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In spiritul relațiilor de stimă și prețuire reciprocă, 
de conlucrare prietenească pe multiple planuri dintre 

România și R.D. Germană, dintre partidele și popoarele celor 

două țări, constructoare ale socialismului, ieri a început

VIZITA OFICIALĂ DE PRIETENIE A DELEGAȚIEI DE PARTID $1 DE STAT 
A R. D. GERMANE, CONDDSĂ DE TOVARĂȘUL ERICH HONECKER 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Erich Honecker 
salutați cu entuziaste manifestări de populația Capitalei

Sosirea 
la București

La invitația Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Ro
mân și Consiliului de Stat, al 
Republicii Socialiste România, a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
miercuri a sosit la București 
Intr-o vizită oficială de priete
nie delegația de partid si de 
stat a Republicii Democrate 
Germane, condusă de tovarășul 
Erich Honecker, secretar gene
ral al Comitetului Central al 
Partidului Socialist Unit din 
Germania, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Demo
crate Germane.

Noul dialog la nivel Înalt din
tre România și R.D. Germană, 
asemenea întîlnirilor anteri
oare dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu si Erich Honecker, în
cheiate de fiecare dată cu re
zultate dintre cele mai favorabi
le pentru cursul continuu as
cendent al relațiilor bilaterale, 
va adinei si mai mult priete
nia ( si colaborarea multilatera- 
’* dintre partidele si țările 
noastre, in beneficiul ambelor 
popoare. în interesul cauzei so
cialismului. destinderii si păcii 
in Europa si în întreaga lume.
(Continuare în pag. a II-a)

începerea convorbirilor 
oficiale

La Palatul Consiliului de Stat au 
început, miercuri. 25 iunie, convor
birile oficiale între tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, si to
varășul Erich Honecker, secretar ge
neral al Comitetului Central al Parti
dului Socialist Unit din Germania, 
președintele Consiliului de Stat al 
Republici) Democrate Germane.

La convorbiri participă :
Din partea română — tovarășii 

Ilie Verdet. membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. 
prim-ministru al guvernului. Gheor- 
ghe Oprea, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. 
prim viceprim-ministru al guvernu
lui, președintele părții tării noastre 
în Comisia mix'tă guvernamentală de 
colaborare economică între Republi
ca Socialistă România si Republica 
Democrată Germană. Nicolae Con
stantin. membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R.. vice
prim-ministru al guvernului, pre
ședintele Comitetului de Stat al Pla
nificării. Stefan Andrei, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R.. ministrul afa
cerilor externe. Alexandra Mărgări- 
tescu, membra al C.C. al P.C.R.. mi
nistru secretar de stal la Ministerul 
Comerțului Exterior si Cooperării 
Economice Internationale. Vasile 
Pungan. membru al C.C. al P.C.R.. 
ministru secretar de Stat, consilier 
al secretarului general al partidului 
si președintelui Republicii. Ștefan

Birlea. membru al C.C. al P.C.R., 
directorul cabinetului secretarului 
general al partidului si președintelui 
Republicii. Constantin Mitea. mem
bru al C.C. al P.C.R., consilier al 
secretarului general al partidului st 
președintelui Republicii. Ștefan 
Stancu. vicepreședinte al Comisiei 
guvernamentale de colaborare si coo
perare economică si tehnică. Gheor- 
ghe Tache, ambasadorul României la 
Berlin.

Din partea R.D. Germane — tova
rășii Willi Stoph, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.S.U.G., 
președintele Consiliului de Miniștri, 
Giinter Mittag. membru al Biroului 
Politic, secretar al C.C. al P.S.U.G., 
Gerhard Weiss, membru al C.C. al 
P.S.U.G., vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, președintele părții 
R.D. Germane în Comisia mixtă 
guvernamentală de colaborare eco
nomică, Oskar Fischer, membru al 
C.C. al P.S.U.G.. ministrul afaceri
lor externe. Siegfried Bock, ambasa
dorul R.D. Germane la București, 
Rudolf Heinze, vicepreședinte al 
Comisiei de Stat a Planificării, 
Gerhard Nitzschke, ad.iunct al mi
nistrului comerțului exterior. Horst 
Tschauter, șef al grupei de lucru 
C.A.E.R. a C.C. al P.S.U.G.. Frank 
Joachim Hermann si Joachim Wolff, 
consilieri ai secretarului general al 
C.C. al P.S.U.G. și președintelui Con
siliului de Stat al R.D.G.

