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^15 ani de istorie nouă, revoluționară a patriei, 
\ de puternic avînt creator in construcția socialistă

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU

Ministrul afacerilor externe al Franței, 
Jean Francois -Poncet

CONGRESUL AL IX-LEA AL P. C. R. 
- eveniment de însemnătate epocală în viața 

partidului, a întregului popor, începutul 
celei mai rodnice perioade din istoria țării

„Congresul al Xll-lea al P.C.R. evidențiază însemnătatea esențială a realiză
rilor dobîndite în perioada inaugurată de Congresul al IX-lea, cea mai bogată în 
împliniri din întreaga istorie a țării, și care este legată nemijlocit de activitatea 
neobosită, desfășurată cu profundă pasiune revoluționară și înaltă răspundere 
pentru destinele patriei de tovarășul Nicolae Ceaușescu".

(Din Rezoluția Congresului al Xll-lea al P.C.R.)

Stă in firea poporului nostru ca, 
din timp in timp, să evalueze dru
mul pe care l-a străbătut, treptele 
pe care le-a urcat în necontenitul 
său efort spre progres si civiliza
ție. Legitim act de investigare re
trospectivă. lzvorît din fireasca ne
voie de a înțelege mai adine ce a 
Înaripat gîndul si fapta sa, ce a de
terminat permanenta înaintare. Prin 
învățămintele ce sa detașează din 
experiența muncii si construcției 
creatoare, aceste evaluări luminează 
căile de acțiune viitoare, accelerînd 
mersul neabătut tspre tinta propusă.

Un asemenea prilej de examinare 
a drumului parcurs îl constituie îm
plinirea. în miezul acestei veri, a 
unui deceniu si jumătate de la Con
gresul al IX-lea al partidului. Este, 
desigur, o perioadă scurtă, dar care 
în perspectiva timpului se reliefează 
drept cea mai rodnică, cea mai densă 
in împliniri din întreaga istorie a 
patriei. Perioada în care am înaintat 
mai mult Si mal rapid ca oridnd pe 
drumul dezvoltării economico-soda- 
le. al progresului si civilizației so
cialiste. Perioada în care am obtlnut 
realizări remarcabile, in măsură să 
ne reprezinte cel mai bine, să ex
prime în adevărata lor lumină po
tențialul creator, inepuizabilele e- 
nergii sl virtuți constructive ale 
poporului.

Iar dacă această perioadă are ca 
moment inaugural Congresul al

Așa aratâ azi noua xonâ Industriali a Sucevei Foto : E. Dlchlseana

LA ORDINEA ZILEI ÎN AGRICULTURĂ’

Două importante sarcini
PRĂȘITUL CULTURILOR Șl RECOLTAREA FURAJELOR

In aceste sile. In multe unităti agricole se acționează 
energie in vederea îndeplinirii sarcinilor subliniate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu la recenta consfătuire do 
lucru de la C.C. al P.C.R. : întreținerea exemplară a 
culturilor șl recoltarea furajelor necesare.

Din datele centralizate la Ministerul Agriculturii și 
Industriei Alimentare reiese că, la data de 9 iunie a.c., 
prima prasilă mecanică la sfecla de zahăr s-a reali
zat In proporție de 69 la sută. Iar cea manuală in 
procent de 91 la sută. La cultura florii-soarelui. această 
lucrare s-a realizat pe 95 la sută din suprafața prevă-

BACAU. Deși prin părțile Ba
căului vremea este instabilă, tn ma
joritatea unităților agricole se mun
cește cu spor la întreținerea culturi
lor prăsitoare. Este rezultatul mă
surilor luate de biroul comitetului 
județean de partid pentru mobiliza
rea tuturor forțelor satelor, astfel In
cit zilnic culturile să fie prășite pe 
cel puțin 5 000—6 000 de hectare. In 
cele mai multe unităti agricole, or
ganizațiile de partid acționează ener
gic pentru aplicarea acestor măsuri.

La Mărgineni, toată suflarea satu
lui este antrenată la muncă. Organi
zația de partid și-a pus în centrul 
preocupărilor sale problema Întreți
nerii culturilor și. bineînțeles, comu
niștii au fost cei dinții care au răs
puns chemării. Pentru ca munca să 

IX-lea. este tocmai pentru că atunci 
s-a realizat o adevărată cotitură 
spre abordarea într-un spirit nou a 
problemelor dezvoltării economico- 
sociale a tării — un spirit profund 
creator si dinamic, străin oricărei 
închistări, un spirit de largă deschi
dere spre noile realități si cerințe 
ale vieții, ce a pătruns ca o ade
vărată infuzie de aer proaspăt si a 
revigorat întreaga activitate de con
strucție socialistă. Tocmai în aceasta 
rezidă însemnătatea excepțională a 
Congresului al IX-lea în viata parti
dului si a poporului, în dezvoltarea 
socialistă a României. în același 
spirit afirmat la Congresul al IX-lea, 
congresele următoare — al X-lea, al 
XI-lea si al Xll-lea — conferințele 
naționale ale partidului au amplifi
cat mereu proiectele constructive, au 
deschis orizonturi și perspective tot 
mai largi în opera de edificare a so
cietății socialiste multilateral dez
voltate si de înaintare a României 
spre comunism.

Se știe bine că In toată această 
perioadă n-am fost scutit! de difi
cultăți; unele provocate de mari 
calamități naturale. în urma cărora 
nu puține voci sceptice de peste 
hotare au proorocit că economia 
românească va fi dată cu multi ani 
înapoi; altele izvorîte din nearmoni- 
zarea întotdeauna perfectă a efortu
rilor. dintr-o estimare aproximativă, 
în unele unităti economice, a posibi

«uță, mecanic, sî pe 78 la aut* manual. Prima nraellă 
mecanică la cultura porumbului a-a efectuat pe 56 la 
sută din suprafața planificată. Iar eea manuală pe 
34 la sută.

In timp ce In Județele Timiș, Arad, Dolj, Satu Mare, 
Cluj, Vrancea, Tulcea, Mehedinți prima prașilă me
canică st manuală a culturilor de sfeclă de zahăr s-a 
încheiat, In Ialomița si Buzău prăsitul manual, cit si 
cel mecanic este mult rămas tn urmă.

Ziarul nostru,redă 
Mureș.

prăsitul se execută 
unde

fie mai epornică. ___ ______ _
pe echipe. în Lunca Bistriței, 
se află suprafețele cele mai mari cul
tivate cu sfeclă de zahăr, se aflau 
peste 200 de oameni. în ziua raidului, 
pe la ora prânzului a început ploaia. 
Nimeni însă nu a părăsit locul da 
muncă. Aici, la Mărgineni, se lucrea
ză întreaga zi-lumină într-o ordine 
si disciplină exemplare, indiferent de 
starea vremii.

în partea de sud a județului, unde 
a plouat mai puțin, poposim pe tar
lalele cooperativei agricole din Sas- 
cut. Circa 500 de oameni. în frunte 
cu primarul Vasile Petrache. se aflau 
la prăsitul sfeclei de zahăr. Se fă1- 
ceau lucrări pe ultimele suprafețe din 
cele 440 hectare însămîntate. Meca
nizatorii, cu 13 cultivatoare, suprave
gheata da lnginerul-șef Cornel Tară- 

lităților. sau generata de evoluția si
tuației economice Internationale, de 
adîncirea fenomenelor de criză pa 
plan mondial

Dar toate aceste dificultăți, chiar 
dacă s-au ..repercutat asupra activi
tății lntr-un sector sau altul, n-au 
putut să frâneze dezvoltarea mereu 
ascendentă a tuturor domeniilor vie
ții noastre sodai-eoonomice. voința 
unanimă a poporului de a făuri o 
societate modernă, dinamică, de a 
conecta tara energic la ritmurile 
dezvoltării, continuei prosperități.

Putem spune că tot ceea ce la 
marele forum comunist de acum 
15 ani era doar proiect îndrăzneț a 
devenit realitate vie, că tot ceea ce 
a fost atunci nădejde s-a transformat 
în certitudine. O întreagă națiune, de 
22 de milioane, privește cu satisfac
ție și mîndrie Impresionantele reali
zări ale acestor ani. în decursul că
rora a fost elaborată si a rodit, prin 
munca lor. cea mai cuprinzătoare 
strategie de dezvoltare social-econo- 
mică. România comprimînd efectiv 
timpul. Voința maselor largi munci
toare. călăuzită de partidul comunist, 
s-a dovedit acea forță invincibilă care, 
an de an. a făcut să progreseze e- 
conomla, să se adauge patrimoniu
lui material si spiritual al poporu
lui noi și nod valori, să capete o 
nouă strălucire chipul patriei, iar 
viata oamenilor să-și adauge atri
butele prosperității 6i demnității.

aspecte din județele Bacău si 

lungă, executau prima prasilă la po
rumb pe tarlalele de 1a Contești si 
Păncești. Viteza Zilnică de 100 ha se 
îndeplinește șl se depășește. Dar în 
vreme ce la Sascut prima prasilă era 
pe terminate, alături, la Urechești si 
Coțofănești, unităti din cadrul ace
luiași consiliu, această lucrare nu s-a 
executat nici pe jumătate din supra
fețe.

Situații asemănătoare se constată 
si în unele unităti din cadrul consi
liilor agroindustriale Tătărăsti. Podu 
Turcului, Parincea, Traian. Ca atare, 
în multe locuri buruienile au în
trecut culturile. Orice gospo
dar știe că o prașilă făcută la 
vreme înseamnă un spor de recoltă 
și că buruiana nu face altceva decît 
să dijmuiască producția la hectar. în 
asemene» «UuaUe m impun de ur-

Poporul român asociază toate a- 
ceste mărețe înfăptuiri de numele 
tovarășului Nicolae Ceausescu, de 
gîndirea clarvăzătoare, de acțiunea 
cutezătoare a celui pe care delegații 
la Congresul al IX-lea, într-un gînd 
și într-o simțire cu întreg partidul 
si poporul, l-au ales în fruntea 
partidului. încredintîndu-i speran
țele de mal bine, gîndurile de mai 
înalt ale tării. Tovarășul Nicolae 
Ceausescu, prin fapta sa de zi cu zi, 
a oferit tării ca si lumii întregi 
exemplul unui mare om politic, ata
șat cu toată ființa sa de pămîntul 
și neamul din rândurile căruia s-a 
ridicat, necunoscînd tel mai nobil, 
cauză mai înaltă decît înălțarea po
porului său; exemplul unui gînditor 
de mare profunzime, cu o excep
țională forță de sintetizare a expe
rienței trecute și prezente și. deopo
trivă, al unui om de acțiune, realist 
și consecvent; pilda imul conducător 
de stat, care 'identificîiidu-se cu 
idealurile cele mai înalte ale poporu
lui său — independenta, unitatea, 
pacea, dreptatea, omenia, demnita
tea — le-a propulsat cu statornică si 
clocotitoare energie pe eșichierul po
liticii internaționale.

Dar să ne amintim. Congresul al 
IX-lea. pornind de la ideea că rolul 
conducător al partidului constituie 
..chezășia dobindirii de noi victorii
(Continuare in pag. a IlI-a) 

■

gentă măsuri operative, la nivelul 
fiecărei unităti, pentru mobilizarea 
tuturor forțelor satelor la întreține
rea culturilor prăsitoare. (Gheorghe 
Baltă, corespondentul „Scînteii").

MUREȘ. în județul Mureș, sec
torul zootehnic are o pondere de circa 
38 la sută in producția globală agri
colă și de peste 52 la sută în pro- 
ductia-marfă. Avîndu-se în vedere 
neajunsurile care au existat anul tre
cut, cînd intr-un șir de unităti s-a 
simțit lipsa furajelor, comitetul ju
dețean de partid și direcția agrico
lă au stabilit măsuri menite să asi
gure realizarea balanței furajere sta
bilite pentru acest an : 150 000 tone 
fin, 500 000 tone suculente, 130 000 
tone grosiere și aproape 900 000 tone 
masă verde — in sectorul cooperatist. 
Pentru a se întrona ordine și discipli
nă in întreaga activitate de recoltare 
a furajelor, s-au delimitat suprafețele 
cu plante de nutret necesare consu
mului curent, fată 
conservării pentru 
analizează ritmul 
lozăril furajelor în 
groindustrial și unitate agricolă 
parte. Obiectivul urmărit 11 consti
tuie depozitarea a minimum 100 ki
lograme fin vitaminos pentru fieca-

de cele destinate 
iarnă. Decadal se 
recoltării și însi- 
fiecare consiliu a- 

in

(Coutinuare in pag. a H-a)

Președintele Republicii Socialisto 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, luni dimineața, pe minis
trul afacerilor, externe al Franței, 
Jean Franqois-Ponoet, care a făcut 
o vizită oficială în, tara noastră.

La primire a luat parte tovarășul 
Ștefan Andrei, ministrul afacerilor 
externe.

■Au fost de fată ambasadorul Româ
niei la Paris. Corneliu Mănescu. și 
ambasadorul Franței la București, 
Plerre Cerles.

Ministrul francez a transmis pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu un cald 
mesaj de prietenie și cele mal cor
diale urări din partea președintelui 
Republicii Franceze. Valery Giscard 
d’Estaing. Totodată, oaspetele a sub
liniat că șeful statului francez aș
teaptă cu mare plăcere apropiata vi
zită oficială a președintelui Româ
niei în Franța, pentru a continua 
schimbul rodnic de păreri avut. în 
martie 1979. la București. în vederea 
amplificării și aprofundării colaboră
rii multilaterale dintre cele două țări 
si popoare.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit și a rugat să se transmită 
președintelui Republicii Franceze 
salutul său prietenesc, împreună cu 
cele mai bune urări. La rândul său, 
șeful statului român a arătat că aș
teaptă cu bucurie vizita pe care ur

Ministrul afacerilor externe al Republicii 
Islamice Pakistan

Luni după-amlază. președintele Re
publicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. a primit pe Agha 
Shahi. ministrul afacerilor externe al 
Republicii Islamice Pakistan. aflat 
într-o 6curtă vizită în tara noastră.

La primire a participat Stefan An
drei, ministrul afacerilor externe.

Exprimînd gratitudinea pentru pri
mirea acordată, oaspetele a transmis 
tovarășului Nicolae Ceaușescu un 
salut de prietenie din partea pre
ședintelui Republicii Islamice Pakis
tan, general Mohammad Zia-UI-Haq.

Tovarășul Nicolae Ceausescu a 
mulțumit șl a rugat să se transmită 
generalului Mohammad Zia-Ul-Haq 
un salut cordial și cele mal bune 
urări.

In cadrul Întrevederii a fost apre

Președintele Republicii Socialis
te România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, luni după-

LA COMBINATUL DE FIRE ȘI FIBRE SINTETICE SAVINEȘTI 

A intrat în funcțiune primul calculator 
electronic de proces conceput în țara noastrâ

Pe platforma chimică de la Să- 
vinesti «-a Înregistrat un nou suc
ces de prestigiu al industriei elec
tronice românești : intrarea în 
funcțiune a calculatorului electro
nic da proces Felix C-32-P. primul 
de acest fel conceput în țara noas
tră, realizat de Fabrica de calcu
latoare și Fabrica de elemente de 
automatizare din București. Despre 
funcțiile sl caracteristicile noului 
calculator ne-a vorbit tovarășul 
Nicolae Săndescu. inginer-șef al 
combinatului din Săvinesti.

— Primul ..beneficiar1' al calcu
latorului este una dintre instala

mează să o facă în Franța, expri- 
mîndu-si convingerea că noua întîl- 
nire si convorbirile pe care le va 
purta cu președintele Valăry Giscard 
d’Estaing vor impulsiona și mai pu
ternic conlucrarea fructuoasă româ- 
no-franceză. în folosul și spre bi
nele ambelor țări si popoare, al cau
zei păcii și securității, cooperării și 
înțelegerii în Europa șl în întreaga 
lume.

în cursul întrevederii, s-a apreciat 
că. în ultimii ani. s-a înregistrat o 
dezvoltare importantă a relațiilor 
tradiționale dintre România și Fran
ța. Au fost evidențiate rezultatele po
zitive obținute în colaborarea poli
tică. economică, tehni-co-știintiflcă. 
culturală și în alte sfere de activi
tate. In același timp, s-a considerat 
că există premise favorabile pentru 
intensificarea și diversificarea, în 
continuare, a conlucrării bilaterale. A 
fost manifestată dorința comună de 
a se valorifica cit mai eficient po
sibilitățile existente. în scopul lărgi
rii schimburilor comerciale, extinde
rii cooperării în ramuri de vîrf ale 
economiei și dezvoltării legăturilor în 
diferite domenii de activitate.

Au fost abordate, de asemenea, u- 
nele probleme actuale ale vieții in
ternaționale. In acest cadru, a fost 
exprimată îngrijorarea fată de accen
tuarea tensiunii pe arena mondială 
el 6-a apreciat că este necesar ca sta

ciată cu satisfacție dezvoltarea con
tinuă a relațiilor de prietenie si coo
perare pe multiple planuri dintre 
România și Pakistan, precum ti con
lucrarea rodnică dintre cele două 
țări pe plan international. A fost ex
primată dorința de a adfnqj sl diver
sifica. in continuare, aceste raporturi 
In Interesul ambelor țări, al cauzei 
păcii ti colaborăriț Internationale.

A avut loc. de asemenea, un 
schimb de vederi In probleme actua
le ale situației internaționale. în 
acest cadru a fost subliniată necesi
tatea intensificării eforturilor tuturor 
statelor pentru oprirea agravării cli
matului politic mondial, pentru relua
rea ti continuarea politicii de destin
dere, bazată pa respectarea strictă în 

Dr. Iosif Constantin Drăgan
amiază, pe dr. Iosif Constantin 
Drăgan, om de știință de origins 
română.

