guvernului Republicii So
cialiste România, tovarășul llie Ver
deț.

Âu luat parte tovarășul Leonte 
Răutu, președintele părții române în 
Comisia mixtă guvernamentală ro
mâno-bulgară de colaborare econo
mică și tehnico-științifică, membrii 
delegației române.

Au participat tovarășii Gheorghi 
Iordanov. Andrei Lukanov, vicepre
ședinți ai Consiliului de Miniștri, 
miniștri, alte persoane oficiale.

în toasturile rostite cu acest prilej, 
primii miniștri au subliniat că vizita 
și convorbirile ce se desfășoară In 
aceste zile în capitala Bulgariei în; 
tr-o atmosferă de prietenie și înțe
legere se înscriu in cursul ascendent 
al relațiilor tradiționale de prietenie

terne, Luben Petrov, vicepreședinte 
al Comitetului de Stat al Planifică
rii, Kristiu Popov, adjunct al minis
trului comerțului exterior. Ilia Hara- 
lampiev, adjunct al ministrului con
strucțiilor de mașini, Ghinio Gancev, 
vicepreședinte al Comisiei mixte ro- 
mâno-bulgare pentru problemele 
Complexului hidroenergetic Turnu- 
Mâgurele — Nicopol, Petăr Danailov, 
ambasadorul Bulgariei la București.

Exprimind deosebita satisfacție 
pentru evoluția rodnică a raporturi
lor româno-bulgare, primii miniștri 
au subliniat importanta deosebită pe 
care o au întîlnirile și convorbirile, 
devenite tradiționale, dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu. secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și Todor Jivkov, prim-secretar 
al Comitetului Central al Partidului 
Comunist Bulgar, președintele Con
siliului de Stat al R. P. Bulgaria, ho- 
tăririle și înțelegerile convenite cu 
aceste prilejuri pentru întărirea prie
teniei și colaborării dintre popoarele 
român și bulgar.

Cei doi șefi de guvern examinează, 
într-o atmosferă de prietenie și înțe
legere reciprocă, rezultatele obținute 
în înfăptuirea hotărîrilor stabilite 
cu prilejul dialogului româno-bulgar

★
și conlucrare rodnică, a căror dezvol
tare dinamică se întemeiază pe prin
cipiile noi, consemnate în Tratatul 
româno-bulgar de prietenie, colabo
rare și asistență mutuală și în De
clarația adoptată de conducătorii de 
partid și de stat ai României și Bul
gariei în septembrie 1977. Subliniind, 
în acest context, contribuția decisivă 
a tovarășilor Nicolae Ceaușescu și 
Todor Jivkov la dezvoltarea necon
tenită a raporturilor româno-bulgare, 
primii miniștri au arătat că hotărî- 
rile și înțelegerile convenite in frec
ventele întâlniri dintre conducătorii 
de partid și de stat ai celor două țări 
au exercitat și exercită o influență 
determinantă asupra evoluției rela
țiilor româno-bulgare, a colaborării 
bilaterale pe plan politic, economic, 
cultural și în alte domenii.

. Exprimîndu-și satisfacția. în legă
tură cu rezultatele bune obținute 
pină acum pe linia adîncirii colabo-

la nivel înalt, acordîndu-se o aten
ție deosebită intensificării și apro
fundării colaborării economice, extin
derii cooperării în producție, in știință, 
tehnologie și in transporturi, creșterii 
și diversificării schimburilor econo
mice, în acest context, au fost con
venite măsuri pentru dezvoltarea 
cooperării in domeniile energetic, 
construcțiilor de mașini, industriei 
chimice, agriculturii. S-au stabilit noi 
căi și modalități menite să asigure 
construirea, cu succes, in comun a 
marilor obiective industriale : Com
plexul hidroenergetic Turnu Măgurele 
— Nicopol, întreprinderea de mașini 
și utilaje grele de la Giurgiu — Ruse, 
viitorul combinat chimic de olefine 
de la Plevna.

în cadrul convorbirilor a fost apre
ciat, de asemenea, modul in care se 
desfășoară colaborarea dintre cele 
două țări socialiste, vecine și prie
tene, pe tărîmul științei, culturii, în- 
vățămîntului, turismului, presei și ra- 
dioteleviziunii, precum și în alte do
menii de interes comun.

în cursul primei runde a dialogu
lui de lucru, primii miniștri ai celor 
două țări au efectuat, de asemenea, 
un schimb de vederi asupra unor 
probleme actuale ale vieții interna
ționale.