în numele conducerii partidului șl
(Continuare în pag. a II-a)

Tovarășului Nicolae Ceaușescu i-a fost înmînat,
de către tovarășul Erich Honecker, Ordinul „Karl Marx“

Dineu oficial oferit de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
în onoarea tovarășului Erich Honecker

Tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, i-a fost 
înmînat, în cadrul unei solemni
tăți care a avut loc, miercuri după- 
amiază, la Palatul Consiliului de 
Stat, Ordinul „Karl Marx“, confe
rit cu prilejul împlinirii vîrstei de 
60 de ani și a peste 45 de ani de 
activitate revoluționară, pentru 
merite deosebite în lupta pentru 
pace și solidaritate, pentru înțele
gere între popoare și pentru dez
voltarea unor relații frățești între 
România și Republica Democrată 
Germană.

înalta distincție i-a fost înmî- 
nată de tovarășul Erich Honecker, 
secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Socialist 
Unit din Germania, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Democrate Germane.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Erich Honecker și-au strîns prie
tenește mîinile, s-au îmbrățișat cu 
căldură.

Cei doi conducători de partid și 
de stat au rostit apoi alocuțiuni 
urmărite cu atenție și subliniate cu 
aplauze de cei prezenți.

La solemnitate au participat to
varășii Xlie Verdeț, Gheorghe 
Oprea, Nicolae Constantin, Ștefan 
Andrei, alte persoane oficiale ro
mâne.

Au luat parte, de asemenea, 
Willi Stoph, Giinter Mittag, Ger
hard Weiss, Oskar Fischer, alte 
persoane oficiale din R. D. Ger
mană.

Erau de față ambasadorul 
României la Berlin și ambasado
rul R. D. Germane la București.

Persoanele oficiale române și 
din R. D. Germană, prezente la 
solemnitate, l-au felicitat cu multă 
căldură pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Alocuțiunile rostite, în pagina a II-a

Niculescu, Gheorghe Oprea. Gheor
ghe Pană. Ion Pâțan. Dumitru Po
pescu. Gheorghe Radulescu. Leonte 
Răutu Virgil Trofin. Ștefan Andrei, 
Mihai Gere, Nicolae Giosan. Ion Io
nita. Marin Rădoi, Ion Ursu. Richard 
Winter, precum și membri ai C.C. 
al P.C.R.. ai Consiliului de Stat și 
ai guvernului, conducători de insti
tuții centrale, organizații de masă și 
obștești, personalități ale vieții noas
tre cultural-stiintifice. generali.

Au luat parte tovarășii Willi Stoph, 
Giinter Mittag. Gerhard Weiss. Oskar 
Fischer, celelalte persoane oficiale 
din R. D. Germană.

Tovarășul Nicolae Ceausescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a oferit, miercuri, 
un dineu oficial in onoarea tovară
șului Erich Honecker, secretar gene
ral al Comitetului Central al Parti
dului Socialist Unit din Germania, 
președintele * Consiliului de Stat al 
Republicii Democrate Germane, la 
Palatul Consiliului de Stat.

Au participat tovarășii Ilie Verdet. 
Emil Bobu. Cornel Burtică. Virgil 
Cazacu. Ion Coman. Nicolae Con
stantin. Ion Dincă. Janos Fazekas. 
Ludovic Fazekas. Petre Lupu, Paul

Toastul tovarășului 
Nicolae Ceausescu 

A
Stimate tovarășe Honecker, 
Dragi oaspeți din Republica Democrată Germană, 
Tovarăși și prieteni,
Doresc, inainte de toate, să-mi exprim satisfacția pentru 

vizita ne care o faceți în tara noastră, stimate tovarășe 
Honecker, și să vă adresez, și cu acest prilej, dumnea
voastră si celorlalți membri ai delegației de partid si de 
stat a Republicii Democrate Germane. în numele Comi
tetului Central al Partidului Comunist Român,- al Consi
liului de Stat și Guvernului Republicii Socialiste România, 
precum șf al meu personal, un salut călduros și cele mai 
bune urări.

întregul nostru popor vă întîmpină cu sentimente de 
caldă ospitalitate, văzînd în vizita dumneavoastră o expre
sie a raporturilor trainice de prietenie și strinsă colabo
rare statornicite între țările și partidele noastre, precum 
și a dorinței 'comune de a le dezvolta și amplifica tot 
mai mult.