țiile de producere a lactamel. că
reia îi optimizează procesul tehno
logic. ceea ce va duce la reducerea 
oonsumului de materii prime si e- 
nergie. Felix C-32-P este racordat 
la peste 1 000 de puncte de măsură, 
oontrbl șl comandă ale Instalației. 
El primește datele necesare de pe 
întregul flux tehnologic, le anali
zează, prelucrează si apoi. în func
ție de rezultate si de programări, 
dă comenzile de corecție corespun
zătoare pentru optimizarea funcțio
nării. Totodată, prin sisteme de afi
șai electronic el ..raportează" ce 
constată, și stabilește și ce comenzi 

tele să acționeze mal intens pentru 
oprirea încordării, pentru solutionarea 
pe cale politică, prin negocieri, a stă
rilor de încordare si conflict din di
ferite zone ale lumii, pentru reluarea 
si consolidarea politicii de pace, des
tindere. de respectare a independen
tei și suveranității popoarelor.

O atentie deosebită a fost acor- 
dată înfăptuirii securității «1 colabo
rării in Europa, dat fiind că aici are 
loc o continuă sporire a efectivelor 
militare si a armamentelor, se acu
mulează în proporții tot mai ample 
mijloace de distrugere în masă, in
clusiv nucleare, creându-se un focar 
pentru un nou război mondial. 
S-a considerat că, în aceste con
diții. se impune intensificarea efor
turilor si a acțiunilor concrete în ve
derea bunel pregătiri a reuniunii de 
la Madrid, pentru ca aceasta să se 
încheie cu măsuri concrete ne linia 
impulsionării transpunerii integrale 
în viată a Actului final de la Hel
sinki și. în mod deosebit, pentru con
venirea cadrului necesar înfăptuirii 
unor pași concret! de dezangajare 
militară șl dezarmare.

Schimbul de păreri a evidențiat, 
totodată, necesitatea de a se acționa 
în vederea lichidării fenomenului 
subdezvoltării sl edificării unei noi 
ordini economice internaționale.

întrevederea a decurs Intr-o 
atmosferă cordială, prietenească.

relațiile dintre state a prindoiiloe 
independentei ei suveranității natio- 
nale, egalității In dfepturi șl avantaju
lui reciproc, neamestecului tn treburii* 
interne, renunțării la forță șl la ame
nințarea cu forța, pe dreptul fiecă
ruia de a-și hotărî singur soarta. S-a 
relevat, de comun acord, că intere
sele păcii și securității internaționale 
reclamă soluționarea pe cale pașnică, 
prin tratative a oricăror problema li
tigioase dintre state, a stărilor con- 
flictuale din diferite zone ale lunrft, 
în acest sens s-a evidențiat necesi
tatea de a se acționa pentru a se 
ajunge la o soluționare pe cale poli
tică a situației din Afganistan.

întrevederea a decurs într-o atmo
sferă cordială.

Cu acest prilej, a avut Ioc o con
vorbire, care s-a desfășurat Intr-O 
atmosferă cordială.

efectuează, concomitent cu înregis
trarea datelor pe diagrame. în 
plus, el efectuează periodic bilan
țuri de consumuri de materii pri
me. energie electrică ei termică.

La instalarea si punerea în func
țiune a noului calculator electronic 
de proces, o contribuție deosebită 
au avut-o spedallstli centrului de 
calcul al Ministerului Industriei 
Chimice și Institutului de pro
iectări pentru automatizări, ală
turi de cea a specialiștilor com
binatului sl fabricilor furnizoare. 
(Constantin Blagovicl).
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! FAPTUL; 
DIVERS;

I Intre noi, pescarii I

---------- — Pe întreg cuprinsul tării ------------

RODNICĂ ACTIVITATE A ORGANIZAȚIILOR 
DEMOCRAȚIEI Șl UNITĂȚII SOCIALISTE

Cuyhrhjl cititorilor
CUVJNȚUL

OAMENILOR MUNCII
I
I
I
I
I
I

Pentru că încă din luna mai 
e permis pescuitul in avele de 
munte, dăm o veste., discretă : 
silvicultorii mureșeni din ocolul 
Lunca Bradului au introdus, in 
locuri special amenajate, peste 
100 000 puieți de păstrăv — cu 
care urmează să populeze apele 
llva. Sălaraul si afluenții __
Cit de curind. deci, vom putea 
da aci la păstrăv cu încredere !

După 20 iunie, cind sezonul de 
pescuit sportiv se va deschide 
oficial si in apele de colină și 
șes (inclusiv in Delta Dunării), 
vom mai ..vinde" si alte infor
mații demne de știut intre noi, 
pescarii.

lor.
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Absențe motivate
In drum spre scoală. Adrian 

Tănase. Costel Coroi si Măricel 
7,aldea. trei pionieri din Sascut, 
au aăsit ve sosea o poșetă. In 
ea. actele unei mașini proprie
tate personală si o mare sumă 
de bani. Peste putină vreme se 
aflau la postul de miliție din 
comună, unde au predat tot ce 
găsiseră.

Firește, povestea a durat. La 
Scoală, fuseseră trecuți absenți 
in catalog. Dar. după ce pionie
rii au relatat întîmplarea. pro
fesorul le-a motivat absentele si 
i-a felicitat. Ceea ce facem si 
noi.
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I Nu e bună, dar 
e adevărată

I
I

I
I
I

— Ce-ai făcut, vecine?! Toc
mai tu. șofer cu vechime, să nu 
cunoști regulile de circulație ?

— Ba le cunosc, si încă bine 
(a răspuns vecinul : Dorel 
Ocheană. din suburbia Brodoc — 
Vaslui). Numai că. atunci cind 
am traversat strada prin 
unui autobuz care staționa
am fost accidentat de un alt au
tovehicul. nu eu mă aflam la 
volan. Eu eram simplu pieton. 
Ca să vezi 1!
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Caragiale,
saracu
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Zi de luni, oră de print. Pe 
platforma Rovinari — pauză de 
masă. La bufetul nr. 185 are loc 
următorul dialog :

— Vă rog, 200 g mușchi prăjit.
— N-avem ulei.
— Vă aduc eu...
— N-avem nici piine.
— Dar condică de sugestii si 

reclamații aveți ?
— Nici n-am auzit de ea I
Apoi, vinzătoarea ii părăsește 

pe muncitorii solicitanti. pentru 
că sosise mașina cu marfă. Ta
man atunci, in pauza de masă ! 
Chemat imediat, unul din fac
torii de răspundere de la 
l.C.S.M. Rovinari a venit, a aflat 
despre ce-i vorba si s-n. adresat 
vinovatei vinzătoare : Să ai con
dică de-acum încolo !

Vedeți cit de repede a rezol
vat problema ? — se întreabă, 
cu vădită ironie, ziarul. „Gazeta 
Gorjului". care relatează faptul. 
Chiar asa ! — zicem si noi,
amintindu-ne de schița „Justi
ție" a lui Caragiale, săraca...

Căpriorul
tn zori, cind se întorcea de la 

lucru, paznicul Vasile Pricop 
(din Bacău) a zărit fugind, prin
tre blocurile din cartierul „Avia
tori". un căprior hăituit de dini. 
Omul a cerut ajutorul unui tre
cător pentru a salva împreună 
căpriorul. Cind au reușit să-l 
prindă, in casa scărilor dintr-un 
bloc, au observat că animalul 
singera rău. îl muscaseră clinii.

transportat la inspectoratul 
silvic din localitate. căpriorul, 
un exemplar dintre cele mai 
frumoase, a primit îngrijirile ne
cesare. Acum este sănătos si 
zburdă din nou prin pădurile 
de la Buhoci.
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Membri noi 
sporesc continuu 

rîndurile 
organizațiilor

Cetățenii Capitalei au nrimit cu 
mult interes constituirea Organiza
țiilor democrației și unității socia
liste. înscriindu-se în număr tot 
mai mare în rindurile acestora. Cele 
peste 3 700 de organizații care acti
vează Ia ora actuală în unitățile in
dustriale. instituțiile, școlile si car
tierele bucurestene. ca si în unită
țile agricole subordonate municipiu
lui. cuprind 255 454 de membri. 
Dintre aceștia. 33 000 sînt gospodine 
și pensionari, iar din totalul mem
brilor bucureșteni, aproape jumăta
te sînt femei.

Dintr-o analiză întreprinsă de 
biroul consiliului municipal al 
F.D.U.S. și biroul comitetului Orga
nizației democrației si unității socia
liste din Capitală cu privire la sta
diul consolidării politico-organiza- 
torice a organizațiilor a reieșit că. 
numai în prima jumătate a lunii 
mai, efectivul acestora sporise cu 
peste 1 700 de membri, din care 
aproape 500 femei. Organizațiile 
continuă să-și întărească rindurile, 
să primească. Pe bază de cereri in
dividuale, pe toți acei cetățeni, 
nemembri de partid, care îsi ex
primă dorința de a participa la ac
tivitatea politică si obștească în cel 
mai larg cadru democratic al socie
tății noastre. (Maria Baboian).

Pe prim plan - 
valorificarea 
materialelor 
refolosibile

Utilizarea. într-o măsură cît mai 
mare, a materialelor refolosibile se 
află, cu deosebire în ultimul timp, 
în atentia comitetului Organizației 

r democrației si unității socialiste de 
la Șantierul naval din Galati. Iată 
ce ne-a spus. în acest sens, ingine
rul Vasile Novac, vicepreședintele 
acestui comitet :

— Sub conducerea organizației de 
partid, membrii Organizației de
mocrației si unității socialiste din 
întreprinderea noastră urmăresc 
utilizarea rațională și eficientă a 
materiilor prime si materialelor, 
perfecționarea tehnologiilor de fa
bricație. valorificarea integrală a 
tuturor materialelor refolosibile. 
Dună definitivarea peliculelor pen
tru mașinile de debitat se întocmesc 
albume si centralizatoare cu resturi

de tablă din otel. In scopul realiză
rii unor piese mai mici. De aseme
nea. indeosebi prin grija membrilor 
organizației noastre, aceste resturi 
sînt selectate și depozitate în puncte 
anume stabilite, la toate locurile de 
muncă fiind montate conteinere 
speciale. La fel se procedează și cu 
resturile de metale neferoase. Un 
bilanț pe cinci luni din acest an 
arată că Șantierul naval din Galați 
a refolosit pentru nevoile proprii 
de producție 745 tone materiale din 
oțel, alte importante cantităti fiind 
predate întreprinderii specializate : 
3 318 tone materiale recuperabile 
din oțel, 6,8 tone din fontă. 6 tone 
din cupru, 32,4 tone din bronz. 39,7 
tone din zinc, 3,3 tone corpuri abra
zive uzate. 3,4 tone materiale recu
perabile din hîrtie.

Din inițiativa membrilor O.D.U.S., 
pe șantier s-au executat, din resturi 
de metal, diferite piese noi : flanșe 
pentru tuburi, postamenti pentru 
piese sub 0.5 mp suprafață-, suporți, 
piese de saturare izolate, piese de 
cuplare a bloc-sectiilor si altele. De 
asemenea, s-au realizat piese de 
schimb mal mid din piese uzate 
mai mari. Totodată, am avut tn 
atentie folosirea pentru producție a 
materialelor lemnoase din ambalaje 
ce nu se mai pot returna. cît și a 
resturilor de polistiren. care înlo
cuiesc pluta în izolațiile de la pun
tea navelor. Acțiunile desfășurate 
de membrii O.D.U.S. s-au soldat 
astfel cu rezultate economice de 
seamă, reflectînd dorința de partici
pare conștientă, eficientă la îndepli
nirea marilor sarcini sociale de ac
tualitate. (Dan Plăeșu).
Din terenuri virane - 

grădini roditoare
Măsurile stabilite la consfătuirea 

de lucru din februarie de la Comi
tetul Central al partidului au găsit 
un viu ecou în rîndurile membri
lor Organizațiilor democrației și 
unității socialiste din municipiul 
Constanta. Ei au făcut numeroase 
propuneri concrete pentru depista
rea tuturor suprafețelor de teren din 
perimetrul municipiului, din incin
tele unităților economice și din zo
nele mărginașe, angajîndu-se să le 
amenajeze și să le cultive cu legume 
.și zarzavaturi timpurii. Comitetul 
executiv al consiliului popular a in
ventariat respectivele .suprafețe, tre- 
cîndu-se apoi la predarea lor. pe 
bază de contract, cetățenilor, oa
meni ai muncii sau pensionari.

Au fost depistate si lotizate. ne 
secții si formații de lucru, 6 hectare 
în incinta întreprinderii integrate

de lină. 4 hectare in zona rezervoa
relor de apă ale întreprinderii de 
apă și canal. 30 hectare in parcul 
rezervoarelor de la „Chimtex", plus 
alte suprafețe mai mici, de cîte o 
jumătate hectar sau un hectar, la 
numeroase alte unități, ca întreprin
derea mecano-navală. Fabrica de 
ulei. întreprinderea electrocen- 
trale etc. ,

Deosebit de active In această ac
țiune au fast Organizațiile demo
crației si unității socialiste din car
tiere. Ele au mobilizat pensionari, 
gospodine si alte categorii de cetă
țeni la curățirea unor terenuri de la 
marginea orașului, trecîndu-se la 
cultivarea acestora cu legume si 
zarzavaturi. De asemenea. Organi
zațiile democrației și unității socia
liste au făcut o intensă propagandă 
printre cetățeni pentru a cultiva, pe 
terenurile libere din curțile proprii, 
legume si zarzavaturi timpurii în 
solarii si tunele protejate. Drept ur
mare. ne aceste suprafețe s-au 
amenajat 50.2 ha cu solarii si tu
nele. fată de numai 18.4 ha anul 
trecut. Acum. , cind cetățenii au 
început să vadă primele roade, ei 
constată cu satisfacție ce contribu
ție substanțială la aprovizionare se 

tobtine pe această cale, plus plăcerea 
deconectantă a grădinăritului. 
(G. Mihăescu).

împreună 
cu cetățenii, 

pentru cetățeni
— Indiscutabil, cele 15 Organizații 

ale democrației si unității socialiste 
constituie un ajutor de preț în îm
bunătățirea continuă a activității 
noastre — conchide tovarășul Ma
rius Gerea. director adjunct al Di
recției comerciale județene Vaslui. în 
încheierea discuției purtate recent.

Iată ce spun faptele : organizarea 
a cinci întîlniri între lucrătorii co
merciali si cumpărători (în muni
cipiile Vaslui si Bîrlad. precum și 
în orașele Huși si Negrești), a 10 de
monstrații practice privind calitatea 
și folosirea unor bunuri de folo
sință îndelungată, a unor expoziții 
permanente de prezentare si desfa
cere a mărfurilor nou apărute în 
comerț, inițierea unor cursuri de in
struire profesională — cu peste 500 
de auditori — pentru lucrătorii din 
comerț. Rezultatele 7 Contribuții 
reale la o mai atentă servire a pu
blicului. la o mai bună aprovizio
nare cu unele mărfuri, o mai judi
cioasă renartizare a rețelei de ma
gazine si a fondului de marfă ne lo
calități. (Vasile Vasîi).

Calea de la program 
Ia realizare...

Cele 200 de tinere care locuiesc la 
căminul de nefamiliști al întreprin
derii ..Dunăreană" din Giurgiu au 
transformat în această primăvară 
zona înconjurătoare intr-un adevă
rat parc. Au plantat pomi, flori, au 
trasat alei. „Este numai o latură a 
activității noastre — ne-a spus teh
niciană Tincuta Ungureanu. pre
ședinta Organizației democrației și 
unității socialiste din municipiul 
Giurgiu. în colaborare cu organiza
ția de tineret din întreprindere, am 
initiat o serie de manifestări cu ca
racter educativ. Să ne oprim nu
mai asupra celor din luna mai : o 
Intîlnire a tinerelor căministe cu 
doctorița fabricii, urmată de între
bări si discuții, o dezbatere «Să 
cunoaștem legile tării», organizată 
cu concursul unor juriști din oraș. 
De asemenea, tinerele textiliste au 
primit cu bucurie reluarea «joilor 
tineretului», de această dată înso
țite de programe artistice adecvate".

în ultimul timp au avut loc acți
uni de masă, cu participarea schim
bului de după-amiază. pentru plan
tarea de flori în sectorul repartizat 
de-a lungul șoselei care duce la 
București și la întreprinderea de 
constructii-montaj si utilaj greu din 
Giurgiu — unde sute de muncitori 
au lucrat la amenajarea de spatii 
verzi în incinta unității.

Cu realizări meritorii se înscrie 
șl Organizația democrației și 
unității socialiste de la com
binatul chimic. Sînt aici două 
cămine de nefamiliști. In care lo
cuiesc peste 600 de tineri. în mare 
majoritate constructori. De cu- 
rînd. spatiile din jurul căminelor 
au fost nivelate si semănate cu iar
bă. Totodată, s-a amenajat aici 
un mic club, cu televizor și cîteva 
jocuri de șah, iar din cînd în cînd 
biblioteca volantă a municipiului 
face cîte o vizită și uneori se or
ganizează seri de dans. Toate aces
tea reprezintă însă doar o parte 
din programul întocmit la consti
tuirea organizației.

Toate bune aci. dar faptul că 
unele din aceste acțiuni au fost por
nite cu întîrziere. și după multe 
insistențe (iar altele încă n-au de
marat). arată de ce comitetul Or
ganizației democrației și unită
ții Socialiste de la combinatul 
chimic trebuie să se bucure de un 
sprijin mai apropiat din cartea or
ganizației de partid, spre a-si rea
liza programul stabilit. (Lucian Ciu
botarii).