★
rării și cooperării economice româno- 
bulgare, cei doi șefi de guverne au 
remarcat faptul că în ultimii ani, în 
baza hotărîrilor adoptate la nivel 
inalt, țările noastre au trecut la for
me superioare de conlucrare — con
struirea prin eforturi comune a unor 
mari obiective industriale în dome
niile hidroenergetic, al construcțiilor 
de mașini și chimiei, care marchea
ză o etapă calitativ nouă în ascen
siunea colaborării economice.

Primii miniștri au toastat în sănă
tatea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și a tovarășului Todor Jivkov. pen
tru prietenia trainică și colaborarea 
rodnică djntre Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Comunist Bulgar, 
dintre Republica Socialistă România 
și Republica Populară Bulgaria, din
tre popoarele român și bujgar.

Dineu) s-a desfășurat într-o atmos
feră caldă, tovărășească.

ORIENTUL MIJLOCIU
• încheierea celei de-a doua etape a retragerii Israelului din 

Sinai • Contacte diplomatice
CAIRO 26 (Agerpres). — O cere

monie desfășurată la Bir Nasseb a 
marcat reinstaurarea la 25 iulie a.c. 
a suveranității Egiptului asupra unei 
noi porțiuni de 6 140 km pătrați din 
Sinai și, totodată, încheierea celei 
de-a doua etape a procesului de re
tragere a Israelului din acest terito
riu în conformitate cu prevederile 
tratatului de pace egipteano-israelian 
— relatează agenția M.E.N.

Teritoriul eliberat cuprinde bogate 
zăcăminte de petrol.

Cea de-a treia etapă a retragerii 
Israelului din Sinai — relevă agen
ția M.E.N. — se va desfășura în de
cursul următoarelor două luni. La 
încheierea ei, doua treimi din supra
fața Sinaiului se vor afla sub suve
ranitatea Egiptului. Suveranitatea 
deplină a Egiptului asupra întregului 
Sinai este prevăzută pentru anul 
1982, odată cu încheierea retragerii 
complete a trupelor israeliene din 
această zonă ocupată în 1967.

CAIRO. — Shimon Peres, liderul 
Partidului Muncii din Israel, de opo
ziție, și-a incheiat joi vizita între
prinsă timp de trei zile în Egipt — 
informează agenția M.E.N.

în cursul vizitei, arată agenția, el 
a fost primit de președintele Repu

blicii Arabe Egipt, Anwar El Sadat, 
și a avut convorbiri cu membri ai 
guvernului și alte oficialități ale ță- 
rii-gazdâ.

DAMASC. — Secretarul general al 
Ligii Arabe, Chedli Klibi, și-a în
cheiat joi vizita oficială întreprinsă 
în Siria, în cadrul unui turneu efec
tuat prin mai multe state arabe. La 
Damasc, secretarul general al Ligii 
Arabe a avut convorbiri cu președin
tele țării-gazdă, Hafez Al Âssad, cu 
vicepremierul Abdel Halim Khaddam, 
ministru al afacerilor externe, pre
cum și cu alte oficialități siriene. 
Principalele probleme abordate cu 
acest prilej se referă la ultimele mu
tații intervenite in situația din Orien
tul Mijlociu, precum și la rojul Ligii 
Arabe în regiune.

PARIS 26 (Agerpres). — Zohair 
Mohsen, șeful Departamentului mili
tar al Organizației pentru Eliberarea 
Palestinei, a decedat joi după-amiază 
într-un spital din Nisa, ca urmare 
a rănilor provocate, în noaptea de 
marți spre miercuri, de doi necunos- 
cuți care l-au atacat cu foc de armă 
în fața hotelului în care locuia la 
Nisa.

Realizări ale economiei
bulgare în primul

semestru al anului
SOFIA 26 (Agerpres). — în pri

mele șase luni ale anului 1979, pro
ductivitatea muncii în industria R.P. 
Bulgaria a crescut cu 6,7 la sută, 
în comparație cu aceeași perioadă a 
anului trecut — se arată într-un co
municat oficial difuzat de agenția 
B.T.A. Pentru reconstrucția și mo
dernizarea unităților productive au 
fost alocate 1,092 miliarde leva. Com
parativ cu prima jumătate a anu
lui precedent, producția de energie 
electrică și termică a sporit cu 9,5 
procente. De asemenea, a crescut cu 
7,8 la sută producția industriei chi
mice, a cauciucului și materialelor 
de construcții. în industria minieră 
s-au inregistrat creșteri de 11.6 la 
sută, in industria textilă de 6.5 la 
sută, iar în industria alimentară s-a 
obținut o producție superioară cu 8,6 
la sută față de perioada de refe
rință a anului 1978. Dezvoltarea pro
ducției industriale — precizează a- 
genția B.T.A. — a fost realizată, în 
special, prin creșterea productivită
ții muncii. în prima jumătate a a- 
cestui an, valoarea schimburilor ex
terne bulgare a atins 7 miliarde leva, 
cu 15,9 la sută superioară celei de 
anul trecut. Au fost construite 22 185 
apartamente și edificii sociale pen
tru peste 4 000 de copii.

agențiile de presă transmit:
Intîlnire prietenească.