Constatăm cu satisfacție că. pe baza Tratatului de 
prietenie, colaborare și asistență mutuală și în spiritul 
Declarației comune pe care am semnat-o împreună cu 
prilejul vizitei pe care am făcut-o în tara dumneavoastră 
în iunie 1977. relațiile dintre țările noastre — întemeiate 
pe deplină egalitate în drepturi, pe stimă și respect 
reciproc, pe comunitatea orînduirii sociale, a idealurilor și 
aspirațiilor comune — au cunoscut un curs ascendent, pe 
toate planurile. în mod deosebit doresc să subliniez pro-
(Continuare în pag. a IlI-a)

Au participat ambasadorul Româ
niei la Berlin și ambasadorul R. D. 
Germane la București.

în timpul dineului, desfășurat în- 
tr-o atmosferă de caldă prietenie, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășul Erich Honecker au rostit 
toasturi.

Urmărite cu deosebit interes și 
subliniate cu aplauze de cei pre- 
zenti. toasturile au fost marcate în 
mod solemn, la terminarea lor. de 
intonarea imnurilor de stat ale Re
publicii Democrate Germane si Re
publicii Socialiste România.

Toastul tovarășului 
Erich Honecker

Stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Stimați tovarăși și prieteni români,
Permiteți-mi, la început, să vă mulțumesc încă o (tată 

din inimă pentru invitația de a veni în frumoasa dum
neavoastră tară și pentru primirea cordială. Vă mulțumesc 
dumneavoastră, stimate tovarășe Ceaușescu, pentru cuvin
tele de apreciere spuse la adresa realizărilor obținute în 
construirea socialismului de oamenii muncii din Republica 
Democrată Germană.

Și această vizită ne convinge că viața in România 
socialistă se află intr-o permanentă transformare. Sub 
conducerea Partidului Comunist Român, oamenii muncii 
din țara dumneavoastră au obținut realizări de seamă in 
dezvoltarea industriei și agriculturii, a științei, culturii și 
în alte domenii. Hotăririle celui de-al XII-lea Congres al 
P.C.R. de construire a societății socialiste multilateral dez
voltate se înfăptuiesc cu rezultate pozitive vizibile ; ne 
bucurăm de toate aceste rezultate.

în deceniul 80 vom avea de rezolvat în țările noastre 
nu puține sarcini complicate. Pornim însă cu încredere șî 
optimism la rezolvarea lor. Ca și pînă acum, ne putem 
sprijini și în viitor pe strînsa colaborare internaționallstă 
a statelor frățești din cadrul Tratatului de la Varșovia 
și al Consiliului de Ajutor Economic Reciproc. Munca 
comună în cadrul solidei noastre comunități de luptă 
fortifică fiecare țară socialistă și sporește, în același timp, 
forța întregii comunități socialiste. Prin aceasta se mărește
(Continuare in pag. a IlI-a)
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Tovarășului Nicolae Ceaușescu i-a fost inminat, de către tovarășul Erich Honecker, Ordinul „Karl Mart"

Cuvîntul tovarășului 
Erich Honecker

Cuvîntul tovarășului
Nicolae Ceaușescu

(Urmare din pag. I)
Ospitalitatea cu care au fost pri

miți solii Republicii Democrate Ger
mane din clipa sosirii pe pămîntul 
românesc, manifestările pline de căl
dură ale cetățenilor Capitalei au re
afirmat cu putere sentimentele de 
prețuire reciprocă, au demonstrat, 
încă o dată, dorința poporului ro
mân de a dezvolta colaborarea și 
conlucrarea dintre Partidul Comunist 
Român si Partidul Socialist Unit din 
Germania, dintre cele două țări și 
popoare, atît pe plan bilateral în 
construcția socialistă, cît și pe plan 
mondial în lupta pentru pace si pro
gres. pentru securitate internațio
nală.

Ceremonia sosirii înaltilor oaspeți 
a avut loc pe aeroportul Otopeni, îm
podobit sărbătorește. Deasupra salo
nului oficial se aflau portretele to
varășilor Nicolae Ceaușescu si Erich 
Honecker. încadrate de drapelele de 
stat ale României si R.D. Germane. 
Pe mari pancarte erau înscrise. în 
limbile română si germană, urările : 
„Bun venit în Republica Socialistă 
România tovarășului Erich Honecker, 
secretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Socialist Unit din 
Germania, președintele Consiliului 
de Stat al R.D. Germane !“. „Să se 
dezvolte continuu relațiile de prie
tenie frățească, solidaritate si colabo
rare multilaterală dintre Partidul Co
munist Român și Partidul Socialist 
Unit din Germania, dintre Republi
ca Socialistă România și Republica 
Democrată Germană

...Ora 11. Aeronava prezidențială, 
însoțită de la intrarea pe teritoriul 
României de avioane ale forțelor 
noastre armate, aterizează pe pista 
aeroportului.