„Acceptăm... dar nu primim!“

Un răspuns prin fapte
din partea constructorilor brăileni la ancheta

„AM FOST O SĂPTĂMlNĂ CONSTRUCTOR DE CASE“
meroși alti muncitori, ingineri, 
maiștri.

Operativ si eficient a acționat tot
odată si biroul comitetului județean 
de phrtid. Prin opt colective care 
s-au organizat — formate din activiști 
de partid și de stat, specialiști, mem
bri ai consiliului județean de control 
muncitoresc și alte cadre — s-au rea
lizat pe șantiere și la nivelul între
prinderii analize profunde, desprin- 
zîndu-se concluzii și măsuri ferfoe. 
care vor fi urmărite cu consecventă 
oină la îndeplinirea lor. Membrii 
secretariatelor comitetelor județean 
si municipal de partid au primit 
sarcini și responsabilități concrete, 
fiecăruia fiindu-le repartizat cite un 
ansamblu de construcții de locuințe, 
intensificînd munca de urmărire și

S-a arătat mai de mult, că sticla 
se înscrie printre produsele cu un 
mare consum de energie (la fiecare 
trei sticle de 1 litru se consumă 1 
mc de gaz metan). O sticlă goală 
costă de regulă 2 lei. Nici un om, 
chiar fără un spirit de economie 
prea dezvoltat, nu-și poate permi
te să arunce acești bani la lada de 
gunoi. Dar iată ce se poate întîm- 
pla uneori pe acest drum al econo
misirii.

Am văzut femei cu două-trei sa
coșe cu sticle goale în mină obli
gate să se întoarcă cu ele acasă, 
după ce au colindat pe la trei- 
patru magazine sau chiar mai 
multe, care au refuzat să le pri
mească. Am văzut persoane pără
sind sticlele goale lîngă vînzător cu 
gîndu! la drumul pe care trebuie 
să-l facă din nou la întoarcere cu 
sacoșele pline 
de... sticle goa
le. Și l-am văzut 
pe tovarășul res
ponsabil (al ma
gazinului „Bito- 
lia", din Piața 
Dorobanți) a- 
dresindu-se pe 
un ton autori
tar, răstit, de 
veritabil „res
ponsabil" : „Să 
vii mîine dimineață, că ți le găsești 
tot aici".

O mulțime de oameni colindă 
pe la magazine într-un du-te-vino 
cu sticle goale. Discuții, chiar as
cuțite. nemulțumiri, risipă de timp. 
Și caruselul continuă. Justificarea: 
„Nu avem spații de depozitare su
ficiente, nu vin mașinile să le ri
dice". în spatele acestor explicații 
se află și aceea nemărturisită : „ne 
dați bătaie de cap". Și potențiala 
economie de energie se transformă 
în risipă de energie umană și 
nervi. Dar iată ce ni s-a întîmplat, 
deunăzi, în calitate de vînzător de 
sticlo goale.

După ce am făcut turul consacrat 
de 4—5 magazine, pentru a vedea 
dacă nu pot preda cele 63 de sticle 
contra bani sau marfă (este adevă
rat. mai privilegiat, cu mașina, dar 
fără să anticipez cită energie si 
benzină va costa), am făcut o ulti
mă încercare la magazinul ..Venus" 
din Calea Dorobanților. După ce 
mi-a fost spulberată aici și ultima 
speranță naivă că voi putea „pla
sa" sticlele în schimbul unor măr
furi, am recurs la o ultimă „solu
ție". Ca să nu mă întorc acasă, 
intr-o postură de învins total, cu 63 
de sticle goale, am recurs Ia singu
ra alternativă ce mi se oferea : să 
cumpăr 63 de sticle cu apă minera
lă de o jumătate de'litru (căci nu
mai din acestea aveau). Absurdul 
întregii situații ,ar-pu.tpș -fi „reliefat 
mai bine de dialogurile purtate 
timp de o jumătate de oră cu tova
rășa Tanța Fera și cu tovarășul Ni- 
colae Vasile. vinzătoare și. respec
tiv. șeful de complex de la maga
zinul „Venus" din Calea Doroban-

* *

Aplicarea reglementărilor 
legale privind achiziționa
rea sticlelor și borcanelor 
depinde de „bunăvoința" 

vînzătorilor ?

ților. După ce am reușit cu multe 
dificultăți să-i conving că sînt obli
gați să primească sticlele goale, in 
schimbul celor cu apă minerală, și 
după ce „șefu" m-a avertizat pe un 
ton plin de autoritate că o să vină 
timpul cind n-o să mai primească 
sticle goale nici la schimb, a dat in
dicația să-mi primească sticlele — 
„dar cu mare grijă..."

La început, nu mi-am dat seama 
ce semnificație poate avea această 
„grijă". Era vorba de fapt de o 
„armă secretă". Nimeni nu mai face 
astăzi greșeala de a veni cu o sticlă 
cu cea mai mică ciobitură pentru 
că, în mod cert, se întoarce cu ea 
acasă. Dar în ce măsură o sticlă 
este bine spălată sau nu — aceasta • 
hotărăște „șefu". Operațiunea se des
fășoară printr-o examinare minu
țioasă ; prin „binoclarea" atentă — 

nu au în dotare 
microscoape — 
a fiecărei sticle, 
orice punctuleț 
este suspect, iar 
sticla este res
pinsă cu vehe
mență și satis
facție.

Pină la urmă, 
„meciul" s-ar fi 
terminat la un 
scor acceptabil 

(59 primite, 4 respinse), dacă nu aș fi 
avut proasta inspirație să descriu 
în condică „tratamentul" aplicat — 
ceea ce l-a determinat pe „șef" 
să-mi aplice și o altă sancțiune. 
Mi-a confiscat cele patru sticle res
pinse, pentru a rămîne. după spu
sele sale, drept „corp delict".

Nu știu ce se va întîmpla cu eco
nomia sau risipa de energie pro
vocată de sticle și borcane goale, 
de lipsa de spații de depozitare sau 
de mașini care să le ridice. Un co
laborator al tovarășului Vasile din 
aceeași unitate mi-a spus răspicat 
doar că „să știți că la noi. cu sti
clele. este un haos". Probabil, nu 
pot să-l contrazic. Nici nu știu ce 
a vrut.

Am discutat cu șeful serviciului 
comercial al întreprinderii alimen
tara nr. 1. ce coordonează ma
gazinul „Venus", care mi-a de
clarat că magazinul respectiv, ca și 
celelalte magazine sînt obligate să 
primească sticle și borcane goale și 
să dea în schimb, la cerere, bani, 
mărfuri sau produse în ambalaje 
similare și că de curînd la maga
zinul „Venus" se ridicaseră trei 
camioane cu sticle goale.

La fel. s-a arătat foarte surprins 
de faptul că tovarășul Vasile. șeful 
complexului „Venus", a primit (7!) 
indicații să legitimeze cumpărătorii 
pentru a Vedea dacă 10cuie.se sau 
nu în cartierul respectiv. Dacă nu, 
dacă oamenii vin tocmai din. Dcu.-: 
mul Taberei, Bălța Albă și alte 
cartiere, atunci înapoi, „n-avetl ce 
căuta aci".

O. IONIȚA 
economist, București

★
Cazul de mai sus

nu este singular. După
cum rezultă din n vi
meroase scrisori ori-
mite la redacție. si
in alte unităti co-

| Mai are cineva
I chef?
• Deși fusese atenționată tn mai I 

multe rinduri că vinde băuturi

I alcoolice dimineața înainte de I 
ora 10 — ceea ce este interzis | 
printr-un cunoscut Decret al

I Consiliului de Stat — Maria Tă- ■ 
ran (de la crama I.A.S. din Pia
ța Libertății nr. 18. Baia Mare) a * 
continuat această practică. Pină

I deunăzi, cind un colectiv de con- I
I trol din partea consiliului muni- j 

cinai popular a surprins-o. A

I costat-o 2 500 lei. amendă plăti- i 
tă pe loc.

La asemenea amendă, mai are 1 
cineva chef de o băuturică pe

■ stomacul gol. înainte de ora 10 ! 
dimineața ?

I Dintr-o 
| ilegalitate 
. într-alta
I Nu de mult, Judecătoria Satu 

Mare a condamnat-o ne lldiko- 
I Matilda Metecia (fostă casieră la

internatul Liceului „M. Emines- 
cu“ din Satu Mare) la 4 ani 

I închisoare pentru delapidare si
neglijență tn serviciu. Preju
diciu : 439 326 lei.

I Cercetarea atentă a situației, 
a modului cum si-a condus ges
tiunea scoate însă la iveală și 
un lanț al neglijentelor. In care 

Io primă verigă a fost pusă chiar 
cu angajarea ei In această func
ție. Cu toate că la Circum-

Iscriptia financiară Satu Mare i 
se desfăcuse contractul de mun
că pentru... nereguli financiare, 
conducerea liceului i-a încredin- 

Ițat postul de casieră, nerespec- 
tlnd prevederile legale tn acest 
sens. Nu le-o fi cunoscind ?

I 
I
I
I
I
I
I
I
I

Sub titlul „Am fost o săptămină 
constructor de case", in luna aprilie 
..Scînteia" a publicat un ciclu de ar
ticole referitoare la modul in care 
se desfășura munca pe unele șan
tiere de construcții de locuințe din 
Brăila.

Deși analizele, concluziile si mă
surile întreprinse de către organele 
locale de partid si de stat nu au 
fost încă finalizate decit in parte, 
revenim cu cîteva amănunte referi
toare la efectul pozitiv al criticilor 
apărute în coloanele „Scinteii".

Chiar de la apariția primului ar
ticol pe această temă („Scînteia" 
nr. 11 711 din 16 aprilie a.c.), atît 
conducerea întreprinderii, cît si co
mitetul de_ partid de la I.J.C.M. 
Brăila au 'manifestat receptivitate 
față de critică. In 
cele 16 organi
zații de partid an 
avut Ioc imediat 
adunări generale, 
la care au parti
cipat și membri ai secretariatelor 
comitetelor județean și municipal de 
partid. în cadrul acestora s-au des
fășurat dezbateri deschise, sincere, 
in spirit critic si autocritic, fiind 
vizați direct, în mod deosebit, cei 
care săvîrșiseră abateri de la nor
mele eticii și echității socialiste, a- 
runcînd — bineînțeles, doar temporar 
— un con de umbră asupra activi
tății rodnice desfășurate de majo
ritatea constructorilor brăileni. A- 
ceasta a fost si nota caracteristică a 
adunărilor oamenilor muncii organi
zate în același scop la nivelul tu
turor subunităților și secțiilor 
I.J.C.M.

Atît adunările de partid, cît și a- 
dunările oamenilor muncii nu s-au 
limitat doar la enunțarea lipsurilor, 
ci au luat măsuri severe de sancțio
nare a celor vinovați. Demn de re
levat este și faptul că au manifestat 
atitudini sănătoase, de pe poziții au
tocritice. in primul rînd cei criticați 
in articolele „Scinteii". Șeful de e- 
chipă Gh. Ivana, spre exemplu — 
care, pentru atitudinea necorespun
zătoare fată de oamenii din echipă 
și neîndeplinirea sarcinilor ce-1 re
veneau. a fost sancționat pe linie 
de partid cu ..vot de blam cu aver
tisment" — declara în cadrul adu
nării de partid: „Voi face în asa fel 
încît In acest an echipa în care 
lucrez să dea In folosință cele mai 
multe si cele mai bune apartamen
te. Vrem să dovedim astfel că situa
țiile necorespunzătoare constatate pe 
șantierul nostru au fost doar acci
dentale si nu se vor mai repeta". 
Astfel de opinii și-au exprimat nu

îndrumare directă si permanentă a 
întregii activități și luînd. totodată, 
măsurile necesare realizării la timp 
a planului. De asemenea, activiști 
de partid și de stat, activiști ai orga
nizațiilor de masă si obștești au fost 
repartizați să răspundă de cite un 
bloc aflat în construcție, avînd misiu
nea de a participa efectiv la crește
rea ritmului și a calității lucrărilor, 
la rezolvarea operativă a tuturor pro
blemelor care apar pe șantier pînă 
la darea în folosință a apartamente
lor.

Nu a fost omis nici unul din aspec
tele criticate și, in mod firesc, pri
mele măsuri au și început să-și ara
te eficienta. Iată, In acest sens, cîteva 
exemple edificatoare :

• A crescut operativitatea In pri
vința primirii noilor angajați, prac
tic, aceștia putindu-șl începe munca 
pe șantiere în maximum 24 de ore 
de la venirea in întreprindere.

• S-au îmbunătățit condițiile de 
viață și muncă ale constructorilor. 
Astfel, la cantine și la microcantine 
s-au făcut igienizări și completarea 
necesarului de veselă, a crescut ope
rativitatea în servirea mesei, ea și 
calitatea acesteia, oamenii muncii 
avînd posibilitatea să aleagă unul 
din cele trei meniuri ce sint prepa
rate zilnic. Totodată, de la can
tina centrală este trimisă la toate 
punctele de lucru mîncare caldă, pe 
care constructorii o servesc în con
diții civilizate.
• La căminele de nefamiliști s-au 

făcut noi dotări, iar la clubul între
prinderii, după numirea unui nou di
rector — în persoana unui tinăr și

Inimos muncitor constructor — ș-au 
organizat acțiuni culturali; cu un bo
gat conținut politico-educativ. la’ care 
participă numeroși oameni ai muncii.

„Criticile adresate întreprinderii 
noastre — ne declara inginerul Al. 
Pooescu, directorul I.J.C.M. — au 
fost transformate in tot atîtea pro
bleme prioritare, pe care le-am re
zolvat sau sint in curs de rezolvare. 
Bineînțeles, pe primul plan situăm 
producția propriu-zisă. Pentru apro
vizionarea ritmictă a punctelor de lu
cru cu materiale; spre exemplu, am 
stabilit și asigurat stocuri de rezervă 
pentru materialele de bază (b.c.a. ar
mat și nearmat, oțel-beton pe tipo- 
dimensiuni, var, ipsos, sirmă etc...). 
De asemenea, au fost defalcate pe 
blocuri, tipuri de tronsoane și me

serii limitele ne
cesare de mate
riale. Lucrătorii 
cu cea mai mare 
experiență au fost 
solicitați să pre

zinte tipuri de scule, trecîndu-se la 
executarea lor în cadrul I.J.C.M., al 
unităților industriale și al coopera
tivelor meșteșugărești din județ. 
Această acțiune este coordonată di
rect și permanent de secretariatul 
Comitetului municipal de partid din 
Brăila. Prin folosirea mai eficientă 
a forței de muncă a crescut simți
tor productivitatea muncii, care în 
luna aprilie a ajuns la 10 000 de lei 
pe muncitor. Această sumă repre
zintă aproape jumătate din produc
tivitatea muncii pe muncitor înre
gistrată pe întregul trimestru I".

Iată și alte cîteva argumente care 
evidențiază efectul muncii politice 
responsabile, al ajutorului concret 
primit din partea organelor locale de 
partid și de stat, hotărîrea conducerii 
întreprinderii și a comitetului de 
partid, a comuniștilor, a tuturor oa
menilor muncii de a înlătura lipsurile:

• Dacă în primul trimestru 1 450 
de meseriași din întreprindere nu 
și-au îndeplinit normele de lucru, in 
luna aprilie numărul acestora a scă
zut la 187.
• Dacă In primele două luni ale 

acestui an la Brăila nu s-a dat in 
folosință nici un apartament, In pre
zent au fost predate la cheie 534.

Desigur, în raport cu numărul to
tal de apartamente care trebuie date 
in folosință in acest an, ritmul de lu
cru nu este incă suficient de accele
rat. Dar alte și alte măsuri menite să 
contribuie la îmbunătățirea activității 
tn domeniul construcțiilor de locuințe 
sînt in curs de materializare.

Corneliu IFRIM 
corespondentul „Scinteii"

Prășitul culturilor și recoltarea furajelor
(Urmare din pag. I)

I 
L

Rubricâ realizată de 
Gheorqhe MITROI
și corespondenții „Scinteii

re vitei șl 300 kg fin de bună ca
litate pentru fiecare vacă.

Cum se realizează, pe etape, pro
gramele stabilite în acest sens 7 In 
luna mai. ritmul recoltării si însi- 
lozării a fost necorespunzător. Față 
de 35 000 tone planificate, s-au in- 
silozat doar 9 818 tone. Practic. în- 
silozarea a fost declanșată abia după 
20 mai. Nici în primele zile ale lu
nii iunie lucrările nu au intrat in 
ritmul stabilit. Cauzele 7 Fără îndo
ială. ploile au constituit un serios 
obstacol în calea utilizării mijloace
lor mecanice la recoltat si însilozat.

Nu Insă si In calea cositului manual. 
Unitățile mai avansate la strîngerea 
furajelor demonstrează că se putea 
face mai mult. La cooperativa a- 
gricolă Cuci. în ziua raidului nos
tru. se aflau la cosit 100 de oameni, 
activitatea fiind organizată pe echi
pe de cosasi.

Cooperativa agricolă Petrilaca este 
situată la numai 6 kilometri de Cuci. 
Deși apropiate una de alta. în ce pri
vește asigurarea furajelor, distanța 
care le separă e imensă, lucrările 
de recoltare fiind abia la început.