General-locotenent Marin Dragnea, 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
Național pentru Educație Fizică și 
Sport, președintele Comitetului o- 
limpic român, aflat la Moscova în 
fruntea delegației de sportivi ro
mâni care participă la întrecerile o- 
cazionate de cea de-a Vil-a ediție 
a Spartachiadei popoarelor U.R.S.S., 
a avut joi o întîlnire cu I. T. No
vikov, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., președinte
le Comitetului de organizare a 
Jocurilor Olimpice din anul 1980. Au 
fost discutate, într-o atmosferă de 
lucru, prietenească, probleme lega
te de colaborarea dintre comitetele 
olimpice din cele două țări, de parti
ciparea delegației sportivilor români 
la Jocurile Olimpice din anul viitor 
de la Moscova.

Numărul membrilor U.C.I.
Uniunea Comuniștilor din Iugosla
via avea, la sfîrșitul anului trecut, 
1 774 624 membri — transmite agen
ția Taniug. în cursul anului 1978 au 
intrat în partid 181 320 noi membri, 
cea mai mare parte tineri. în pre
zent tineretul reprezentînd o treime 
din numărul total al membrilor de 
partid.

Convorbiri la Phenian. La
Phenian au avut loc convorbiri între 
delegația Comitetului Permanent al 
Adunării Populare Supreme din 
R.P.D. Coreeană, condusă de Hwang 
Jang Up, președintele Comitetului 
Permanent, și o delegație parlamenta
ră din Bangladesh, condusă de Mirza 
Golam Hafiz, președintele parlamen
tului din această țară. Cu acest prilej 
s-a efectuat un schimb de păreri pri
vind stadiul actual al relațiilor dintre 
cele două țări și perspectivele dezvol
tării acestora.

Numire. Președintele Jimmy 
Carter a decis numirea lui Hedley 
Donovan, fost redactor-șef in cadrul 
grupului de presă „Time"; în cali
tate de consilier principal al său in 
probleme interne și externe. Secre
tarul de presă al Casei Albe, Jody 
Powell, a menționat că Donovan va 
primi, de asemenea, diverse însăr
cinări speciale.

Dezbaterile din parla
mentul portughez. Adunarea 
Republicii a Portugaliei (parlamen
tul) a examinat și adoptat, miercuri, 
in a doua lectură, proiectul de lege

— prezentat de grupul parlamentar 
al partidului socialist — prevăzînd 
amnistierea tuturor delictelor poli
tice și militare comise în perioada 
care a urmat revoluției din aprilie 
1974. Deputății socialiști și comuniști, 
precum și alți deputați, au votat în 
favoarea proiectului de lege.

Modificări în aparatul de 
stat al R.P. Angola. La Luan- 
da au fost anunțate o serie de mo
dificări in aparatul de stat al R.P. 
Angola, în conformitate cu decretul 
semnat de șeful statului, Agostinho 
Neto. în funcția de ministru al a- 
facerllor interne a fost numit Kundi 
Pahima. A fost eliberat din func
ția de șef al serviciilor de securitate 
angoleze Ludi Chissasundi. Au fost 
numiți noi comisari într-o serie de 
provincii ale țării.

Spre soluționarea crizei 
de guvern din India. Pre- 
ședintele Indiei, Neelam Sanjiva 
Reddy, l-a însărcinat pe Charan 
Singh, lider al partidului Janata 
laic, să formeze noul guvern, infor
mează agenția Press Trust of India, 
într-o conferință de presă organi-

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA

BUDAPESTA

Convorbiri economice româno-ungare
BUDAPESTA 26 (Agerpres). — 

în drum spre țară, venind de la Ti
rana, unde a avut convorbiri pri
vind dezvoltarea relațiilor econo
mice dintre România și Albania, 
tovarășul Cornel Burtică, viceprim- 
ministru al guvernului, ministrul 
comerțului exterior și cooperării 
economice internaționale, a făcut o 
escală la Budapesta.