La coborîrea din avion, tovarășul 
Erich Honecker este întîmpinat cu 
cordialitate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Cei doi conducători de 
partid și de stat îsi string călduros 
mîinile, se îmbrățișează prietenește.

în întîmpinarea înaltilor oaspeți, pe 
aeroport se află tovarășii Ilie 
Verdet. Emil Bobu, Virgil Cazacu, 
Ion Coman. Nicolae Constantin. Ion 
Dincă. Ludovic Fazekas. Gheorghe 
Oprea. Gheorghe Pană. Gheorghe Ra
dulescu. Ștefan Andrei. Nicolae Gio- 
san, Ion Ursu. Ilie Rădulescu, pre
cum și membri ai C.C. al P.C.R.. ai 
Consiliului de Stat si ai guvernului, 
conducători ai unor instituții centra
le. organizații de masă și obștești, 
generali.

Sînt prezențl ambasadorul Româ
niei la Berlin, Gheorghe Tache, am
basadorul R.D. Germane la Bucu
rești. Siegfried Bock, precum și mem
brii ambasadei R.D. Germane.

Tovarășul Erich Honecker este în
soțit în această vizită de tovarășii : 
Willi Stoph, membru al Biroului Po
litic al Comitetului Central al Parti
dului Socialist Unit din Germania, 
președintele Consiliului de Miniștri. 
Giinter Mittag. membru al Biroului 
Politic, secretar al Comitetului Cen

Sosirea la București
tral al Partidului Socialist Unit 
din Germania. Gerhard Weiss, 
membru al Comitetului Central al 
Partidului Socialist Unit din Germa
nia. vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, președintele pârtii Repu
blicii Democrate Germane în Comi
sia mixtă guvernamentală de cola
borare economică. Oskar Fischer, 
membru al Comitetului Central al 
Partidului Socialist Unit din Germa
nia. ministrul afacerilor externe, de 
alte persoane oficiale.

O gardă militară aliniată ne aero
port prezintă onorul. Se intonează 
imnurile de stat ale Republicii De
mocrate Germane si Republicii So
cialiste România. în semn de salut, 
sint trase 21 salve de artilerie.

■Tovarășii Nicolae Ceausescu sl 
Erich Honecker trec in revistă garda 
de onoare.

înaltului oaspete ii sînt prezentate 
persoanele oficiale române prezente 
pe aeroport.

Pionieri din tara noastră si din 
R.D. Germană oferă tovarășilor 
Nicolae Ceaușescu si Erich Honecker 
buchete de flori.

De pe un podium special amena
jat. cei doi conducători de partid și 
de stat primesc defilarea «ărzii de 
onoare.

în întîmpinarea înaltilor oaspeți, pe 
aeroport au venit mii de locuitori ai 
Capitalei, precum si tineri din R.D. 
Germană care studiază în tara noas
tră. Ei poartă portretele tovarășilor 
Nicolae Ceaușescu si Erich Honecker, 
flutură stegulete în culorile naționale 
ale României si R.D. Germane.

Animați de profunde sentimente de 
stimă si prețuire fată de cei doi con
ducători de partid si de stat, bucu- 
rdstenii aplaudă si ovaționează înde
lung. scandează cu entuziasm 
„Ceaușescu — Honecker !**. manifes
tîndu-si deplina satisfacție fată de 
noul dialog la nivel înalt dintre 
România si R.D. Germană, eveni
ment remarcabil care va contribui la 
dezvoltarea în continuare a relațiilor 
de caldă prietenie dintre cele două 
partide, state si popoare.

în aplauzele entuziaste ale celor 
prezenti. tovarășii Nicolae Ceausescu 
si Erich Honecker părăsesc aeropor
tul intr-o mașină escortată de moto- 
ciclisti.