Din datele furnizate de direcția a- 
gricolă rezultă că lucrările de însi- 
lozare sînt întîrziate si în unitățile

din consiliile agroindustriale Gor- 
nești. Luduș. Sighișoara. Zau -de Cim- 
pie. Mai adăugăm că In unele locuri 
nu se întreprind măsurile necesare 
pentru a se evita risipa de furaje la 
recoltat. La asociația intercooperatis- 
tă pentru îngrășarea taurinelor din 
Vidrasău. pe o suprafață de 30 hec
tare. circa 20 la sută din prima coa
să de lolium a rămas pe cîmp. Re
zultă deci că măsurile stabilite la 
nivel județean sînt bune. Importan
tă este insă acum aplicarea lor în
tocmai. în toate unitățile, pentru ca 
să se asigure animalelor furaje în 
cantjtăti îndestulătoâre. (Gheorghe 
Giurgiu, corespondentul „Scinteii").

Invitație 
la „Satul 

de vacanță"
La extremitatea cartierului 

Tomis Nord din Constanta, in 
perimetrul cuprins intre Marea 
Neagră. Lacul Siutghiol si Lacul 
Tăbâcăriei. chiar la intrarea în 
Mamaia, cooperația de consum 
dispune de un original Sat de 
vacantă, complex turistic de 
mare atracție.

Frumusețea inedită a acestuia 
constă în faptul că este alcătuit 
din 25 de case construite în sti
lul gospodăriilor țărănești din 
diferite județe ale tării. In care 
regăsim tot ce este mai carac
teristic ca stil arhitectonic, ele
mente decorative, artizanat, port 
popular, muzică, artă culinară. 
Este un fel de muzeu al satu
lui românesc, dar cu o notă 
aparte, deoarece in marea majo
ritate a caselor funcționează 
unităti de alimentație publica, 
în care oaspeții pot servi mi
cul dejun, prînzul și cina. Aici 
ei au posibilitatea să cu
noască bucătăria românească, 
sănătoasă, variată, specifică fie
cărei zone : de exemplu, borșul 
moldovenesc si tochitura de la 
Casa suceveană. sărmăluțele 
muntenești de la Casa praho- 
veană. berbecul pe varză si plă
cinta dobrogeană, frigăruile hai
ducești de la Casa mehedintea- 
nă. bulzul cu brînză de burduf 
și puiul la grătar cu mujdei de 
la Casa argeșeană. papricașul 
de porc si nelipsitul varga 
băle? de la Casa Covasna. ciorba 
pescărească si saramura de 
peste de la Casa tulceana etc.

An de an. Satul de vacantă 
Constanta se prezintă cu noutăti 
și îmbunătățiri în organizare, 
aprovizionare si servire. Cana
lul ce traversează satul, le- 
gind lacurile Siutghiol si Tăbă- 
căriei. a fost taluzat și ne apa lui 
limpede se oot face plimbări cu 
barca. Cîteva case si un cam
ping oferă posibilități de cazare, 
în funcție de preferințe, oaspe
ții pot servi masa si oe bază de 
abonament la oricare dintre 
aceste unităti.

In Satul de vacantă, vizitator 
rii întîlnesc la tot pasul chioșcuri 
și tonete cu diferite articole de 
plajă și galanterie. Anul acesta 
s-a deschis un mare complex co
mercial gen bazar cu articole 
de artizanat, bibelouri, obiecte 
de uz gospodăresc, țesături etc.

în fotografie : Casa Buzăului 
din Satul de vacantă.

merciale activitatea 
de recuperare a sti
clelor și mai ales 
a borcanelor se desfă
șoară anevoios, cetățe
nii care aduc aseme
nea ambalaje sînt de
seori refuzați sub di
ferite pretexte. „La 
magazinul alimentar 
din Piața Minis, secto
rul 3. nu se pri
mesc ambalaje din 
sticlă contra marfă 
ori numerar". (Gheor
ghe Mincu, bulevar
dul Barajul Bicaz nr. 
7. sectorul 3). „La ali
mentara cu autoservire 
de pe strada Doamna 
Ghica și la magazinul 
„Fortuna" din șoseaua 
Colentina cetățenii 
care vor să primească 
produse sau bani în 
schimbul sticlelor sau 
borcanelor sînt nevoiti 
să se întoarcă cu ele 
acasă. Iar la unitatea 
de mezeluri si produ
se alimentare de oe 
șoseaua Stefan cel 
Mare, colt cu strada 
Vasile Lascăr. vînză- 
torii nici nu vor să 
audă de primirea sti
clelor si borcanelor". 
(Mircea Mihăilescu, 
strada Suren Soanda- 
rian nr. 9. sectorul 2).

„La complexele ali
mentare cu autoservire 
de ne strada Emil 
Bodnaras din cartie
rul Drumul Taberei, 
ce-i drept, se primesc 
sticle Ia schimb, dar 
cu o inovație din cele 
mai năstrușnice : nu
mai în anumite zile si 
numai de același fel. o 
dată de un litru, altă 
dată de o jumătate d» 
litru s.a.m.d. Astfel, 
cetățeanul, cînd pleacă 
de acasă la cumpără
turi. trebuie să ghi
cească dacă în acea zi 
se primesc sticle si de 
care tip. Altminteri, se 
întoarce cu ele acasă. 
Iar borcane, la aceste 
unităti nu se primesc 
deloc". (Victoria Sta- 
mate, gospodină). Lis
ta unor asemenea sesi
zări ar putea continua. 
La acestea se adaugă 
alte numeroase semna
le primite la redacție 
telefonic. De pildă, o 
gospodină din cartierul 
Titan ne spunea, deu
năzi. că aproape o ju
mătate de zi a pierdut 
umblînd cu sacoșa cu

ceastă zonă, fără insă 
să i se primească am
balajele.

Din verificările fă
cute la fata locului in 
cîteva unităti rezultă 
că cele sesizate de ce
tățeni corespund rea
lității. Sub diferite 
motive — că nu exis
tă spațiu de depozi
tare adecvat, că nu au 
navete sau lăzi, că 
acestea nu sînt ridi
cate periodic etc. — 
gestionarii refuză pri
mirea sticlelor si bor
canelor. Se creează 
astfel un paradox : în 
timp ce economia are 
nevoie ca asemenea 
ambalaje să fie rein
troduse operativ în 
circuit. In cămările ce
tățenilor zac mari can
tităti de sticle si bor
cane. Recuperarea a- 
cestora. în pofida dis
pozițiilor legale, se 
desfășoară uneori ex
trem de anevoios, fiind 
îngreunată de tot fe
lul de bariere artifi
ciale, generate de ne
ajunsuri de ordin or
ganizatoric existente 
în această activitate, 
de comoditatea unor 
responsabili de unităti 
si gestionari, a unor 
lucrători de , la Intre- 
orinderea comerțului 
cu ridicata pentru pro
duse alimentare, care 
trebuie să colecteze 
astfel de ambalaje.

Dar nu întotdeauna 
sînt vinovați cei cu 
care noi. cetățenii, in

trăm tn contact direct. 
La complexul cor 
mercial A 23. Titan, 
unde am încercat să 
predăm 2 borcane si 
am fost refuzați, res
ponsabila unității, to
varășa Constanta Pas- 
cu. ne-a spus :

— Borcane nu pri
mim, deoarece mai 
avem în stoc circa 600 
bucăți pe care nu vrea 
nimeni să le ridice., 
cum dealtfel avem 
și 7 000 sticle de 
diferite tipuri ne
preluate de șoferii 
care ne aprovizionea
ză. Pentru ca această 
activitate să se desfă
șoare normal ar fi ne
voie ca unitățile co
merciale să primească 
mai mult sprijin în ce 
privește problemele de 
depozitare. manipu
lare. ca si pentru plata 
în numerar a ambala
jelor. care ar presu
pune un fond de rul
ment. spre a nu se mai 
scoate bani din casă...

Toate . acestea ridică 
Întrebarea : este oare 
aplicarea decretului o 
problemă facultativă 7 
S-a abrogat acea pre
vedere care mențio
nează in mod expres 
sanctionarea celor care 
refuză să-si îndepli
nească obligațiile ce Ie 
revin cu privire Ia 
preluarea și predarea 
ambalajelor goale ?

Gheorqhe 
PÎRVĂN

„Nu primim sticle și borcane I"
Desen de Nic. N1COLAESCU7

sticle și borcane pe 
Ia magazinul „Big" și

10cuie.se
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IERI, LA MUZEUL DE ISTORIE A PARTIDULUI COMUNIST, A MIȘCĂRII REVOLUȚIONARE

SI DEMOCRATICE DIN ROMÂNIA
ÎNCHEIEREA vizitei ministrului afacerilor externe 

AL REPUBLICII FRANCEZE

Simpozion dedicat împlinirii 
de la nașterea lui Tudor

în cadrul manifestărilor dedicate 
împlinirii a 200 de ani de la naș
terea lui Tudor Vladimirescu. luni a 
avut loc în Capitală, la Muzeul de 
istorie a partidului comunist, a miș
cării revoluționare si democratice din 
România, un simpozion organizat de 
Academia Republicii Socialiste Româ
nia, Academia de stiinte sociale și 
politice si Ministerul Apărării Națio
nale.

Au participat tovarășii Ilie Rădu- 
lescu. secretar al C.C. al P.C.R.. acad. 
Gheorghe Mihoc, președintele Acade
miei Republicii Socialiste România, 
general-colonel Vasile Milea. prim- 
•djunct al ministrului apărării na
ționale si sef al Marelui Stat Major, 
Ladislau Banyai, vicepreședinte al 
Academiei de știinte sociale și po
litice. academicieni, cercetători știin
țifici. cadre didactice, ofițeri.

Cuvintul de deschidere a fost rostit 
de prof. dr. docent Mihnea Gheor
ghiu. președintele Academiei de 
știinte sociale și politice.

tn continuare au fost prezentate 
comunicările : „Revoluția de la 1821 
— inceput al României moderne" 
(prof. dr. Ștefan Stefănescu. pre
ședintele Secției de istorie si arheo- 
1 gie a Academiei de știinte socia- 

K.e si politice, membru corespondent 
al Academiei Republicii Socialiste 
România), „Locul si semnificația re
voluției conduse de Tudor Vladimi- 
rescu în contextul international" (dr. 
Dan Berindei. cercetător principal la 
Institutul de istorie „Nicolae Iorga"). 
„Aspectele militare ale revoluției din 
1821 conduse de Tudor Vladimirescu" 
(colonel C. Căzănișteanu, șef de sec
tor la Centrul de studii si cercetări 
de Istorie și teorie militară). „Perso
nalitatea lui Tudor Vladimirescu, 
conducătorul revoluției din anul 1821“ 
(dr. Georgeta Penelea. cercetător 
principal la Institutul de istorie ..Ni
colae Iorga"). „Ecoul în Transilvania 
al revoluției din 1821“ (acad. Ștefan 
Pascu. președintele Secției de stiinte 
istorice a Academiei Republicii So
cialiste România). „Imaginea lui 
Tudor Vladimirescu reflectată în li
teratura si arta românească" (conf. 
dr. Alee Hanță, de la Facultatea de 
limbă si literatură română a Uni
versității București, si Remus Nicu- 
lescu. cercetător principal la Institu
tul de istoria artei).

în cadrul simpozionului a fost e- 
vocată personalitatea proeminentă a 
lui Tudor Vladimirescu. care, născut 
in luna iunie 1780 în Vladimirii Gor- 
jului. ieșit din popor, avea să devi
nă conducătorul politic și militar al

CONGRESUL AL IX-LEA AL P. C. R.
— eveniment epocal in viața partidului

(Urmare din pag. I) 
în lupta pentru- construirea socia
lismului si comunismului", sublinia 
necesitatea de a se asigura „întări
rea continuă a partidului, a unității 
sale, creșterea forței lui politico- 
organizatorice". Și este o realitate 
esențială a acestor 15 ani faptul că, 
sub indrumarea secretarului său ge
neral, partidul a evoluat tocmai in 
acest sens, perfectionîndu-și necon
tenit activitatea, modalitățile de e- 
xercitare a rolului conducător. Nu- 
mărind astăzi aproape 3 milioane 
de membri, adică dublu fată de anul 
1965. partidul este mai puternic și 
mai unit ca orieînd. uriaș izvor de 
tărie fiind calitățile moral-politice 
ale membrilor săi, înalta lor con
știință. spiritul revoluționar care ii 
animă. în acești ani. partidul s-a 
legat tot mai strins de mase, prin 
integrarea sa în societate realizîn- 
du-se osmoza deplină intre partid 
si popor. Cu adevărat în acești ani 
partidul s-a afirmat ca centrul vital 
al întregii națiuni, de la care emană 
gindirea cutezătoare menită să a- 
sigure transformarea revoluționară a 
societății românești, ca forța care 
însuflețește toate energiile creatoare 
si pune în valoare geniul construc
tiv al întregului nostru popor.

în spiritul orientărilor Congresu
lui al IX-lea spre lărgirea continuă 
a democrației socialiste, s-a petrecut, 
în acest ultim deceniu si jumătate, 
o adincă primenire a vieții politice, 
făurindu-se cadrul politico-organiza- 
toric in măsură să asigure o de
mocrație reală, autentică, dreptul 
tuturor cetățenilor tării, fără deose
bire de naționalitate, de a trăi in 
demnitate și siguranță, de a lua 
parte efectiv la conducerea treburi
lor obștești, la elaborarea și înfăptui
rea tuturor deciziilor ce angajează 
prezentul și viitorul patriei. Iar a- 
ceasta reprezintă nu numai o puter
nică pirghie propulsoare a progresu
lui. ci și cadrul propice în care își 
află împlinire si se desăvirseste 
personalitatea umană.

O epocă fără egal reprezintă acești 
15 ani in dezvoltarea economiei 
românești. Pe temelia liniilor direc
toare stabilite de Congresul al 
IX-lea. continuate și amplificate prin 
hotăririle următoarelor congrese, 
s-au realizat aici, la Dunăre și 
Carpati. ritmuri de creștere a 

producției industriale dintre cele 
mai inalte din lume, concomi
tent cu Un accentuat proces de mo
dernizare a producției, de dezvoltare 
a ramurilor și subramurilor de vîrf, 
purtătoare ale progresului tehnic 
contemporan, de angrenare mai pu

• CENTRUL DE TE
LEVIZIUNE OLIMPIC. In 
vederea Jocurilor Olimpice, la 
Moscova, in apropiere de tumul 
de televiziune de la Ostankino, a 
fost realizat un puternic centru 
de televiziune, cuprinzînd nu
meroase canale de transmisie — 
subterane, terestre, cosmice — 
1 206 cabine pentru comentatori, 
emițătoare mobile de televiziune 
ș.a. Puterea de emisie a telera- 
diocomplexului olimpic este ega
lă cu cele de la Miinchen și 
Montreal (unde au avut loc 
Olimpiadele precedente) la un 
loc. Clădirea adăpostește instala
ții electronice, sovietice si străi
ne. din a „treia generație", care 
îmbină cele mai modeme tehnici 
de televiziune. Noul complex a 
început să funcționeze pentru

marii mișcări revoluționare de la 
1821.

Revoluția condusă de Tudor Vla
dimirescu — s-a arătat în comuni
cări — a marcat un moment impor
tant in afirmarea drepturilor națio
nale ale poporului român. îndrepta
tă împotriva asupritorilor interni și 
a jugului străin, ridicarea de mase 
din 1821 a avut un dublu caracter : 
social-antifeudal și national. Prin 
proclamația din 23 ianuarie 1821. de 
la Padeș. adresată „către tot noro
dul omenesc din București si din ce
lelalte orașe si sate ale Tării Rumâ- 
nesti... veri de ce neam" erau che
mați la arme obiditii. „că ni ajunge, 
fraților — glăsuia chemarea — ati- 
ta vreme de cînd lacrimile... de pe 
obrazele noastre nu s-au mai uscat".

Se preconiza trecerea spre „folosul 
de obște" a averilor „cele rău ago
nisite ale tiranilor boieri", desființa
rea clăcășiei, ca si înlăturarea bo
ierimii de la conducerea tării.

Creînd prima armată popu
lară revoluționară și națională și fă- 
cînd astfel să renască forțele arma
te proprii ale Țării Românești — 
după un secol și mai bine de cruntă 
dominație străină și de încălcare 
gravă a suveranității naționale și a 
integrității teritoriale a principatelor 
— Tudor Vladimirescu a înălțat cu 
mîndrie steagul redeșteptării națio
nale a tuturor românilor, insuflind 
poporului nostru credința în realiza
rea nobilelor sale aspirații de elibe
rare socială și națională.

Subliniindu-se rolul hotărîtor pe 
care l-au avut masele populare, și 
în primul rînd țărănimea. în desfă
șurarea revoluției de la 1821, precum 
și calitățile de remarcabil conducător 
revoluționar și patriot înflăcărat ale 
lui Tudor Vladimirescu, comunicările 
au reliefat, totodată, însemnătatea 
acestei mișcări, eveniment care, așa 
cum arăta secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a marcat începutul istoriei moderne 
a Românjei, un moment de cotitură 
în lupta pentru libertate, dreptate 
socială, pentru scuturarea jugului 
dominației străine și afirmarea drep
turilor naționale ale poporului ro
mân. Figura lui Tudor Vladimirescu 
a devenit o figură legendară, pe care 
amintirea poporului a păstrat-o cu 
cinste alături de amintirea lui Mir
cea, Iancu de Hunedoara, Ștefan cel 
Mare, Mihai Viteazul, Horea și a al
tor eroi ai neamului.

Idealurile revoluției — au mențio
nat comunicările — au constituit o 
măreață pildă și un nobil îndemn

ternică a tării în desfășurarea revo
luției tehnico-stiintifice. Politica de 
amplasare rațională a forțelor de 
producție pe teritoriul national, 
transpusă consecvent în practică, a 
determinat un suflu înviorător, 
profunde schimbări calitative în via
ta tuturor județelor. în- timp ce in 
urmă cu 15 ani doar municipiul 
București si alte trei județe reali
zau o producție industrială de peste 
10 miliarde lei. în acest an toate ju
dețele patriei vor realiza această ci
fră. Este o premisă majoră a pro
gresului multilateral, a unor condiții 
tot mai bune de viată pentru toti lo
cuitorii tării, a asigurării deplinei e- 
galităti in drepturi a tuturor cetățe
nilor tării, fără deosebire de națio
nalitate.