Cu acest prilej s-a întîlnit cu 
Peter Veress, ministrul comerțului 
exterior al R. P. Ungare, cu care, 
într-o atmosferă caldă, prietenească, 
a abordat probleme privind dez
voltarea relațiilor de colaborare 
economică, a schimburilor de măr
furi dintre România și Ungaria.

Sprijin ferm cauzei drepte 
a reunificării pașnice 

și democratice a Coreei

Comunicat comun
BELGRAD 26 (Agerpres). — La 

Belgrad a fost dat publicității comu
nicatul comun la încheierea convor
birilor dintre președintele R.S.F. Iu
goslavia, Iosip Broz Tito, și pre
ședintele Republicii Populare Revo
luționare Guineea, Ahmed Sekou 
Toure. Cei doi președinți — se arată 
în textul transmis de agenția Taniug 
— s-au pronunțat în favoarea coo
perării între organizațiile social- 
politice din cele două țări și și-au 
exprimat sprijinul pentru dezvolta
rea lor în continuare) Totodată, s-a 
ajuns la un acord privind noi forme 
de cooperare.

Iugoslavia și Guineea, menționează 
comunicatul, își vor continua efortu
rile pentru consolidarea înțelegerii 
între toate popoarele, pentru o schim
bare profundă și democratizare in

iugoslavo - guineez
relațiile politice și economice inter
naționale. De asemenea, ele își re
afirmă angajamentul de a lupta îm
potriva imperialismului, colonialis
mului, .neocolonialismului, aparthei
dului, rasismului, hegemoniei și a 
tuturor formelor de dominație ex
ternă, exploatare și politică de forță.

Cei doi șefi de stat și-au mani
festat adeziunea la eforturile țărilor 
nealiniate, ale țărilor în curs de dez
voltare pentru instituirea unei noi 
ordini economice internaționale.

Președinții Tito și Sekou Tourâ 
și-au exprimat îngrijorarea față de 
faptul că fonduri enorme sînt chel
tuite încă pentru producerea de noi 
arme, subliniind, în context, necesi
tatea aplicării de urgență a rezolu
țiilor sesiunii speciale a Adunării 
Generale a O.N.U. consacrate dezar
mării.

NICARAGUA

Primii pași pe calea revenirii 
la o viată normală

MANAGUA 26 (Agerpres). — în
tr-un climat de optimism și siguran
ță, deși se resimte lipsa unor bunuri 
de consum datorită haosului econo
mic moștenit de la vechiul regim 
somozist, forțele revoluționare nica- 
raguane — notează. într-un repor
taj de la fata locului, agenția Inter 
Press Service — au obținut o serie 
de realizări considerabile în efortul 
de reconstrucție a țării. Activitatea 
productivă tinde să se normalizeze, 
odată cu redeschiderea întreprinderi
lor. industriale care nu au avut de 
suferit de pe urma războiului ; cît 
privește sectorul agrozootehnic, pur
tătorii de cuvînt ai Guvernului de 
Reconstrucție Națională menționează 
că încă dinainte de victoria finală 
asupra somozismului țăranii și-au 
reluat muncile agricole în teritoriile 
eliberate.

La Managua, transportul în comun 
funcționează normal, iar serviciile 
publice și-au reluat ritmul obișnuit. 
Odată cu deschiderea unor centre 
alimentare, a început să se rezolve 
treptat și problema gravă a lipsei de 
alimente pentru populație. Vicepre
ședintele Camerei de comerț din 
Managua, Reinaldo Hernandez, a de
clarat că centrele comerciale și-au 
reluat activitatea după ce au fost re-

amenajate localurile distruse în 
timpul bombardamentelor comise de 
aviația somozistă. „Vom reuși să re
construim țara mult mai repede decît 
o cred unii" — a declarat el, mani- 
festîndu-și satisfacția față de hotă- 
rirea guvernului de a naționaliza 
băncile particulare.

Armata sandinistă controlează or
dinea în toată țara. Atacurile tero
riste și de sabotaj ale unor elemente 
contrarevoluționare, fidele vechiului 
regim, sint tot mai izolate și ele nu 
pot opri amplul proces de recon
strucție și de normalizare a vieții in
terne în Nicaragua.

★
întrunit. la Washington, Consiliul 

Permanent al Organizației Statelor 
Americane (O.S.A.) a decis în unani
mitate crearea unui fond de urgentă 
destinat să sprijine acțiunea de re
construcție din Nicaragua, cerîndu-se 
în acest sens țărilor membre ale 
O.S.A. și celor reprezentate prin ob
servatori permanenți în organizație 
să contribuie cu fonduri sau alte 
mijloace materiale la eforturile de 
reconstrucție.