întregul traseu parcurs de coloana 
oficială de mașini este îmnodbbit cu 
drapelele de stat ale Republicii So
cialiste România si Republicii Demo
crate Germane. în comuna Otopeni 
Si ne arterele principale ale Capitalei 
domnește o atmosferă entuziastă. 
Mii de locuitori se află aici în întîm
pinarea solilor R.D. Germane, nurtînd 
pancarte si panouri Pe care se pot 
citi cuvinte de bun sosit, urări în 
cinstea prieteniei si solidarității mi
litante dintre țările, partidele si po
poarele noastre.

în Piața Scînteii asistăm la un 
moment semnificativ pentru atmosfe
ra deosebit de călduroasă în care are 
loc primirea înaltilor oasoeti din 
R.D. Germană. Tinerii înalță o pira

midă în vîrful căreia poartă portre
tele tovarășilor Nicolae Ceausescu si 
Erich Honecker. încadrate de drape
lele de stat ale celor două țări. Mii 
de locuitori ai Capitalei aplaudă și 
ovaționează. Grupuri de tineri exe
cută exerciții sportive. Dintr-o ma
șină deschisă, cei doi conducători de 
parțid si de stat răspund cu căldură 
manifestărilor prietenești adresate 
din mulțime. Se scandează ..Ceausescu 
— Honecker 1“ „Ceaușescu — Honec
ker !“.

Coloana de mașini își continuă a- 
poi traseul pe șoseaua Kiseleff. unde 
domnește aceeași atmosferă însufle- 
titoare.

La intrarea în Plata Victoriei, 
trompeți, purtători ai cravatelor ro
șii cu tricolor dau semnalul pentru 
onor. Mari ansambluri artistice in
terpretează cîntece revoluționare si 
patriotice.

în fata drapelului de stat al Repu
blicii Socialiste România se primește 
raportul pionieresc. Un grup de 
copii oferă tovarășilor Nicolae 
Ceaușescu si Erich Honecker cravate 
pionierești si frumoase buchete de 
flori.

Uteciștl. pionieri și șoimi ai pa
triei prezintă. în cinstea înaltilor 
oaspeți, un scurt program artistic de 
o deosebită exuberantă.

Secretarul general al Partidului 
Comunist Român si secretarul gene
ral al Comitetului Central al Parti
dului Socialist Unit din Germania, 
împreună cu ceilalți tovarăși din 
conducerea de partid si de stat a ce
lor două țări străbat pe ios Pista 
Victoriei. în acest timp. în mijlocul 
pieței îsi desface petalele o uriașă 
floare, ale cărei contururi le dese
nează cu trupurile lor elevi si stu
dent!. Alături. în vîrful piramidei 
înălțate de sportivi, se ridică tinere 
fete care înaltă drapelele de stat ale 
celor două țări, precum și portretele 
tovarășilor Nicolae Ceausescu si 
Erich Honecker.

în piață se încinge o horă a prie
teniei.

Tovarășii Nicolae Ceausescu si 
Erich Honecker sînt invitați să se 
prindă, alături de tinere îmbrăcate în 
frumoase costume naționale. în a- 
ceastă horă.

însoțiți de entuziasmul deosebit al 
celor prezenti. cei doi conducători de 
partid si de stat se îndreaptă aooi 
spre reședința înaltilor oaspeți — Pa
latul Primăverii. La trecerea coloa
nei oficiale pe bulevardul Aviatori
lor izbucnesc urale și ovații, prin care 
cetățenii Capitalei isi exprimă din 
nou sentimentele de stimă si prie
tenie frățească ne care le nutresc 
fată de poporul R.D. Germane, pre
cum si satisfacția pentru noua 
întilnire dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu si Erich Honecker.

La reședința oficială. tovarăs'i 
Nicolae Ceaușescu si Erich Ho
necker s-au întreținut într-o at
mosferă caldă, prietenească.

(Agerpres) 

Stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
Stimați tovarăși și prieteni.
în semn de recunoaștere a merite

lor dumneavoastră Ia dezvoltarea și 
adincirea prieteniei și colaborării in
tre Republica Democrată Germană și 
Republica Socialistă România vi s-a 
decernat, stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, în anul 1978, Ordinul 
„Karl Marx", cu ocazia celei de-a 
60-a aniversări a zilei dumneavoastră 
de naștere. Prin decernarea acestui 
ordin prețuim, în același timp, meri
tele excepționale pe care le-ati do- 
bindit dumneavoastră în fruntea po
porului și statului român. în opera 
de transformare socialistă a tării 
dumneavoastră și ridicarea prestigiu
lui ei international.