O componentă fundamentală a po
liticii promovate de partid în toti 
acești ani a reprezentat-o înflorirea 
continuă a științei, afirmarea deplină 
a puterii de creație tehnico-stiintifi- 
că a poporului român. înțeles ca o 
pirghie de primă însemnătate a dez
voltării noastre multilaterale. pro
gresul științei si tehnicii a fost înăl
țat la rangul de politică de stșt. e- 
senta acesteia constituind-o legarea 
strînsă a științei cu producția, orien
tarea cercetării științifice spre valo
rificarea superioară a tuturor resur
selor materiale ale tării. O puternică 
dezvoltare au cunoscut invătămintul, 
arta si cultura națională, organizarea 
și desfășurarea Festivalului national 
„Cintarea României" generînd în a- 
cest sens o puternică emulație, an- 
trenînd la realizarea actului de cul
tură milioane și milioane de oameni.

Cu consecventă s-a acționat pen
tru o nouă calitate a vieții, asupra 
acesteia răsfrîngîndp-se favorabil 
creșterea veniturilor reale. înfăptui
rea celui mai grandios plan de con
strucții de locuințe, sporirea cheltu
ielilor din fondurile sociale ale sta
tului etc.

Ultimii 15 ani au însemnat pentru 
România și poporul român afirmarea 
demnă in rindul statelor lumii, do- 
bindirea unui uriaș prestigiu pe toa
te meridianele globului. Nicicind în 
îndelungata sa istorie, țara noastră 
n-a numărat prieteni mai multi șl 
mai statornici, nicicind numele său 
n-a fost rostit cu atita admirație si 
respect, acesta fiind rezultatul ne
mijlocit al caracterului principial, 
profund constructiv al politicii sale 
internaționale, al fermității si con
secventei cu care România si pre
ședintele său. tovarășul Nicolae 
Ceausescu, acționează pentru realiza
rea năzuințelor fundamentale ale 
popoarelor — pace, libertate, inde
pendentă — aducînd recunoscute

rodaj în regim olimpic, adică 24 
de ore pe zi.

• CĂRȚI VORBITOA
RE. Școlarii americani dispun în

a 20D de ani 
Vladimirescu

pentru generațiile care au înfăptuit 
marile transformări revoluționare ce 
au culminat cu revoluția burghezo- 
democratică de la 1848, unirea prin
cipatelor române și formarea statu
lui național român în 1859. In cadrul 
acestui proces. Tudor Vladimirescu 
s-a impus prin curajul, tenacitatea 
și sacrificiul său ca un deschizător 
de drum, făuritor de istorie nouă, 
intruchipînd energia și elanul unui 
întreg popor, dornic să se emancipe
ze de orice asuprire străină.

Comunicările prezentate au scos în 
evidență locul și semnificația mișcă
rii revoluționare de la 1821 în con
textul internațional al epocii, legă
turile cu mișcările revoluționare care 
s-au desfășurat în alte țări, largul 
său ecou în Transilvania, ca și în ce
lelalte provincii românești, semnifi
cativă manifestare a conștiinței' na
ționale a întregului popor român. De 
asemenea, ele au înfățișat felul cum 
este reflectată în literatura și arta ro
mânească figura luminoasă a celui 
care a intrat in literatura populară 
ca^legendarul „oltean ce nu-i pasă 
de sultan".

Participanții la simpozion au rele
vat, totodată, că aniversarea împlini
rii a 200 de ani de la nașterea lui TU- 
dor Vladimirescu constituie o nouă 
expresie a tradiției partidului nostru 
de a cinsti marile evenimente din 
istoria patriei, memoria înaintașilor, 
a celor care, prin gîndirea și lupta 
lor, au contribuit la progresul socie
tății românești.

în comunicări s-a reliefat faptul că 
Partidul Comunist Român, moșteni
tor legitim al celor mai înaintate și 
glorioase tradiții de luptă pentru eli
berarea socială și națională ale po
porului român, a înscris pe steagul 
lui de luptă înfăptuirea dreptății so
ciale, apărarea independenței, demni
tății și suveranității naționale, înăl
țarea patriei noastre socialiste spre 
culmile cele mai înalte ale progresu
lui și civilizației. Numele eroului pri
mei revoluții de eliberare națională 
din istoria României continuă să fie 
și azi simbol al energiei poporului 
nostru, al dîrzeniei și capacității lui 
creatoare, generatoare de mari împli
niri. în cartea de aur a națiunii noas
tre vor rămîne veșnic înscrise, alături 
de celelalte lupte revoluționare, ma,- 
rea mișcare revoluționară condusă de 
Tudor Vladimirescu, menvria celor 
ce au condus această mare bătălie, a 
luptătorilor de la 1821, care s-au ridi
cat cu hotărire în apărarea idealuri
lor sacre ale poporului nostru.

contribuții la solutionarea marilor 
probleme ale lumii contemporane in 
spirit de justiție si echitate interna
țională.

împlinirea la 19 iulie a 15 ani de la 
deschiderea lucrărilor Congresului al 
IX-lea al partidului va găsi poporul 
român plenar angajat în efortul pen
tru realizarea integrală a planului pe 
acest an. ultimul an al cincinalului, 
pentru trecerea la un nou cincinal, 
la capătul căruia patria noastră se 
va număra printre țările cu dezvol
tare economică medie. Este un obi
ectiv grandios, care necesită o amplă 
mobilizare a energiilor și forței de 
creație a poporului nostru, asa cum 
sublinia, si la recenta consfătuire de 
lucru de la C.C. al P.C.R.. secretarul 
general al partidului. Avem însă 
certitudinea că si acest tel. ca si alte 
mărețe obiective prefigurate în Pro
gramul partidului. în documentele 
Congresului al XlI-Iea vor fi atinse ; 
stă chezășie acestei nestrămutate 
convingeri adînca sudură. morală si 
de țeluri ce-i leagă pe toți fiii aces
tei țări, fără deosebire de naționali
tate. unitatea indestructibilă a națiu
nii noastre socialiste în jurul parti
dului. al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. ale cărui îndemnuri si 
chemări galvanizează toate conștiin
țele. toate energiile națiunii.

Cu aceste ginduri si sentimente, cu 
fapte de muncă demne de idealurile 
socialiste ce animă toate conștiințe
le tării întimpină poporul nostru, 
muncitorii, țăranii, intelectualii, toti 
fiii patriei, fără deosebire de națio
nalitate. aniversarea celui de-al 
nouălea Congres. hotărîți ca sub 
conducerea partidului, a secretaru
lui său general, să obțină noi si tot 
mai însemnate victorii, să edifice pe 
străvechile meleaguri ale patriei 
tara nouă, tara societății socialiste 
multilateral dezvoltate, mai puterni
că. mai bogată și mai frumoasă ca 
orieînd.

tv
PROGRAMUL 1

10.00 Teleșcoală
11.00 Film serial : ,,Dallas — Compania 

petrolieră Ewing“ (reluarea episo
dului 38)

16.00 Telex
16,05 Teleșcoală
16,25 Curs de limba engleză
16.45 Itinerar lusitan — documentar
17,10 Clubul tineretului
1/7,55 Revista social-politică TV

prezent de un tip nou de ma
nuale prevăzute cu un minuscul 
fonograf. Anumite pagini ale ma
nualului cuprind discuri suple, 
transparente : aplicînd fonogra
ful pe disc, școlarul poate în 
același timp să citească textul 
(printr-o ferăstruică prevăzută 
în acest scop) și. totodată, să 
asculte timp de un minut si ju
mătate pasajul respectiv, citit cu 
voce tare. Procedeul se aplică 
în primul rînd în vederea în
vățării limbilor străine.

• PANOURI SOLARE 
CU METRUL. Folosirea e-

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Roman, 

Președintele Republicii Socialiste România

Stimate tovarășe Ceaușescu,
Mulțumesc în mod cordial pentru mesajul de felicitare și bunele urări 

pe care mi le-ați adresat cu prilejul preluării funcției de președinte al 
Prezidiului Republicii Socialiste Federative Iugoslavia.

Folosesc această ocazie pentru a exprima, la rindul meu, convingerea 
profundă că relațiile strinse și colaborarea dintre țările noastre vor continua 
să se dezvolte și să se întărească spre binele popoarelor noastre.

ȚVIETIN MIATOVICI
Președintele Prezidiului 

Republicii Socialiste Federative Iugoslavia

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Sînt profund recunoscător Excelenței Voastre pentru caldul mesaj de 
felicitare și bune urări adresat cu ocazia Zilei naționale a Iordaniei.

Vă rog să primiți cele mai bune urări de multă sănătate și fericire pentru 
Excelenta Voastră, de progres și prosperitate continuă pentru țara și poporul 
dumneavoastră prieten.

HUSSEIN IBN TALAL
Regele 

Regatului Hașemit al Iordaniei

--------------------  A APĂRUT:----------------------
NICOLAE CEAUȘESCU 

Cuvîntare la Consfătuirea de lucru 
de la Comitetul Central 

al Partidului Comunist Român
29-30 mai 1980 EDITURA POLITICA

Cronica
Luni după-amiază a sosit în Capi

tală Agha Shahi, ministrul afaceri
lor externe al Republicii Islamice Pa
kistan.

Pe aeroportul Otopeni, oaspetele a 
fost salutat de Ștefan Andrei, minis
trul afacerilor externe. Gheorghe 
Dolgu, adjunct al ministrului aface
rilor externe, alte persoane oficiale.

Au fost prezenți S. Y. Naqvi, în
sărcinatul cu afaceri ad-interim al 
Pakistanului la București, membri ai 
ambasadei.

în aceeași zi, cei doi miniștri de 
externe au avut o convorbire în 
cursul căreia a fost relevată dezvol
tarea pozitivă a raporturilor pe mul
tiple planuri dintre România și Pa
kistan și a fost exprimată dorința 
comună de a se acționa, în conti
nuare, pentru intensificarea conlu
crării dintre cele două țări în dife
rite domenii de interes comun, in
clusiv în sfera vieții politice inter
naționale.

De asemenea, a avut loc un schimb 
de păreri asupra unor probleme ale 
actualității internaționale.

★
în perioada 2—6 iunie au avut loc 

la București, lucrările unei consfă
tuiri de experti din țările dunărene

Consfătuire interjudețeană 
pe teme ale muncii 

politico-educative în domeniul 
agriculturii

Ieri, în județul Ialomița a avut loc 
o consfătuire interjudețeană organi
zată cu sprijinul secției de propagan
dă a C.C. al P.C.R. pe tema : „Mun
ca politico-educativă desfășurată de 
organele și organizațiile dd partid 
pentru mobilizarea tuturor oamenilor 
muncii din agricultură la realizarea 
sarcinilor de producție, pentru dez
voltarea conștiinței socialiste". Au 
participat secretarii cu propaganda, 
activiști din doipeniile muncii politi
co-educative, <idre de conducere, 
specialiști din agricultura județului.

în cadrul consfătuirii au fost vizio
nate : expoziția cu cele mai impor
tante tipărituri pe problemele muncii 
politico-ideologice ; programe ale bri
găzilor artistice ; filme documentare. 
Au avut loc schimburi de experiență 
la o serie de obiective agricole — 
printre care complexul Uniunii na
ționale a cooperativelor agricole de 
producție din stațiunea Amara, 
S.M.A. Grivița, C.A.P. Smirna și Aso
ciația ’economică intercooperatistă din 
aceeași localitate, S.M.A. Cocora, 
C.A.P. Grindu — cit și la punctele de 
documentare politico-ideologice și că
minele culturale.

Consfătuirea a prilejuit o largă 
dezbatere asupra celor mai eficiente 
metode de muncă politico-educativă 
de masă, pentru realizarea integrală 
a sarcinilor de plan, în spiritul mari
lor exigențe care revin muncii de 
propagandă în mobilizarea tuturor 
locuitorilor satelor, pentru realizarea 
sarcinilor care le revin din hotărîrile 
Congresului al XII-lea al partidului.

Mlhai V1ȘO1U 
corespondentul „Scînteii”

18,30 Almanah pionieresc
18.50 1001 de seri
19.00 Telejurnal
19.25 Dosarul resurselor refolosibile
19.40 Ancheta TV : Tristele figuri ale 

„băieților veseli"
20.10 Teatru TV : „Nu e sărbătoare in 

flecare zl“ de A. N. Ostrovski
22,05 Telejurnal

PROGRAMUL 2

19.00 Telejurnal
19.40 Moștenire pentru viitor : Constan

tin Dobrogeanu-Gherea
20.40 Viata economică a Capitalei
21.10 Studio liric ’80
22.0S Telejurnal

nergiei solare ca mijloc de eco
nomisire a combustibililor clasici 
începe să capete o răspîndire 
tot mai largă. Astfel în prezent 
în S.U.A. se pot achiziționa pa
nouri solare cu metrul, aidoma 
unei țesături de pildă. Este 
vorba de o panglică de cauciuc 
sintetic „Solaroll" care se pre
zintă sub forma unor rulouri in 
lungime de 200 metri. Este sufi
cient să se lipească panglica. în 
lungimea dorită, pe acoperișul 
unei locuințe si să fie racordată 
la sistemul de încălzire pentru 
ca soarele să fie „pus la treabă". 
Materialul din care este confec
ționată panglica suportă cu bine 
temperaturile ridicate, precum si 
razele ultraviolete si produsele 
chimice care de regulă acțio
nează ca un coroziv asupra cau
ciucului obișnuit.

zilei
privind problemele de gospodărire a 
apelor, la care au participat delega
ții din Austria. R.P. Bulgaria, R.S. 
Cehoslovacă. R.F. Germania. R.S.F. 
Iugoslavia, Republica Socialistă Româ
nia. R.P. Ungară si Uniunea Sovie
tică.

La reuniune au fost dezbătute pro
bleme privind gospodărirea apelor 
Dunării, in special, colaborarea in 
domeniul prevenirii și combaterii po
luării marelui fluviu european.

★
Cu prilejul Zilei naționale a Re

publicii Portugheze. Institutul român 
pentru relațiile culturale cu străină
tatea a organizat, luni, în Capitală, 
o manifestare culturală.

Au participat reprezentanți ai 
I.R.R.C.S., Ministerului Afacerilor 
Externe, oameni de artă și cultură.

Au fost de față Sergio Sacadura 
Cabrai, ambasadorul Portugaliei la 
București, și membri ai ambasadei.

★
Luni, a avut loc la Ambasada Uni

unii Sovietice din București o con
ferință de presă consacrată celei de-a 
XXII-a ediții a Jocurilor Olimpice 
de la Moscova.

Au participat Lia Manoliu, vicepre
ședinte al Consiliului National pen
tru Educație Fizică și Sport, vicepre
ședinte al Comitetului olimpic român, 
activiști sportivi, ziariști de la presa 
centrală, Agerpres și Radiotelțvizi- 
une. precum și corespondenți străini 
acreditați la București.

A luat parte V. I. Drozdenko, am
basadorul Uniunii Sovietice la Bucu
rești.

Cu acest prilej, V. S. Gusak, consi
lier al Ambasadei, a vorbit despre 
pregătirile pe care le face Comitetul 
de organizare a Olimpiadei-80, la 
Moscova și în celelalte patru orașe- 
gazdă ale întrecerilor olimpice — 
Leningrad. Kiev. Minsk și Tallin — 
în vederea desfășurării în cele mai 
bune .condiții a Jocurilor Olimpice de 
Vară.

A fost prezentată o gală de filme.

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

CAMPIONATE,
SCRIMA

Competiția internațională de spadă 
desfășurată la Tourcoing (Franța) s-a 
încheiat cu un remarcabil succes al 
selecționatei României (Ion Popa, 
Costică Bărăgan, Anton Pongracz, 
Zidaru Octavian și Szabo Rudolf), 
situată pe locul întîi. cu 3 victorii, 
urmată de Franța — 2 victorii, Un
garia — 1 victorie și Italia — zero 
victorii.

La Sofia s-au încheiat întrecerile 
competiției internaționale de scrimă : 
„Turneul țărilor socialiste". Proba 
feminină de floretă a revenit selec
ționatei U.R.S.S., urmată'de formați
ile României. Cubei. Poloniei. RD. 
Germane și Bulgariei. Proba de spa
dă a fost ciștigată de formația Po-

ILFOV • Comitetul județean 
de cultură si educație socialistă. 
Muzeul județean au organizat 
o sesiune de comunicări știin
țifice „Ilfov — file de istorie", 
dedicată sărbătoririi a 2 050 de 
ani de la constituirea statului 
dac centralizat si independent 
sub conducerea Iui Burebista. 
Au prezentat comunicări la sec
țiunile de istorie veche, medie 
și contemporană, de etnografie 
și artă populară cadre didactice 
și cercetători de la Universita
tea din București, institutele de 
istorie, arheologie, cțe cercetări 
etnologice și dialectologice. In
stitutul de studii istorice și so- 
cial-politice de pe lingă C.C. al 
P.C.R.. Institutul de cercetări 
antropologice „Victor Babeș“ș.a. 
(Lucian Ciubotarul.