★
Guvernul R.P. Chineze a hotărît sâ 

recunoască Guvernul de Reconstruc
ție Națională din Nicaragua.

Locuitori din Managua exprimîndu-și bucuria pentru marea victorie obținutâ 
de forțele patriotice prin răsturnarea regimului lui Somoza. Autocamionul 
înfățișat în fotografie tirăște statuia fostului dictator, care a fost doborită 

de pe soclu

Desfășurîndu-se an de an între 25 
iunie și 27 iulie, „Luna de solidari
tate cu lupta poporului coreean" — 
amplă acțiune la care participă for
țele progresiste din întreaga lume 
— este menită să pună în 
evidență două evenimente ce au 
lăsat urme adinei în viața poporului 
din „țara dimineților liniștite" : la 
25 iunie 1950 a început războiul de 
agresiune împotriva R.P.D. Coreene, 
in cursul căruia poporul coreean, 
sub conducerea Partidului Muncii, în 
frunte cu tovarășul Kim Ir Sen. a 
luptat cu un eroism legendar pentru 
apărarea ființei naționale, a cuceri
rilor sale revoluționare, impunmd 
semnarea, la 27 iulie 1953, a armis
tițiului de la Panmunjon.

Manifestările desfășurate și anul 
acesta in țara noastră, ca și în- nu
meroase alte țări din întreaga lume, 
au prilejuit reafirmarea solidarității 
cu cauza dreaptă, cu năzuințele legi
time ale poporului coreean, a cărui 
victorie a demonstrat că în epoca 
noastră de profunde transformări re
voluționare, de puternică afirmare a 
conștiinței naționale, nu există forță 
capabilă să înfrîngă un popor ho
tărît să lupte, cu prețul oricăror sa
crificii, pentru libertatea și indepen
dența patriei sale, pentru afirmarea 
dreptului său sacru de a decide asu
pra propriilor destine și a-și făuri o 
viață mai bună.
■•Muncind cu exemplar spirit de 

abnegație, oamenii muncii din R.P.D. 
Coreeană, călăuziți de Partidul Mun
cii. au refăcut, într-un timp scurt, 
satele și orașele distruse de război, 
au obținut rezultate strălucite în 
creșterea potențialului economic al 
tării, înflorirea științei și culturii, 
ridicarea nivelului material și cul
tural. Succesele R.P.D. Coreene, stat 
socialist independent și suveran, pe 
calea dezvoltării economico-sociale, 
in edificarea orinduirii noi, succese 
îmbogățite zi de zi prin remarca
bile realizări în înfăptuirea obiecti-, 
velor trasate de cel de-al V-lea 
Congres al Partidului Muncii,, stimu
lează puternic aspirațiile, voința na
țională a întregului popor coreean 
de unificare pașnică, democratică, 
independentă a patriei.

în cadrul manifestărilor care au 
avut loc cu prilejul „Lunii de soli
daritate" s-a evidențiat din nou, cu 
toată vigoarea, realitatea de necon
testat că dezmembrarea națiunii co
reene, care continuă de peste trei 
decenii, se află in flagrantă contra
dicție cu mersul istoriei și consti
tuie o sursă de Instabilitate și în
cordare în zona respectivă. Este, în- 
tr-adevăr, o injustiție flagrantă ca 
o tară, care a rămas unită de-a lun
gul istoriei sale milenare, să fie îm
părțită în două, prin nesocotirea 
voinței naționale. Reunificarea paș
nică și democratică a țării este un 
deziderat fierbinte al Întregului po
por coreean, a cărui înfăptuire ar 
corespunde atît năzuințelor sale le
gitime, cît și cauzei generale a păcii 
și colaborării internaționale.

Așa cum este bine știut, pornind 
de la această realitate inexorabilă, 
R.P.D. Coreeană a prezentat în repe
tate rînduri propuneri menite să ducă 
la împlinirea idealului reunificării na
ționale. Un adevărat program de ac
țiune a fost propus în cursul acestui 
an de Frontul Democratic pentru Re- 
unifioarea Patriei. Măsurile preconi
zate în documentul respectiv atrag a- 
tenția prin caracterul lor constructiv, 
realist, sînt de natură să permită de
pășirea actualelor dificultăți apărute 
pe calea spre reunificare și începerea 
la o dată cît mai anrooiată a unui 
dialog Nord-Sud. Recent, ele au fost

completate cu noi propuneri pentru 
desfășurarea unor contacte prelimi
nare la Panmunjon sau într-o țară 
străină între reprezentanți din Nord 
și din Sud.