Din fragedă tinerețe, viata și acti
vitatea dumneavoastră au fost strins 
legate de lupta clasei muncitoare din 
România. Ați fost urmărit de orga
nele de represiune și întemnițat în 
repetate rînduri. Ca secretar al Orga
nizației de Tineret și apoi in con
ducerea de partid și de stat a Româ
niei socialiste, ati acționat cu con
secventă, din toate puterile, pentru

(Urmare din pag. I)
statului nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a adresat, si în acest ca
dru. tovarășului Erich Honecker și 
întregii delegații de partid si de stat 
a R.D. Germane un cald bun ve
nit în România si a exprimat con
vingerea că întilnirile. convorbirile 
pe care le vor avea vor marca un 
moment de mare însemnătate în 
evoluția relațiilor dintre cele două 
partide, țări și popoare, deschizînd 
o perspectivă tot mai largă conlu
crării rodnice, multilaterale dintre 
ele.

Tovarășul Erich Honecker a mul
țumit cordial. în numele delegației 
de partid și de stat a R.D. Germane, 
pentru invitația de a vizita din nou 
România, pentru primirea deosebit 
de caldă si prietenească ce le-a 
fost rezervată, manifestîndu-si. la 
rîndui său, încrederea că schimbu
rile de păreri pe care le va avea cu 
tovarășul Nicolae Ceausescu. înțele
gerile la care vor ajunge vor con
tribui la dezvoltarea si mai intensă 
a bunelor relații dintre Partidul So
cialist Unit din Germania si Parti
dul Comunist Român, dintre R.D. 
Germană și România, dintre cele 
două popoare.

în cursul convorbirilor, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Erich Honecker 
s-au informat reciproc cu privire la 
mersul construcției socialiste în Re
publica Socialistă România si Re
publica Democrată Germană, despre

„0 nouă manifestare a prieteniei dintre cele
BERLIțl 25 (Agerpres). — Noua vizită oficială de prietenie a delegației 

de partid și de stat a Republicii Democrate Germane, condusă de tovarășul 
Erich Honecker, secretar general al Comitetului Central al Partidului So
cialist Unit din Germania, președintele Consiliului de Stat al R. D. Ger
mane, în România este amplu oglindită de îhtreaga presă din R. D. Ger
mană, de posturile de radio și televiziune. Sînt subliniate importanța șl 
semnificația acestei vizite pentru dezvoltarea și adincirea în continuare a 
relațiilor pe multiple planuri între cele două țări.

Astfel, într-un interviu transmis 
de RADIODIFUZIUNEA DIN 
R.D.G.. Herbert Krolikowski. secre
tar de stat și prim-adjunct al mi
nistrului afacerilor externe al 
R.D.G., a apreciat că vizita în 
România a delegației de partid și 
de stat a R.D. Germane „va da noi 
impulsuri dezvoltării relațiilor cu 
România prietenă" și că „colabora
rea cu România s-a dezvoltat în 
continuare, corespunzător acorduri
lor stabilite între tovarășii Erich 
Honecker și Nicolae Ceausescu. în 
mod avantajos pentru ambele părți.

Convorbirile personale si schimbul 
cuprinzător de păreri dintre to
varășii Erich Honecker si Nicolae 

binele poporului dumneavoastră. As
tăzi am posibilitatea să vă inmînez, 
în patria dumneavoastră. Ordinul 
„Karl Marx“, cea mai înaltă distincție 
a Republicii Democrate Germane.

Putem constata cu satisfacție că 
intre partidele, statele și popoarele 
noastre există largi și rodnice relații, 
Tratatul de prietenie, colaborare și 
asistentă mutuală, semnat la 12 mai 
1972, se dovedește a fi o excelentă 
bază pentru aceasta. Adincirea per
manentă a relațiilor noastre servește 
înaintării cu succes a construcției so
cialiste in țările noastre, cauzei co
mune a socialismului și păcii mon
diale.

Stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Permiteti-mi să vă urez in numele 

Comitetului Central al Partidului 
Socialist Unit din Germania, al Con
siliului de Stat, a! Consiliului de Mi
niștri si in numele meu personal, cu 
ocazia inminării acestei înalte dis
tincții. noi succese în activitatea 
dumneavoastră de mare răspundere, 
pentru binele poporului român. 
(Aplauze prelungite).