DOLJ • La Băilești a luat 
sfîrșit cea de-a doua ediție a 
festivalului si concursului de 
satiră și umor „De la o glumă 
la alta". La actuala manifestare 
artistică, care a reunit aproape 
90 de concurenti din 35 de case 
de cultură din tară, au desem
nat drept ciștigători : locul I 
pentru interpretare — Speranța 
Ciomîrtan (București): locul I 
pentru creație : Mircea Trifu 
(București) si Dimitrie Jega 
(Timișoara) : locul I la concursul 
de caricaturi — Ștefan Popa — 
Timișoara. Programul manifes
tării a mai inclus o trecere în 
revistă a unor brigăzi artistice 
din Dolj și un simpozion cu 
tema „Tradiții ale artei umoris
tice în România". • Timp de 
trei zile, la Craiova s-au des
fășurat lucrările celei de-a doua 
consfătuiri de etnologie din 
Republica Socialistă România, 
manifestare organizată de Uni
versitatea din Craiova în cola

Luni. 9 iunie, s-a încheiat vizita 
oficială pe care Jean Franțois-Pon- 
cet. ministrul afacerilor externe al 
Republicii Franceze, a efectuat-o în 
tara noastră, la invitația ministrului 
afacerilor externe al Republicii So
cialiste România. Ștefan Andrei.

în cadrul convorbirilor, desfășurate 
într-o atmosferă de prietenie. încre
dere si înțelegere reciprocă, cei doi 
miniștri au subliniat influenta 
profund pozitivă asupra dezvoltării 
relațiilor româno-franceze a întîlnirii 
de la București a președinților celor 
două țări, din martie 1979.

S-a exprimat satisfacția pentru 
dezvoltarea pe care au cunoscut-o, 
în ultimul an, pe multiple planuri, 
raporturile româno-franceze. pe baza 
aducerii la îndeplinire a hotăririlor 
stabilite la nivel înalt.

Analizînd relațiile economice din
tre România și Franța, s-a reafirmat 
voința celor două guverne de lărgire 
si diversificare a acestora, punind in 
evidentă posibilitățile largi oferite în 
acest sens de economiile celor două 
țări. A fost subliniat cu satisfacție 
faptul că obiectivul de dublare a 
schimburilor comerciale fată de 1975, 
prevăzut pentru 1980. a fost realizat 
cu un an mai devreme. Totodată, a 
fost reținută necesitatea intensificării 
eforturilor celor două țări pentru 
îmbunătățirea structurii exporturilor 
lor reciproce, astfel incit ele să asi
gure o ridicare continuă a nivelului 
schimburilor în condițiile unei balan
țe comerciale cit mai echilibrate.

A fost, de asemenea, examinat sta
diul cooperării economice, industria
le si tehnice, relevîndu-se rezultatele 
pozitive obținute în acest domeniu. 
S-a evidențiat. în acest sens, impor
tanta apropiatei sesiuni a Comisiei 
mixte guvernamentale româno-fran
ceze de cooperare economică, științi
fică si tehnică în stabilirea unui bi
lanț si în trasarea de noi direcții 
pentru intensificarea acestei coope
rări atit pe plan bilateral, cît si pe 
terte piețe.

în timpul convorbirilor, a fost exa
minat și stadiul cooperării culturale, 
științifice și tehnice.

Cei doi miniștri au efectuat un larg 
schimb de vederi asupra situației ac
tuale din Europa și din lume, expri- 
mind preocuparea guvernelor lor 
față de acumularea îngrijorătoare de 
probleme complicate, multiplicarea 
focarelor de tensiune și de conflicte, 
rezultat al recrudescenței politicii 
bazate pe forță și al încălcării inde
pendenței și suveranității naționale.

Cei doi miniștri au apreciat că o 
cerință esențială a relansării și con
solidării procesului de destindere este 
aplicarea -riguroasă de către toate sta- ■ 
tele, în relațiile internaționale, a 
principiilor egalității depline în drep
turi, respectului independenței și su
veranității naționale, neamestecului 
In treburile interne, nerecurgerii la 
forță și amenințarea cu forța, drep
tului tuturor popoarelor de a-si alege 
liber calea propriei dezvoltări.

Ei au exprimat acordul comun asu
pra necesității. în ceea ce privește 
situația din Europa, a unei temeinice 
pregătiri a reuniunii de la Madrid a . 
Conferinței pentru securitate si coo
perare in Europa din toamna acestui 
an. Cei doi miniștri au afirmat, de 
asemenea, importanța adoptării la 
reuniune a unor hotăriri care să ducă 
la aplicarea în practică a Actului 
final de la Helsinki în toate punctele1 
sale, la întărirea cooperării intre sta
tele semnatare, la crearea unui climat 
de adevărată încredere între state, 
care să deschidă calea trecerii la mă
suri concrete de dezangajare militară

COMPETIȚII
loniei, urmată de U.R.S.S., R. D. Ger
mană, Cehoslovacia, Cuba, România 
(echipa secundă) și Bulgaria.

RVGBI
Cea de-a 63-a ediție a campiona

tului național de rugbi s-a încheiat 
cu victoria echipei Steaua București, 
care a totalizat 75 puncte, fiind ur
mată în clasamentul final de forma
țiile Dinamo București — 72 puncte, 
Farul Constanța — 67 puncte, R.C, 
Grivița Roșie București — 65 puncte.

Clasate pe ultimele două locuri, e- 
chipele Vulcan și C.F.R. Brașov au 
retrogradat în divizia secundă a 
campionatului, în locul lor promovind 
formațiile Gloria P.T.T.R. Arad și 
Constructorul Constanța.

borare cu instituții similare de 
învățămint superior din Bucu
rești. Iași, Cluj-Napoca. Timi
șoara. Au fost prezentate 130 
de comunicări și referate. (Ni
colae Petolescu).

DÎMBOVIȚA • La Tirgoviș- 
te s-a desfășurat ediția a doua 
a festivalului-concurs interjude- 
tean de teatru istoric. Timp de 
trei zile, pe scenele festivalului 
de la Casa de cultură a sindica
telor, Casa de cultură municipa
lă si Curtea Domnească au e-

CARNET CULTURAL

voluat formații de teatru de a- 
matori din 18 județe si munici
piul București. Manifestarea a 
fost precedată de o sesiune de 
comunicări științifice. (Gh. Ma
nea).

GALAȚI • O suită de spec
tacole cu genericul „Metalur- 
gistii cîntă bucuria muncii" a 
fost găzduită de scena Casei de 
cultură a sindicatelor. Au evo
luat. pentru siderurgistii frun
tași și familiile. lor. brigăzi ar
tistice. formația de dans tema
tic. orchestra de muzică ușoară 
ale combinatului siderurgic. Tot 
pentru fruntașii in producție a 
fost prezentat si concertul de 
muzică populară „Drag mi-e 
cintul românesc", susținut pe 
aceeași scenă de orchestra „Rap
sodia Dunării". (Dan Plăesu).

TULCEA • Consiliul jude
țean al sindicatelor și Comitetul 
orășenesc de cultură din Măcin 
au organizat o „Sărbătoare a 
fruntașilor" dedicată oamenilor 
muncii din unitățile economice 
măcinene. Cu acest prilej, for
mațiile artistice din Tulcea. Mă

și dezarmare în Europa, ca garanție 
primordială a unei securități reale.

Cei doi miniștri au subliniat preo
cuparea deosebită a guvernelor lor 
față de acumularea de armamente în 
Europa și in lume, de continuarea 
cursei inarmărilor. ceea ce constituie 
un grav pericol pentru pacea si secu
ritatea popoarelor. Ei au relevat ne
cesitatea stringentă a infăotuirii de 
măsuri efective de dezarmare, care 
să tină seama de dreptul tuturor sta
telor la securitate. A fost, totodată. 
evidențiat rolul important care re
vine Națiunilor Unite în acest do
meniu.

A fost evidențiată ca o cerință 
majoră a vieții internaționale nece
sitatea soluționării conflictelor nu
mai pe cale pașnică, prin negocieri, 
în concordanță cu acest principiu, 
trebuie multiplicate eforturile pentru 
a găsi soluții politice pentru toate 
problemele litigioase din Asia, Africa 
sau din oricare altă parte a lumii.

A fost reafirmată convingerea ce
lor două guverne că trebuie acționat 
cu mai multă vigoare pentru consti
tuirea unui sistem internațional de 
relații mai just și mai echitabil, care 
să asigure participarea egală în 
drepturi la viața internațională a tu
turor statelor, fără deosebire de mă
rime sau orînduire socială. Ei au 
subliniat importanța unei bune pre
gătiri a sesiunii speciale a Adunării 
Generale a O.N.U. din acest an con
sacrată unei noi ordini economice 
internaționale.

Cei doi miniștri au evidențiat buna 
colaborare dintre România și Franța 
în diferite organisme ale O.N.U., 
precum și în alte instanțe interna
ționale și au exprimat hotărîrea de 
a o lărgi și îmbunătăți continuu.

Cei doi miniștri au fost de acord 
că situația internațională actuală re
clamă, mai mult decît orieînd, creș
terea rolului O.N.U. în viața interna
țională, ca un instrument important 
și eficace în soluționarea problemelor 
care confruntă comunitatea interna
țională.

A fost exprimată convingerea că 
vizita oficială a ministrului de ex
terne francez în Republica Socialistă 
România și convorbirile avute au 
adus o contribuție importantă la dez
voltarea relațiilor de prietenie și coo
perare dintre cele două țări.

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Franceze, Jean Franțols- 
Poncet, a adresat ministrului afaceri
lor externe al Republicii Socialiste 
România, Ștefan Andrei, invitația de 
a face o vizită oficială în Franța. In
vitația a fost acceptată cu plăcere.

★
Ministrul afacerilor externe, Ștefan 

Andrei, a oferit luni un dineu în 
onoarfea ininistrului afacerilor ex
terne al Republicii Franceze, Jean 
Franțois-Poncet.

în timpul dineului, cel doi miniș
tri de'externe au toastat în sănăta
tea pteșeâintSliii ’Nîcolae Ceaușescu 
și a președintelui Valery Giscard 
d’Estaing, pentru întărirea continuă 
a legăturilor de prietenie și colabo
rare dintre cele două țări și popoare, 
pentru pace și înțelegere în lume.

Seara, ministrul afacerilor externe 
al Franței, Jean Franțois-Poncet, a 
părăsit Capitala.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
oaspetele a fost salutat de Ștefan 
Andr.ei, ministrul afacerilor externe, 
de alte persoane oficiale.

Au fost prezenți Corneliu Mănescu, 
ambasadorul României la Paris, și 
Pierre Cerles, ambasadorul Franței 
la București.

(Agerpres)

PENTATLON
Campionatele internaționale de 

pentatlon modern ale României au 
inceput duminică dimineața, pe sta
dionul Olimpia din Capitală, cu 
proba de călărie. La întreceri parti
cipă sportivi din Bulgaria, Franța, 
Italia, Mexic, Polonia. Spania, Unga
ria și România.

Pe primele locuri, la călărie : P. 
Crostofori (Italia). R. Dimitrov și V. 
Klinciarov (ambii Bulgaria) cu cite 
1100 puncte.

FOTBAL
în meciul inaugural al turneului 

internațional de fotbal de la Guan
gzhou, echipa română de fotbal 
Sport Club Bacău a terminat la ega
litate (0—0) cu selecționata R. P. Chi
neze.

cin si Babadag au prezentat 
pentru fruntașii din Măcin o 
seară de teatru și o suită de 
spectacole muzical-distractive. 
(Neculai Amihulesei).

MEHEDINȚI • „Primăvara 
vieții" — s-au intitulat specta
colele susținute de către forma
țiile artistice ale caselor de 
cultură din Strehaia. Vînju 
Mare și Baia de Aramă. • La 
Combinatul pentru prelucrarea 
lemnului din Drobeta-Turnu Se
verin a avut loc dezbaterea 
„Generalizarea inițiativelor mun
citorești. atragerea specialiști
lor. a tuturor oamenilor muncii 
la creația tehnico-știintifică de 
masă — factor important in ac
țiunea de reducere a consumu
rilor de materii prime, materia
le. combustibil și energie elec
trică". (Virgiliu Tătaru).

HUNEDOARA • La Casa de 
cultură din Petroșani s-a în
cheiat cea de-a IX-a ediție a 
Festivalului minieresc de muzi
că ușoară, folk, artă fotografică 
și poezie. Cei aproape 100 de 
concurenți care au venit din 
unitățile miniere și petroliere 
din tară, precum și numeroșii 
creatori de poezie si fotoama- 
tori au prezentat creații origi
nale. inspirate din munca șl 
creația minerilor. (Sabin Cetbu).

V1LCEA. • Sub semnul săr
bătoririi a 2 050 de ani de la 
constituirea statului dac centra
lizat și independent. în orașul 
Drăgășani se desfășoară manifes
tările din cadrul „Zilelor culturii 
drăgășenene". între altele, se va 
organiza simpozionul „Continui
tatea geto-dăcîcă pe teritoriul 
orașului Drăgășani. Trepte în 
timp — de la Rusidava la orașul 
de astăzi". (Ion Stanciu).



Un nou și important moment în dezvoltarea
prieteniei și colaborării româno-bulgare
Comuniștii. Întregul nostru ponor 

îsi manifestă sentimentele de pro
fundă satisfacție pentru noua și 
strălucita pagină Înscrisă, zilele a- 
cestea. In analele de aur ale priete
niei si colaborării româno-bulgare, 
pentru rezultatele vizitei oficiale de 
prietenie Întreprinsă în România, la 
invitația C.C. al P.C.R. și a Consi
liului de Stat, a tovarășului Nicolae 
Ceausescu, de către delegația de 
partid și de stat a R. P. Bulgaria, 
in frunte cu tovarășul Todor Jivkov. 
Bilanțul bogat, exceptional de rodnic 
al acestui eveniment politic de am
plă semnificație, marchează un ja
lon memorabil, de importantă cu a- 
devărat istorică. în relațiile bilate
rale. deschid perspective din cele 
mai fertile dezvoltării colaborării 
și conlucrării dintre Partidul Comu
nist Român si Partidul Comunist 
Bulgar, dintre cele două țări si po
poare. atît pe plan bilateral, in con
strucția socialistă, cit si pe plan in
ternational, in lupta pentru pace și 
progres.

Ospitalitatea cu care au fost pri
miți solii Bulgariei vecine și priete
ne din clipa sosirii pe pămîntul 
românesc, manifestările pline de căl
dură ce s-au succedat de-a lungul 
celor cinci zile ale 
vizitei, cordialita
tea primirii de 
către populație și 
colectivele de oa
meni ai muncii 
din București, 
Cluj-Napoca și 
Sinaia și, ca un 
moment culmi
nant, marele mi
ting din Capitală 
au reafirmat cu 
putere sentimen
tele de prețuire reciprocă, au de
monstrat, încă o dată, Înflorirea con
tinuă a marii și frumoasei prietenii 
dintre poporul nostru și poporul 
bulgar.

Est» o prietenie cu profunde rădă
cini în Istorie, ale cărei glorioase 
tradiții au fost pe bună dreptate 
evocate in aceste zile, reliefîndu-se 
trăinicia legăturilor statornicita de-a 
lungul veacurilor intre cele două 
popoare. între forțele lor sociale 
înaintate, revoluționare în lupta pen
tru înlăturarea jugului străin. în 
bătăliile de clasă împotriva exploa
tării capitaliste și a fascismului, pen
tru înfăptuirea mărețelor idealuri ale 
libertății, independenței și progresu
lui. Viața însăși atestă cu putere că', 
răspunzînd intereselor supreme ale 
celor două popoare și înnobilate de 
comunitatea de orînduire, de măre
țele idealuri ale socialismului și co
munismului, relațiile româno-bulgare 
s-au ridicat în ultimele decenii pe o 
treaptă calitativ superioară, au cu
noscut un proces de continuă extin
dere și aprofundare. Cu deplin temei, 
se poate afirma, așa cum s-a relevat 
încă o dată în cursul convorbirilor 
la nivel înalt, că astăzi relațiile ro
mâno-bulgare constituie un adevărat 
exemplu de conlucrare între două 
țări socialiste vecine pe temelia ega
lității în drepturi, a respectului si 
încrederii reciproce.

Vizita oaspeților bulgari, dialogul 
la nivel înalt au demonstrat. în a- 
celași tirpP. rolul determinant pe 
care-1 au pentru dezvoltarea relați
ilor reciproce, legăturile de prietenie 
și solidaritate dintre Partidul Comu
nist Român și Partidul Comunist 
Bulgar și, în acest cadru. însemnă
tatea primordială — evidențiată, din 
nou și cu acest prilej, cu deosebită 
putere — a întîlnirilor și convorbiri
lor, devenite tradiționale, dintre to
varășii Nicolae Ceaușescu și Todor 
Jivkov. Expresie a voinței de a valo
rifica cît mai amplu posibilitățile 
existente in fiecare etapă. în fiecare 
moment, de lărgire neîntreruptă a 
conlucrării Intre cele două țări, aceste 
întilniri au îmbogățit de fiecare dată 
relațiile de colaborare, au impulsio
nat mereu dezvoltarea lor multila
terală — realitate pe care dialogul 
actual a pus-o si mal pregnant în 
evidentă.

Desfășurate în atmosfera de caldă 
prietenie, de stimă și înțelegere re
ciprocă ce caracterizează ansamblul 
relațiilor româno-bulgare. convorbi
rile dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov au avut 
un pronunțat caracter de lucru. A- 
genda deosebit de bogată a dialogului 
a prilejuit o nouă și amplă trecere 
în revistă a conlucrării actuale și in 
perspectivă dintre cele două țări și 
popoare, precum șl un bogat schimb 
de păreri asupra problemelor majore 
ale vieții Internationale, ale mișcării 
comuniste și muncitorești, hotărîrile 
adoptate fiind de natură să dea un 
Impuls șl mai viguros colaborării ro
mâno-bulgare In toate domeniile de 
activitate. în acest sens. In cuvln- 
tarea rostită la marele miting de la

București, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU arăta : „Sînt încredin
țat, dragi tovarăși, că înțelegerile 1» 
care am ajuns în cadrul vizitei, do
cumentele pe care le-am semnat se 
vor înscrie ca un important moment 
în dezvoltarea pe o treaptă calitativ 
nouă a relațiilor româno-bulgare, a 
prieteniei și colaborării multilaterale 
dintre țările, partidele și popoarele 
noastre". Cu același prilej, tovarășul 
TODOR JIVKOV arăta : „Noi sîntem 
ferm convinși că vizita actuală 
în tara dumneavoastră a delegației 
de partid și de stat bulgare, convor
birile pe care le-am avut, documen
tele pe care le-am semnat vor 
îmbogăți si aprofunda prietenia din
tre cele două popoare, prietenie pe 
care noi o prețuim în mod deosebit".