în profund contrast cu aceste pozi
ții constructive, elementele separatis
te din Coreea de Sud acționează pen
tru tergiversarea negocierilor și per
petuarea divizării Coreei. Perseve- 
rind pe calea scindării țării, regimul 
de la Seul creează noi obstacole in 
calea unificării, intre acestea in- 
scriindu-se și recenta hotărîre de a 
ridica un zid de beton de-a lungul 
liniei de demarcație militară care se
pară Coreea in două.

In legătură cu încercarea de a „in
ternaționaliza" rezolvarea problemei 
coreene, prin organizarea unor „con
vorbiri tripartite", cu participarea 
S.U.A., ziarul „Nodon Sinmun",. or
gan al C.C. al Partidului Muncii din 
Coreea, a reafirmat în mod îndreptă
țit binecunoscuta poziție a R.P.D. 
Coreene că : „Reunificarea patriei 
este o problemă internă care tre
buie să fie soluționată de coreeni în
șiși, fără nici un amestec străin". 
Totodată, Statele Unite sint invitate 
la convorbiri separate in legătură cu 
retragerea trupelor americane din 
Coreea și c# înlocuirea acordului de 
armistițiu printr-un acord de pace.

Pentru poporul român, „Luna de 
solidaritate" a constituit un nou pri
lej de a-și manifesta sprijinul de
plin față de lupta dreaptă a poporu
lui coreean, de care este legat prin- 
tr-o sinceră și trainică prietenie. în 
spiritul acestei prietenii, avînd ca te
melie trecutul glorios de luptă al po
poarelor noastre împotriva domina
ției și asupririi străine, pentru eXiț 
berare națională și socială, în id 
trei ani de grea încercare ai războiu
lui pentru apărarea ființei naționale 
și a cuceririlor revoluționare, po
porul român a acordat ponorului 
frate coreean un sprijin multilateral. 
In perioada ce a urmat, poporul ro
mân a sprijinit cu fermitate cauza 
dreaptă a poporului coreean, aspira
țiile sale fierbinți de a trăi într-o 
patrie unificată, liberă și prosperă, 
această poziție găsindu-și expresie 
la O.N.U. și în alte foruri internațio
nale, ca și, în general. în activitatea 
României pe plan extern.

Relațiile de prietenie, colaborare șl 
ajutor reciproc româno-coreene, sti
mulate de legăturile de solidaritate 
dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Muncii din Coreea, cunosc, 
în spiritul Tratatului de prietenie 
și colaborare semnat la București, 
o continuă și amplă dezvoltare. Cro
nica prieteniei dintre popoarele noas
tre a fost continuu îmbogățită de vi
zitele reciproce și convorbirile, de la 
București și Phenian, dintre tovară
șii Nicolae Ceaușescu și Kim Ir Sen, 
ale căror rezultate fertile au mar
cat, de fiecare dată, noi jaloane pa 
drumul dezvoltării ascendente a re
lațiilor reciproce. Vizita întreprinsă 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu in 
cursul anului trecut la Phenian, con
vorbirile care au avut loc și Decla
rația comună, semnată cu acest pri
lej, au deschis noi și minunate per
spective pentru amplificarea rapor
turilor româno-coreene.

Promovînd și în continuare priete
nia și colaborarea cu poporul co
reean. poporul român își exprimă 
dorința fierbinte ca dialogul dintre 
Nordul și Sudul Coreei să fie reluat 
cît mai curînd, în scopul înfăptuirii 
aspirației legitime, năzuinței supre
me a tuturor coreenilor de a trăi 
într-o patrie unită, liberă și pros
peră.

A. MUNTEANU

S.U.A

Taxe asupra profiturilor companiilor 
petroliere

Conferința de presă
WASHINGTON 26 (Agerpres). — 

Președintele Jimmy Carter a decla
rat cu prilejul unei conferințe de 
presă că S.U.A. trebuie să întreprin
dă eforturi intense pentru realizarea 
unei securități în domeniul energetic 
Aceste eforturi — a spus el — vor 
costa foarte mult, iar fondurile de 
importantă crucială necesare nu pot 
fi obținute decît prin impunerea unei 
taxe asupra supraprofiturilor compa
niilor petroliere. „Marea majoritate a 
poporului american sprijină un ase
menea impozit. Lobby-ul petrolier 
duce însă o luptă îndîrjită pentru

va
a-

zată după desemnarea sa oficialăzată după desemnarea sa oficiala ca 
prim-ministru, Charan Singh a anun
țat 
lista noilor membri
pină la sfîrșitul acestei săptămîni. 
Potrivit observatorilor politici din 
Delhi, Charan Singh va reuși să for
meze noul guvern și să obțină votul 
de învestitură întrucît și-a asigurat 
deja majoritatea parlamentară nece
sară, punîndu-se în acest mod capăt 
uneia din cele mai serioase crize 
politice din India, declanșată în 
urma demisiei cabinetului con
dus de Morarji Desai.