începerea convorbirilor oficiale
modul cum se îndeplinesc în cele 
două țări prevederile planurilor cin
cinale 1976—1980. Au fost evidenția
te realizările obținute de cele două 
popoare, sub conducerea partidelor 
lor comuniste, în dezvoltarea și mo
dernizarea economiei, în înflorirea 
științei și culturii, în ridicarea bună
stării materiale și spirituale a oa
menilor muncii, în perfecționarea 
conducerii democratice a societății. 
S-au relevat preocupările organiza
țiilor de partid și de stat din cele 
două țări privind trecerea, în cele 
mal bune condiții, la viitoarele pla
nuri cincinale, pentru perioada 
1981—1985.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
subliniat activitatea însuflețită ce 
se desfășoară în țara noastră pentru 
înfăptuirea hotărîrilor Congresului 
al XlI-lea al P.C.R. Tovarășul Erich 
Honecker s-a referit la pregătirile 
care au loc în R. D. Germană în 
vederea celui de-al X-lea Congres al 
P.S.U.G., programat să-și desfășoare 
lucrările în luna aprilie a anului 
1981.

S-a apreciat că realizările obți
nute de Republica Socialistă Româ
nia și Republica Democrată Germa
nă în edificarea noii orînduiri re
prezintă o contribuție la creșterea 
influenței și prestigiului socialismu
lui în lume, la cauza păcii și cola
borării între națiuni.

în timpul convorbirilor se proce
dează la o amplă analiză a stadiului 
relațiilor bilaterale, stabilindu-se,

Ceausescu cu privire la probleme 
ale evoluției internaționale si la 

Revista presei din R. D. Germana
edificarea in continuare a colabo
rării bilaterale' in domenii multiple 
vor da impulsuri însemnate colabo
rării dintre cele două țări în peri
oada următoare, ceea ce constituie 
un lucru neîndoios.

în afară de aceasta. intîlnirea 
prietenească a delegației noastre cu 
oamenii muncii români, care, sub 
conducerea P.C.R.. realizează succe

Stimate tovarășe Honecker.
Stimați tovarăși,
Doresc în primul rind să vă mulțu

mesc dumneavoastră, conducerii de 
partid si de stat a Republicii De
mocrate Germane pentru că mi-a 
decernat această înaltă distincție, 
Ordinul „Karl Marx", cu prilejul îm
plinirii a 60 de ani de viată si pen
tru activitatea depusă în vederea 
dezvoltării colaborării dintre partide
le și popoarele noastre.

Este un fapt evident că relațiile 
dintre partidele si popoarele noastre 
au cunoscut o dezvoltare continuă. 
Avind Ia bază principiile socialismu
lui științific, ale marxism-leninismu- 
lui. prevederile Tratatului de priete
nie si colaborare dintre țările noas
tre. aceste relații au ajuns la un nivel 
foarte înalt.

Sînt bucuros că Ordinul pe care 
mi 1-ati inminat astăzi poartă nume
le întemeietorului socialismului știin
țific, că, tocmai pe baza concepției 
revoluționare a materialismului dia
lectic sl istoric. în țările noastre se 
construiește cu succes orînduirea pe 
care cu un secol si jumătate in urmă 
au gindit-o si au intuit-o din punct 
de vedere teoretic Karl Marx și 
Friedrich Engels. Astăzi, idealurile 
socialismului se afirmă cu putere pe 
o parte însemnată a globului : se 

totodată, căile de amplificare și a- 
profundare a acestora în viitor.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Erich Honecker au reliefat cu satis
facție faptul că, prin transpunerea 
în viată a înțelegerilor si măsurilor 
convenite cu prilejul întîlnirilor an
terioare, raporturile de prietenie, co
laborare si solidaritate dintre Parti
dul Comunist Român si Partidul So
cialist Unit din Germania, dintre 
România si R.D. Germană s-au întă
rit si îmbogățit continuu. înregistrînd 
o evoluție mereu ascendentă și tot 
mai rodnică. în acest sens, au fost 
relevate rezultatele fructuoase ale 
conlucrării pe plan politic, economic, 
tehnico-știintific. cultural si în alte 
sfere de activitate.