Rezultatele convorbirilor îsi găsesc 
o strălucită sinteză In Declarația 
comună, semnată de cei doi condu
cători de partid și de stat, document 
politic de mare însemnătate, care, 
adăugindu-se Tratatului de prietenie, 
colaborare și asistentă mutuală din
tre cele două țări, constituie. împreu
nă. o adevărată Cartă a bunelor re
lații reciproce. Reafirmînd prin
cipiile ce călăuzesc țările si parti
dele noastre în raporturile lor mu

Convorbirile dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășul Todor Jivkov: rezultate 

deosebit de rodnice pe multiple planuri

tuale — principiile marxism-leni- 
nismului, solidarității internaționale, 
egalității în drepturi, independentei 
și suveranității naționale, neameste
cului în treburile interne, întrajuto
rării tovărășești și avantajului re
ciproc — și jalonînd. pe această bază, 
direcțiile lor de dezvoltare într-o 
amplă perspectivă. Declarația creează 
un cadru din cele mai eficiente pen-, 
tru valorificarea, prin eforturi comu
ne. a avantajelor vecinătății geogra
fice. a capacităților creatoare ale 
celor două popoare, angajate în vasta 
operă de edificare a noii orînduiri.

Fără îndoială că potențialul eco
nomic în continuă creștere și mo
dernizare al celor două țări constitu
ie o premisă din cele mai favora
bile pentru ridicarea, la un nivel tot 
mai înalt, a conlucrării în sfera pro
ducției materiale, în toate domeniile 
de activitate. Programul de lucru 
atotcuprinzător care a fost stabilit 
în acest sens este menit să confere 
dimensiuni tot mai ample, să ducă 
la aprofundarea și diversificarea con
tinuă a colaborării și cooperării eco
nomice. Multiplele documente înche
iate cu prilejul vizitei îmbrățișează, 
într-adevăr, cele mal diverse dome
nii ale colaborării — construcția de 
mașini, energetică, chimie, metalur
gie. electronică etc. Prin însemnăta
tea prevederilor sale în acest sens, 
se reliefează, îndeosebi, Acordul ge
neral de colaborare, cooperare și 
specializare pe perioada pină în 1990, 
semnat la nivelul cel mai înalt, pre
țios instrument de lucru de natură 
să asigure o perspectivă de durată, 
profunzime și stabilitate relațiilor e- 
conomice. Ca un element deosebit 
de important, ca o caracteristică fun
damentală a acestui acord, a tuturor 
înțelegerilor convenite se evidenția
ză afirmarea, cu tot mai multă pu
tere, a formelor moderne, superioa
re, tot' mai eficiente de conlucrare, 
care urmează să capete o pondere 
crescîndă în ansamblul colaborării.

Totodată, coordonarea planurilor de 
dezvoltare a economiilor naționale pe 
perioada 1981—1985 va avea ca re
zultat dezvoltarea și mai puternică 
a comerțului româno-bulgar, potrivit 
orientărilor la nivel înalt urmînd ca 
prevederile inițiale privind crește
rea de două ori a volumului de 
schimburi în viitorul cincinal să fie 
substanțial majorate.

Este semnificativ, în aceeași ordine 
de preocupări, că, înțelegerilor pri
vind intensificarea lucrărilor la ma
rile obiective ce se construiesc în 
comun — întreprinderea de utilaj 
greu de la Giurgiu-Ruse și Comple
xul hidrotehnic de la Tr. Măgurele- 
Nicopole — H s-au adăugat'hotărîrea 
de a se efectua pregătiri în vederea 
edificării, prin eforturi unite, a unei 
noi hidrocentrale pe Dunăre, în zo
na Cernavodă, precum șl a altor o- 
biective economice.

în același timp, hotărîrile adoptate 
la nivel înalt prevăd o continuă dez
voltare a colaborării pe plan tehnico- 
științific, ca si intensificarea colaboră
rii în domeniul culturii și artei, toate 
acestea fiind de natură să contribuie, 
la rîndul lor, la întărirea prieteniei, 
să asigure o mai aprofundată cunoaș

tere a creației materiale si spirituale 
a celor două popoare, o mal strînsă 
apropiere între ele.

Dialogul la nivel înalt a prilejuit, 
totodată, un fructuos schimb de ve
deri asupra unor probleme centrale 
ale 6ituatiei internaționale actuale, 
evidențiind îngrijorarea celor două 
țări față de creșterea tensiunii mon
diale, voința României și Bulgariei de 
a-și întări colaborarea pentru împie
dicarea acestei evoluții periculoase, 
pentru reluarea și continuarea cursu
lui spre destindere, potrivit interese
lor majore ale păcii.

Pomindu-se de la realitatea că 
înfăptuirea securității în Europa con
stituie una dintre problemele fun
damentale ale destinderii si păcii în 
zilele noastre. în cadrul dialogului s-a 
subliniat necesitatea intensificării 
eforturilor pentru buna pregătire a 
reuniunii de la Madrid, chemată să 
impulsioneze înfăptuirea, ca un tot 
unitar, a Actului final de la Helsinki, 
să ducă la dezvoltarea largă, neîngră
dită, a colaborării economice, tehnico- 
științifice și culturale si. in mod deo
sebit. la măsuri de dezarmare si 
dezangajare militară. România si 
Bulgaria se pronunță pentru împie
dicarea amplasării de noi rachete si 

arme nucleare în 
Europa, măsuri e- 
fective si neîn- 
tîrziate în ve
derea limitării 
cursei înarmări
lor, pentru în
făptuirea dezar
mării, îndeosebi 
a dezarmării nu
cleare, pentru re
ducerea rolului 
pactelor militare 
si desființarea lor. 

In acest cadru, cele două țări 
si-au reafirmat hotărîrea de a ac
ționa pentru traducerea In viată a 
inițiativelor și propunerilor formu
late în Declarația adoptată recent 
de statele participante la Tratatul 
de la Varșovia.

Situate în spațiul geografic al Bal
canilor. România si Bulgaria consi
deră necesar să se acționeze pentru 
dezvoltarea relațiilor cu toate statele 
balcanice, dialogul la nivel înalt pri
lejuind reafirmarea hotărîrii celor 
două țări de a aduce o contribuție 
tot mai însemnată la afirmarea poli
ticii de bună vecinătate, la transfor
marea acestei regiuni într-o zonă a 
păcii, fără arme nucleare și baze 
militare străine — ceea ce ar avea un 
efect pozitiv asupra ansamblului cli
matului politic european.

Necesitatea eliminării forței si a 
amenințării cu forța în relațiile din
tre state : imperativul soluționării 
prin mijloace pașnice, prin tratative 
a situațiilor oonflictuale. a probleme
lor litigioase din diferite zone ale 
lumii ; reafirmarea solidarității cu 
lupta popoarelor împotriva imperia
lismului. colonialismului si neocolo- 
nialismului : sublinierea importantei 
pe care o prezintă pentru lichidarea 
subdezvoltării viitoarea sesiune spe
cială a O.N.U. consacrată proble
melor noii ordini economice Interna
tionale — iată alte aspecte de cea 
mai stringentă actualitate ale vieții 
internaționale abordate în cadrul dia
logului la nivel înalt.

Fără îndoială. în rezolvarea tuturor 
problemelor acute ale actualității un 
rol hotărîtor revine popoarelor, ma
selor populare de pretutindeni, unirea 
eforturilor tuturor forțelor revoluțio
nare, progresiste si democratice ale 
contemporaneității în lupta pentru 
pace, destindere, dezarmare consti
tuind o cerință primordială a zilelor 
noastre. Subliniind acest obiectiv ar
zător. convorbirile la nivel înalt 
româno-bulgare au prilejuit reafir
marea hotărîrii comuniștilor români 
șl a celor bulgari de a-si întări soli
daritatea și colaborarea cu toate 
aceste forțe. în vederea înfăptuirii 
telurilor vitale ale umanității.

Aprobînd pe deplin rezultatele vizi
tei delegației de partid și de stat a 
Republicii Populare Bulgaria, bilanțul 
strălucit al convorbirilor dintre to
varășii Nicolae Ceaușescu si Todor 
Jivkov. poporul român nutrește con
vingerea că înfăptuirea vastului 
program elaborat cu acest prilej, a 
măsurilor și înțelegerilor convenite 
va duce la extinderea si aprofundarea 
tot mal puternică a relațiilor de 
strînsă prietenie si colaborare multila
terală româno-bulgară. ceea ce co
respunde întru totul intereselor re
ciproce. constituind, totodată, o con
tribuție de seamă la promovarea 
cauzei socialismului si progresului, 
la Întărirea păcii și conlucrării în 
Balcani, în Europa si Întreaga lume.

Al. CÂMPEAJNU

Agențiile de presa
S3 -■ ve scurt

LA CONAKRY, ministrul afacerilor externe șl cooperării al Republicii 
Populare Revoluționare Guineea, Abdoulaye Toure, membru al Biroului 
Politic Național al Partidului Democrat din Guineea, l-a primit pe Valeriu 
Georgescu, ambasadorul României, in legâturâ cu încheierea misiunii sale 
in Guineea. Cu această ocazie, ambasadorului român i-a fost inmînată di
ploma de onoare a decorației „Crucea de cavaler al Ordinului Națio
nal", conferită de președintele republicii, Ahmed Sekou Toure, pentru 
contribuția adusă la întărirea și dinamizarea raporturilor de prietenie, 
colaborare și solidaritate frățească între cele două popoare.

PROIECT DE COOPERARE 
TEHNICA ROMANO-TURCA. In 
orașul turc Kayseri a avut loc des
chiderea lucrărilor pe șantierul de 

. construcții al sistemului de incăl- 
I zire centrală a orașului, care se va 
I realiza cu cooperarea Institutului 

român de consulting „Romconsult" 
Idin București. Proiectul respectiv, 

folosind cărbuni cu putere calorică 
redusă, va asigura in etapa finală 

I încălzirea a circa 40 000 apartamen
te si a 8 intreprinderi industriale 
mari. permitînd o economie de 

I aproximativ 130 000 tone de păcură 
din import.

O CONFERINȚA arabo—vest- 
EUROPEANA, care si-a desfășurat 

I lucrările, sîmbătă si duminică, la 
Atena, a hotărît. între altele, for- 

I marea unui comitet director, avlnd

un rol coordonator în misiunea de 
a relansa contactele dintre țările 
participante.

PREȚUL AURULUI este din nou 
In creștere, relatează agențiile de 
presă. Continuînd tendințele mani
festate săptămîna trecută, luni. în 
primele ore de la deschiderea bur
selor, prețul metalului galben a 
ajuns la 627,50 dolari uncia.

„SOIUZ T-2". Luni, după înche- I 
lerea cu succes a programului zbo
rului experimental al navei cosmice ] 
perfecționate sovietice „Soiuz T-2“, 
cosmonauții Iuri Malisev șl Vla
dimir Aksenov au revenit pe Pă- ■ 
mint, informează agenția T.A.S.S. 
Cei doi cosmonauți se simt bine. I 
In aparatul de coborîre au fost 
aduse pe Terra materiale reprezen- I 
tînd rezultate ale studiilor și expe
rimentelor efectuate la bordul sta
ției orbitale „Saliut-6“ și al navei r 
„Soiuz T-2“.

REUNIUNEA O.P.E.C. Luni au 
început în capitala Algeriei lucră
rile reuniunii ministeriale semes- | 
triale a Organizației țărilor expor
tatoare de petrol (O.P.E.C.). Pe or- | 
dinea de zi a actualei sesiuni figu- I 
rează probleme legate de exploa- 1 
tarea și desfacerea țițeiului, posi- . 
bilitățile stabilirii unui preț comun 
al O.P.E.C. pentru petrolul exportat I

CONVORBIRI INTERYEMENITE. I 
La Sanaa au început luni convor
birile dintre președintele R. A. Ye
men. Aii Abdallah Saleh, și pre- i 
ședințele Prezidiului Consiliului 
Suprem al Poporului al R.D.P. Ye- I 
men, Aii Nasser Mohammad, sosit 
într-o vizită oficială în R.A. Yemen. I

IN VEDEREA RELANSĂRII NEGOCIERILOR TRIPARTITE. Președintele 
. Egiptului, Anwar El Sadat, a declarat că este de acord cu propunerea 

americană privind organizarea unei întilniri la Washington in vederea 
relansării negocierilor tripartite referitoare la autonomia palestiniană. După 
cum transmite agenția M.E.N., într-o declarație făcută presei, șeful sta
tului egiptean a precizat că delegația egipteană va pleca la Washing
ton „pentru a examina căile de eliminare a obstacolelor ce impietează 
reluarea negocierilor de pace dintre Egipt și Israel". J

Deschiderea Congresului mondial 
al educației pentru dezarmare

In fiecare minut, 
cursa frenetică a înar
mărilor înghite veste 
un milion de dolari, 
deși arsenalul nuclear 
existent este capabil 
să distrugă de sute de 
ori -populația planetei. 
Oamenii. guvernele, 
■popoarele lumii tre
buie să spună NU ! 
cursei înarmărilor, să 
acționeze pentru a se 
trece la reducerea 
cheltuielilor militare, 
la dezarmare.

Sub semnul acestor 
eifre-soc si al acestui 
imperativ absolut s-au 
deschis, luni dimi
neața. la sediul 
UNESCO din Pa
ris. lucrările primului 
Congres mondial al 
educației pentru de
zarmare, la care parti
cipă peste 500 de re
prezentanți ai țărilor 
membre ale O.N.U., 
intre care si Româ
nia. că si ai unor or
ganizații si organisme 
internaționale guver
namentale si neguver
namentale. Oraanizat 
de UNESCO. in 
baza prevederilor do
cumentului final al 
sesiunii speciale a 
Adunării Generale a 
O.N.U. consacrată de
zarmării, congresul îsi 
propune ca obiective 
de prim ordin stabili
rea măsurilor concre
te, care să contribuie 
la educarea maselor 
in spiritul luptei pen
tru o pace trainică, să 
mobilizeze opinia pu
blică mondială, toate 
forțele susceptibile ca 
prin acțiunea lor com
bativă să contribuie 
efectiv la încetarea 
cursei înarmărilor, la 
înfăptuirea unor pași 
hotărîti pe calea de
zarmării generale si 
totale — problemă vi

tală a tuturor po
poarelor lumii. „De 
continuarea cursei 
înarmărilor sau de 
oprirea ei si înaintarea 
pe calea dezarmării va 
depinde, în anii ce 
vin. dacă va fi război 
sau dacă va fi pace" 
— declara președintele 
Republicii Costa Rica, 
Rodrigo Carazo. inau- 
gurînd lucrările con
gresului. ..lat înfăp
tuirea obiectivului de
zarmării depinde în 
cea mal mare mă
sură de hotărîrea

DE LA TRIMISUL 
NOSTRU SPECIAL

noastră de a converti 
educația și mijloacele 
de comunicare socială 
in instrumenta ale 
păcii".

Propunîndu-și să 
examineze stadiul ac
tual in domeniul unei 
educații în favoarea 
dezarmării șț mai ales 
sarcinile ce se impun 
in vederea promovării 
ei la toate nivelurile si 
în toate sectoarele so
cietății umane, con
gresul acordă o aten
ție deosebită rolului 
important ce revine 
mijloacelor de comuni
care în masă în clari
ficarea opiniei publics 
mondiale asupra efec
telor nefaste ale inten
sificării cursei înar
mărilor. a primejdiilor 
grave pe care le com
portă proliferarea can
titativă și calitativă a 
armeior nucleare. In 
cadrul lucrărilor s-a 
amintit că in prezent 
cercetărilor in dome
niul militar li se alocă 
anual 25 miliarde doi 
lari. în timp ce pentru

cercetări In dpmeniul' 
energetic fondurile 
alocate sînt de 6 ori 
mai mici. Si aceasta în 
timp ce Biroul Inter
national al Muncii ară
ta chiar în aceste zile 
că nevoile de bază in 
materie de alimentație, 
sănătate și educație în 
țările rămase in urmă 
ar putea fi in întregi
me acoperite nrintr-o 
reducere cu 10 la sută 
a cheltuielilor anuale 
pentru dezarmare.

Pornind de la con
vingerea că este im
perios necesară mobili
zarea uriașelor forțe 
ale opiniei publice 
mondiale. prin con
știentizarea asupra pe
ricolelor grave pe care 
le implică escaladarea 
cursei înarmărilor, 
congresul mondial ce 
se desfășoară în aceste 
zile la Paris îsi propu
ne stabilirea unui am
plu program de edu
cație, prin cele mai di
verse mijloace. în fa
voarea dezarmării, 
care să fie realizat 
prin eforturile conju
gate ale tuturor orga
nismelor existente în 
domeniul științei, edu
cației și culturii, ca ?i 
în alte domenii, în sis
temul Națiunilor Uni
te. Totodată, sînt dez
bătute aspectele pri
vind aportul mijloace
lor de comunicare la 
denunțarea cu vigoare 
în fața popoarelor lu
mii a consecințelor po
litice, economice si so
ciale ale escaladării 
înarmărilor, cu con
vingerea că aceasta va 
stimula puternic lupta 
pentru dezarmare și 
pace.