că intenționează să prezinte 
ai cabinetului

Masuri de combatere a 
terorismului. Consiliul securită
ții Naționale al Turciei, reunit la 
Istanbul sub președinția șefului sta
tului, Fahri Koriiturk, a chemat 
toate instituțiile turce să fie în 
gardă față de pericolele terorismu
lui, care din 1975 
de victime. După 
agenția Anatolia, 
statat că forțele 
Turciei „au făcut 
special în ultimele zile. în arestarea 
și traducerea în justiție a criminali
lor" participant! la acțiuni teroriste.

a provocat 2 000 
cum informează 
consiliul a con- 

de securitate ale 
mari progrese, în

Populația Elveției. Potrivlt 
cifrelor publicate de Oficiul 
de statistică al Elveției, la 
tul anului curent populația 
țări era de 6 298 000 de locuitori, a-
dică cu 6 000 mai mare decît la 
începutul anului precedent.

federal 
începu- 
acestei

a președintelui S.U.A.
nihilarea proiectului de lege în acest 
sells. Dacă grupurile de 
troliere vor învinge, nu 
tea atinge obiectivele în 
nergetic. Voi face însă 
posibil pentru impunerea taxei, de
oarece ea este de 
lă pentru viitorul 
bitorul.

Răspunzînd la 
Carter a apreciat 
rului pe pletele internaționale va fi 
determinată de eficiența măsurilor 
pe care S.U.A. le vor lua pentru 
combaterea crizei energiei. El a a- 
dăugat că, în urma consultărilor din 
ultima vreme cu oficialități guverna
mentale și din afara cabinetului, și-a 
întărit convingerea că inflația consti
tuie cea mai mare amenințare la a- 
dresa S.U.A. in lunile următoare.

★
Companiile petroliere americane au 

anunțat realizarea unor importante 
sporiri ale profiturilor în perioada a- 
gravării penuriei de benzină în Sta
tele Unite (1 aprilie — 30 iunie). 
,.Exxon" și-a majorat, astfel, profi
turile cu 20 la sută. „Standard Oii"
— cu 60 la sută, „Mobil Oil" — cu 
38 la sută, „Atlantic Richfield" — cu 
23 la sută, „Shell" — cu 49 la sută, 
„Phillips" — cu 43 la sută, „Conoco"
— cu 41 la sută și „Marathon" — cu 
66 la sută. Agenția Reuter notează 
că aceste cifre — date publicității în 
mod obligatoriu, potrivit prevederilor 
legislației americane în vigoare — 
sînt de natură să genereze proteste 
aprinse in rîndurile consumatorilor 
în legătură cu practicile corporațiilor 
transnaționale.

interese pe
ne vom pu- 
domeniul e- 
tot ce este

importanță crucia- 
țării", a spus vor-

întrebări, Jimmy 
că valoarea dola-

Politica regimului de la Seul aspru criticată
• Partidul Revoluționar pentru Reunificare cere 

trupelor americane din Coreea de Sud
retragerea

SEUL 26 (Agerpres). — Luînd cu- 
vîntul în cadrul sesiunii extraordi
nare a parlamentului sud-coreean, 
președintele Partidului Nou Demo
cratic (de opoziție), Kim Yong Sam, 
a criticat politica economică a regi
mului lui Pak Cijan Hi, subliniind că 
ea se răsfrînge cel mai mult asupra 
nivelului de trai al oamenilor muncii.

în ultimii ani, în agricultura sud- 
coreeană se activizează procesul de 
pauperizare a țăranilor, iar orașul nu 
este în stare sâ absoarbă noi mîini de 
lucru, avînd de făcut și el față creș
terii șomajului — a relevat vorbitorul.

Consecința unei asemenea politici 
economice a fost creșterea prețurilor 
cu ridicata în Coreea de Sud în me
die cu 19,4 la sută și a prețurilor cu 
amănuntul — cu 14 la sută. în același

comerciale atimp, deficitul balanței 
ajuns la 2,5 miliarde dolari.

Pe de altă parte, postul de radio 
„Vocea Partidului Revoluționar per- 
tru Reunificare" din Coreea de Js l 
a difuzat o declarație a purtător».^•. 
de cuvînt al acestui partid in . 
este condamnată hotărirea președin
telui S.U.A., Jimmy Carter, de a sus
penda retragerea trupelor americane 
din Coreea de Sud — informează 
agenția A.C.T.C.

Exprimind voința populației sud- 
coreene, Partidul Revoluționar pentru 
Reunificare cere cu hotărîre retrage
rea trupelor americane din Coreea 
de Sud. împreună cu întregul lor ar
mament, inclusiv cel nuclear, și de
clară, încă o dată, în mod solemn că 
va lupta pînă la capăt pentru reali
zarea acestui deziderat.

Un nou val de arestări în Namibia
NAȚIUNILE UNITE 26 (Agerpres). 

— într-un comunicat dat publicită
ții la sediul Națiunilor Unite de la 
New York, președintele Consiliului 
O.N.U. pentru Namibia, Paul Lusa
ka (Zambia), a condamnat „noul val 
de arestări de membri ai Organi
zației Poporului din Africa de Sud- 
Vest (S.W.A.P.O.)" și „atrocitățile 
comise de regimul rasist ilegal din 
Africa de Sud în Namibia".

Comunicatul relevă că, în cursul 
ultimelor trei luni, au fost arestați 
aproximativ 15 001) de membri ai 
S.W.A.P.O. și simpatizanți ai orga
nizației și au avut loc, totodată, ră
piri de refugiati namibieni de pe 
teritoriul angolez. Totodată, do
cumentul înfierează asemenea atro
cități și acte criminale ca asasina
rea cu baionetele a simpatizanților 
S.W.A.P.O. din 
satului Ongual ya 
struirea de centre

găre de concentrare în întreaga Na- 
mibie.

în document se arată că Consi
liul O.N.U. pentru Namibia cere tu
turor statelor membre ale organiza
ției „să condamne aceste acte de ge
nocid ale R.S.A. împotriva poporu
lui namibian".

rîndul locuitorilor 
Netanga sau con- 
de detenție și la-

încheierea Conferinței Pugwash
care să asigure achiziționarea de că
tre acestea a materialelor energetice 
în condiții mai bune decît cele ac
tuale.

Conferința Pugwash a anunțat, de 
asemenea, începerea unei mișcări in
ternaționale menite 
crearea de arme de 
masă.

Participanțiî s-au 
context, pentru interzicerea oricăror 
experiențe nucleare și pentru ratifi
carea cît mai urgentă a Tratatului 
sovieto-american SALT-2.

CIUDAD DE MEXICO 
pres). — La Ciudad de 
luat sfîrsit lucrările celei de-a 29-a 
reuniuni a Conferinței Pugwash, la 
care au participat oameni de știință 
din 39 de țări ale lumii.

Conferința a propus crearea unei 
organizații mondiale a energiei, ca 
un organism care să-și desfășoare ac
tivitatea sub egida O.N.U. Totodată, 
conferința s-a pronunțat în favoarea 
creării unui centru de studii energe
tice al țărilor în curs de dezvoltare.
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Evoluția crizei de guvern 
din Italia

ROMA 26 (Agerpres). — Președin
tele Italiei, Alessandro Pertini, a în
ceput joi un nou tur de consultări in 
vederea depășirii îndelungatei crize 
guvernamentale. în fața sa se află o 
sarcină deosebit de dificila, avînd în « 
vedere că pînă acum doi lideri poli
tici — creștin-democratul Giulio An
dreotti și socialistul Bettino Craxi — 
au eșuat in încercările lor de a for
ma un nou guvern.

Comitetul director al Partidului So
cialist Italian, întrunit, miercuri, la 
Roma pentru a examina situația po
litică după ce liderul socialist a re
nunțat să formeze guvernul, a ascul
tat un raport prezentat de Bettino 
Craxi.

Comitetul director al P.S.I. a adop
tat o rezoluție care critică refuzul 
nejustificat al democrației creștine 
de a participa la un guvern de 
coaliție, ceea ce a blocat tratativele 
consacrate rezolvării îndelungatei 
crize politice din țară.

Totodată, Comitetul director a ho- 
tărit convocarea, pentru 1 august, 
a plenarei Comitetului Central al 
P.S.I.
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