Valentin 
PAUNESCU

LA ÎNCHEIEREA LUCRĂRILOR COMISIEI O.N.U. 
PENTRU DEZARMARE

Adoptarea proiectului de Declarație privind 
cel de-al doilea „deceniu al dezarmării"

Documentul de lucru romăno-suedez — o contribuție 
concretă In domeniul reducerii bugetelor militare
NAȚIUNILE UNITE 8 (Agerpres). — La sediul Națiunilor Unite din 

New York s-au încheiat lucrările Comisiei O.N.U. pentru dezarmare, ears 
a examinat probleme esențiale ale dezarmării și a elaborat proiectul de 
Declarație privind cel de-al doilea deceniu al dezarmării.

In ședința finală au fost adoptate prin consens recomandări ale comi
siei către Adunarea Generală a O.N.U. in legătură cu toate problemele 
dezbătute.

Concepția și orientările fundamen
tale ale țării noastre in problemele 
dezarmării, așa cum sint definite în 
documentele celui de-al XII-lea Con
gres al Partidului Comunist Român, 
în gindirea și acțiunea politică a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, în alte 
documente și propuneri ale României, 
sînt reflectate atit în obiectivele fun
damentale ale deceniului dezarmării, 
stabilite în proiectul de Declarație, 
cit și in măsurile concrete ce trebuie 
întreprinse. Proiectul de Declarație 
privind cel de-al doilea deceniu al 
dezarmării prevede ca scop prioritar 
al acestei perioade trecerea de ur
gență la încetarea cursei înarmărilor, 
încheierea unor acorduri efective de 
dezarmare, in primul rind de dezar
mare nucleară.

Proiectul subliniază necesitatea 
unor eforturi sporite pentru reduce
rea cheltuielilor militare, în primul 
rînd ale marilor puteri, și realocarea 
fondurilor economisite în scopul dez
voltării economice și sociale. în spe
cial în folosul țărilor în curs de dez
voltare, înscriind printre măsurile 
prioritare ce trebuie întreprinse în 
cursul deceniului și reducerea buge
telor militare. Documentul subliniază, 
de asemenea, că încheierea unor acor
duri de reducere a forțelor armate în 
Europa și realizarea echilibrului de 
forțe pe continent la un nivel tot mal 
scăzut al armamentelor ar contribui 
atît la întărirea securității în Europa, 
cît și în întreaga lume.

Baza discuțiilor oficiale cit și a 
consultărilor neoficiale a constituit-o 
documentul de lucru prezentat in co
mun de România și Suedia, care a

In sprijinul destinderii, 
dezarmării și dialogului

adus în atenția tuturor statelor im
portante propuneri concrete menite 
să dea un nou impuls eforturilor pen
tru convenirea unor măsuri efective 
de reducere a cheltuielilor militare.

Raportul pe care Comisia O.N.U. 
pentru dezarmare îl înaintează vii
toarei sesiuni a Adunării Generale 
reflectă pe larg propunerile de ac
țiune prezentate în documentul ro- 
mâno-suedez, iar multe delegații au 
exprimat opinia ca ideile sugerate în 
acest document să facă obiectul dez
baterilor ce vor avea loc în cadrul 
O.N.U. pe această temă. Prin con
sens a fost adoptată recomandarea 
ca, la viitoarea sesiune. Adunarea 
Generală a O.N.U. să Încredințeze 
comisiei dezarmării mandatul de a 
începe procesul de identificare și e- 
laborare a principiilor care să guver
neze acțiunile statelor în domeniul 
înghețării și reducerii bugetelor mi
litare, principii care ar urma să fie 
cuprinse într-un document cuprin
zător al O.N.U.

In declarațiile făcute la Încheierea 
sesiunii, multe delegații au subliniat 
Importanța politică a Inițiativei 
României șl Suediei, care aduce o 
contribuție concretă Ia orientarea 
preocupărilor O.N.U. spre acțiuni 
concrete, in domeniul de maximă 
importanță al reducerii bugetelor 
militare.

O cuvlntare a cancelarului 
R.F.G. la deschiderea 

Congresului P.S.D.
BONN 9 (Agerpres). — Lulnd cu- 

vintul în cadrul lucrărilor congresu
lui electoral al Partidului Social-De
mocrat. care si-a deschis lucrările la 
Essen, cancelarul federal al R F. Ger
mania. Helmut Schmidt, s-a pronun
țat. în perspectiva alegerilor parla
mentare generale din octombrie, pen
tru continuarea coaliției guvernamen
tale cu Partidul Liber-Democrat. El 
a menționat că. deși există unele deo
sebiri de vederi cu P.L.D.. in pro
bleme de politică internă, coaliția gu
vernamentală dă dovadă de o trai
nică concordantă de păreri în pro
blemele centrale ale politicii de pace, 
în dorința de a realiza reforme 
realiste, treptate.

In capitolul de politică externă, 
cancelarul R.F.G. s-a pronunțat pen
tru continuarea politicii de asigura
re a păcii, de destindere si dezarma
re. El și-a reînnoit propunerea ca. în 
următorii trei ani. Estul si Vestul să 
renunțe la staționarea de noi rache
te nucleare cu rază medie de ac
țiune în Europa și să înceapă cît 
mai curînd tratative în vederea li
mitării acestor arme. Pe de altă 
parte, el a evocat necesitatea con
tinuării eforturilor de colaborare cu 
țările socialiste. In context, vorbito
rul a evocat apropiata sa vizită în 
Uniunea Sovietică si a confirmat că 
dorește să se întîlnească curînd în 
R.D.G. cu Erich Honecker.

ZIUA NAȚIONALA a portugaliei

VYpplpntPÎ Snip

Domnului ANTONIO RAMALHO DANES
Președintele Republicii Portugheze

Cu ocazia Zilei naționale ■ Portugaliei, vă adresez, în numele meu șl *1 
poporului român, calde felicitări și urări de fericire personală, de progres 
și prosperitate pentru poporul portughez prieten.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

TELEGRAMĂ
Tovarășul Hie Verdeț, prim-minis- 

tru al guvernului, a trimis o telegra
mă primului ministru al Republicii 
Portugheze, Francisco Sa Carneiro, 
cu prilejul Zilei naționale a acestei

țări, prin care adresează calde feli
citări și urări de fericire personală, 
de bunăstare și prosperitate poporu
lui portughez.

Poporul portughez 
•ărbătorește astăzi 
ziua sa națională.

In cele opt secole 
de existentă inde
pendentă, statul portu
ghez, unul din cele 
mai vechi state con-' 
stituite din lume, a 
cunoscut epoci de am
plă expansiune colo
nială. perioade de în
florire, alternînd cu 
altele de declin. In is
toria mai recentă a 
acestei țări din Pe
ninsula Iberică, o pa
gină din cele mai în
tunecate a constituiț-o 
dictatura fascistă, care 
vreme de aproape o 
jumătate de veac a 
supus poporul portu
ghez unui regim de 
cruntă teroare. In ur
ma acțiunii insurec
ționale de la 25 aprilie 
1974. realizată de mi
litari patriot! spriji
niți de masele popu
lare. dictatura fascistă 
a fost Înlăturată, pu- 
nîndu-se temelii în 
vederea făuririi unei 
vieți noi. libere pen
tru poporul portughez.

în cei peste șase 
eni care au trecut de 
atunci. Portugalia a 
parcurs un proces de 
transformări progre
siste pe plan politic, 
economic șl social.

marcat însă și de une
le evoluții contradic
torii, în condițiile unei 
permanente confruntări 
cu forțele reacționare, 
care au recurs la tot 
felul de manevre in 
încercarea de a împie
dica sau submina
realizarea prefacerilor
sociale structurale, de 
a-și restabili vechile
poziții. , 
din acest 
naționale 
contextul 
manifestări 
maselor populare de a 
se asigura apărarea 
cuceririlor revoluțio

Aniversarea 
an a zilei 
are loc in 
puternicei 

I a voinței

nare. continuarea pro
cesului de înnoiri de
mocratice.

Paralel cu transfor
mările pe plan intern. 
Portugalia a promovat 
In ultimii ani o politi
că de lărgire a legă
turilor cu toate țările, 
indiferent de sistemul 
lor social-politic.

Poporul român, a- 
propiat de poporul 
portughez prin origi
nea latină comună, 
prin afinități de limbă 
si cultură, a salutat cu 
căldură victoria miș
cării insurecționale din 
primăvara anului 1974, 
și-a exprimat solidari
tatea deplină cu lupta 
forțelor social-politice

înaintate pentru dez
voltare liberă a Por
tugaliei pe calea pro
gresului economic (1 
social. Tara noastră s-a 
numărat printre pri
mele state care au re
cunoscut noul regim 
democratic, iar în pe
rioada care a trecut de 
atunci raporturile de 
colaborare româno- 
portugheze au cunoscut 
o considerabilă ampli
ficare și diversificare. 

Acest curs a fost pu
ternic stimulat de dia
logurile la cel mal 
înalt nivel, care au 
avut loc la București 
și Lisabona, de acor-' 
durile și înțelegerile' 
stabilite între pre-1 
ședinții celor două țări, 
o importantă deosebită 
avînd-o semnarea Tra
tatului de prietenie și 
cooperare. Toate aces
tea au creat un cadru 
deosebit de favorabil 
lărgirii și adîncirll 
conlucrării pe plan po
litic. economic, teh- 
nico-științific. cultu
ral și In alte domenii, 
corespunzător interese
lor popoarelor român 
și portughez, cauzei 
generale a păcii, secu
rității pe continentul 
nostru, înțelegerii și 
destinderii în întreaga 
lume.

încheierea Congresului P.C. din Olanda
Henk Hoekstra — reales

HAGA 8 (Agerpres). — Duminică 
s-au Încheiat la Amsterdam lucrările 
celui de-al XXVII-lea Congres al 
Partidului Comunist din Olanda.

După 3 zile de dezbateri, la care au 
luat parte numeroși delegați, congre
sul a adoptat In unanimitate urmă
toarele rezoluții : Lupta împotriva 
înarmării atomice — pentru pace și 
securitate. Lupta partidului în dome
niul social și economic, Poziția P.C. 
din Olanda în Parlament și obiective
le sale, Necesitatea întăririi P.C. din 
Olanda.

Congresul a ales noul Comitet 
Central. Tovarășul Henk Hoekstra a 
fost reales, la prima plenară a C.C.

președinte al partidului
al P.C. din Olanda, președinte al 
partidului.

★
Reprezentantul partidului nostru Ia 

Congresul P.C. din Olanda, tovarășul 
Virgil Cazacu, membru al Comitetu
lui Politic Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., în numele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, a 
adresat felicitări călduroase tovarășu
lui Henk Hoekstra, cu prilejul reale
gerii sale ca președinte al partidului, 
și urări de noi succese In activitatea 
sa, a P.C. din Olanda, consacrată în
făptuirii hotăririlor Congresului al 
XXVII-lea al partidului.

Întilniri ale reprezentantului P. C. R.
HAGA 9 (Agerpres). — Luni după- 

amiază, tovarășul Virgil Cazacu. 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al Partidului 
Comunist Român, s-a intîlnit la Haga 
cu L. J. Brinkhorst, membru al Co
mitetului Executiv al Partidului ..De
mocrații ’66", deputat, responsabil cu 
politica externă in cadrul grupului 
parlamentar al partidului.

Cu acest prilej, a fost transmis din 
partea tovarășului Nicolae Ceausescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, un călduros sa
lut președintelui Partidului ..Demo
crații ’66“, H. J. Zeevalking, condu
cerii sale, precum și urări de prospe
ritate poporului olandez prieten.

Mulțumind pentru salut. L. J. 
Brinkhorst a rugat să se adreseze 
din partea președintelui Partidului 
„Democrații ’66" salutări cordiale șl 
cele mal alese urări de bine tovară
șului Nicolae Ceausescu, precum si 
noi succese poporului român.

Referindu-se la bunele relații exis
tente între cele două partide si po
poare, el a subliniat rolul activ al 
României, al președintelui Nicolae 
Ceaușescu In soluționarea principale
lor probleme Internaționale.

S-a procedat la un schimb de ve
deri privind activitatea si relațiile 
dintre oele două partide și parla
mente. exprimîndu-se. In același 
timp, dorința ambelor părți da a 
lărgi colaborarea dintre ele.

Au fost abordate unele aspecte ale 
situației internaționale actuale.

★
Tovarășul Virgil Cazacu s-a Inttl- 

nit, de asemenea, cu Hendrik Walt
mans, membru al Comitetului Execu
tiv al Partidului Politic Radical, de
putat în parlamentul olandez.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
României socialiste, s-a adresat un 
salut călduros si cele mal bune urări 
președintelui H. Verbeek. Mulțumind, 
H. Waltmans a rugat să se transmită 
tovarășului Nicolae Ceausescu un 
cordial salut din partea președintelui 
Partidului Politic Radical si cele mal 
bune urări, de noi realizări poporu
lui român.

In cadrul întrevederii s-a efectuat 
un schimb de vederi privind preocu
pările actuale ale celor două partide 
și parlamente, exprimîndu-se dorința 
dezvoltării în continuare a relațiilor 
dintre acestea.

,J,E FIGARO":

Recrudescența crizei economice mondiale
• Pronosticuri sumbre pentru noul deceniu • Creșterea șomajului - simptomul unui nou acces de 
recesiune • Promovarea cooperării internaționale — cheia viitorului comun • Urgența edificării 

unei noi ordini economice mondiale
Ziarul „LE FIGARO" publică pe pagina întîi un articol consacrat si

tuației economice occidentale ti perspectivelor ei de evoluție, așa cum 
au reieșit cu prilejul sesiunii ministeriale a O.C.D.E. (Organizația de 
cooperare și dezvoltare economică, din care fac parte 24 state capitaliste 
dezvoltate), sesiune tinută zilele trecute la Paris. Articolul are ca su- 
pratitlu : „Petrol, inflație, șomaj", tar ca titlu, tipărit cu litere groase : 
„CRIZA MONDIALA : REȘUTA" (reșută este termenul medical care 
desemnează revenirea într-o fază acută a unei boli care nu s-a vin
decat).

Articolul începe prin a-1 cita pe 
premierul francez Raymond Barre, 
care într-o cuvîntare rostită In fața 
participanților la sesiunea O.C.D.E., 
a declarat :

„în cursul anilor ’80, țările oc
cidentale vor fi confruntate cu 
cele mai mari sfidări economice 
pe care le-au cunoscut vreodată 
in perioada de după cel de-al 
doilea război mondial".

Descrierea situației economice fă
cută la sesiunea O.C.D.E. — se arată 
mai departe în articol — permite să 
se întrevadă un viitor sumbru.

ȘOMAJUL cuprinde în prezent în 
țările occidentale 19—20 milioane de

persoane, ceea ce echivalează cu nu
mărul persoanelor active din Franța. 
Iar comitetul sindical consultativ, de 
pe lingă O.C.D.E., prevede depășirea 
pragului de 23 milioane pînă la sfîr- 
șitul acestui an.

PREȚUL PETROLULUI, In crește
re cu 130 la sută în ultimele 18 luni, 
face și mai împovărătoare nota de 
plată a țărilor O.C.D.E. de vreo 150 
miliarde de dolari. Este probabilă o 
hemoragie de 75 miliarde de dolari în 
balanțele de plăți curente ale țărilor 
O.C.D.E. și de 44 miliarde de dolari 
pentru primele șapte țări industria
lizate din cadrul organizației. In mod 
inevitabil, lumea occidentală va intra 
într-o eră a recesiunii, saut în cel mai 
bun caz, va cunoaște o creștere foar
te moderată — de ordinul 1,5 la sută 
în medie.

Nu e de mirare că miniștrii s-au 
regăsit în fața unei duble chestiuni 
fundamentale.: cum să se facă față 
la creșterea prețurilor energiei care 
va avea un impact deflationist șl ce 
politică energetică să se aplice pen
tru a evita o reducere a aprovizionă
rilor prevăzute de Agenția Interna
țională a Energiei ?

La Washington, președintele Car-

ter, care a evocat In cursul a două in
tervenții televizate spectrul recesiu
nii, confirmă scăderea record a co
menzilor in industrie (cu 5,5 la sută 
numai în luna aprilie) și se pregă
tește să prezinte Congresului planul 
său de raționalizare a benzinei in caz 
de penurie. Un plan al cărui princi
piu a și fost admis.

Dar, în această materie, nu sînt 
eficiente inițiativele izolate. Pe bună 
dreptate, primul ministru francez a 
amintit că „promovarea cooperării in
ternaționale rămine cheia viitorului 
nostru comun". Dar ce se vede 7 Ță
rile consumatoare de petrol nu ajung 
să-și definească o politică comună 
față de cele producătoare. Statele 
Unite, ca și Japonia, rivalizează cu 
reglementările protecționiste. Marea 
Britanie ezită să joace jocul Pieței 
comune.

Cea mai grea este situația țărilor 
In curs de dezvoltare, lipsite de bogă
ții naturale.

Nu se va mai putea amina 
mult timp adoptarea de măsuri 
semnificative în favoarea acestor 
țări și perspectiva negocierilor 
globale in cîteva luni la Națiu
nile Unite (se are in vedere se
siunea specială a Adunării Ge
nerale a O.N U. — consacrată 
noii ordini economice internațio
nale) trebuie să devină o ocazie 
pentru relansarea dialogului.

Mai mult ca oricînd, se im
pune o nouă ordine economică" 
— conchide articolul din „Le 
Figaro".
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