Remarcînd nivelul înalt al colabo
rării bilaterale, cei doi conducători 
de partid și de stat au arătat, tot
odată. că sînt posibilități si mai largi 
pentru intensificarea șl diversifica
rea ei. pe temeiul deplinei egalități, 
stimei, avantajului mutual si întraju
torării tovărășești. S-a considerat că 
trebuie valorificat potențialul econo
mic si tehnico-știintific în plin avînt 
al țărilor noastre pentru impulsiona
rea si mai puternică a conlucrării, 
în domenii de interes reciproc. A 
fost exprimată hotărîrea ambelor 
părți de a folosi cit mai eficient con
dițiile existente, de a identifica noi 
domenii și posibilități în vederea 
extinderii și mai puternice a coope
rării și specializării în producție — 
în forme moderne si în ramuri de 
vîrf ale progresului tehnic, cum 

se mari in construirea societății so
cialiste dezvoltate in România so
cialistă. va constitui o nouă mani
festare a prieteniei celor două po
poare ale noastre, precum si a 
unității si coeziunii comunității sta
telor socialiste".

Sub titlul „Bucurestiul așteaptă 
oaspeți din tara prietenă", ziarul 
„NEUES DEUTSCHLAND" a publi

cat un articol în care sînt prezen
tate pregătirile făcute pentru pri
mirea oaspeților în capitala Româ
niei. în pagina de politică externă, 
același ziar publică un amplu arti
col intitulat „Oamenii muncii din 
România pe calea obținerii unor noi 
succese".

Pe o altă coloană, ziarul „NEUES 
DEUTSCHLAND", sub titlul gene
ric „Cifre si fapte", prezintă tara 

afirmă cu putere in România, așa 
cum se afirmă cu putere in Republi
ca Democrată Germană — care re
prezintă. de fapt, patria Iui Marx. 
Noi avem astăzi obligația să facem 
totul ca aceste inalte idealuri, spre 
care omenirea a privit si privește cu 
multă încredere, să se afirme tot mal 
puternic, atît în domeniul economic, 
ideologic, politic, cît și în realizarea 
unei păci trainice în lume.

Vă pot asigura pe dumneavoastră 
și. desigur, asigur incă o dată sl 
partidul meu. poporul meu că. asa 
cum am făcut-o si în trecut, si nină 
in prezent, voi face în continuare 
totul pentru a servi interesele de 
bunăstare si fericire ale ponorului 
meu, pentru a servi cauza socialis
mului. prieteniei între popoarele 
noastre. între popoarele țărilor socia
liste. între toate popoarele lumii, 
idealurile păcii, colaborării, indepen
dentei naționale.

Primind această inaltă distincție, 
mă simt si mai mult oblig’ să fac 
totul pentru ca. împreună. asigu
răm dezvoltarea colaborăr dintre 
partidele si popoarele noastre Aceas
ta răspunde pe deplin năzuințelor 
ambelor noastre popoare, cauzei so
cialismului. destinderii si păcii în 
general.

încă o dată vă mulțumesc. 
(Aplauze prelungite).

sînt construcțiile de mașini, indus
tria chimică, metalurgia, electronica 
si electrotehnica și altele — precum 
si a creșterii schimburilor comercia
le. în acest context a fost eviden
țiată posibilitatea organizării unor 
acțiuni de cooperare pe terte piețe. 
A fost subliniată, de asemenea, do
rința de a conferi noi dimensiuni 
colaborării în domeniile stiintei și 
tehnicii, culturii. învătămîntului. tu
rismului. sportului, precum si în alte 
domenii.

Tovarășii Nicolae Ceausescu și 
Erich Honecker au reafirmat voin
ța comună de a întări si mal mult 
conlucrarea dintre Partidul Comunist 
Român si Partidul Socialist Unit din 
Germania — factor esențial în dez
voltarea .prieteniei si colaborării din
tre țările si popoarele noastre, dintre 
organizațiile de masă si obștești — 
de a intensifica schimburile de ex
periență si de păreri. în cele mai di
ferite domenii ale construcției socia
liste. asupra problemelor luptei pen
tru 'pace si socialism. De ambele 
părți s-a apreciat că aprofundarea 
continuă a relațiilor dintre cele două 
partide, dintre România si R. D. 
Germană este în folosul si spre bi
nele țărilor si popoarelor noastre, 
angajate plenar în opera de edifica
re a noii orînduiri. în interesul cau
zei generale a socialismului si păcii.

Convorbirile se desfășoară într-o 
atmosferă de caldă prietenie, de în
țelegere si stimă reciprocă.

două popoare" > 
noastră din punct de vedere poli
tic. economic. geografic, cultural, 
științific și social. Materialele pu
blicate sînt însoțite de o hartă eco
nomică a României și de alte două 
fotografii înfățișînd noi cartiere din 
București.

Numeroase exemple ale strînsel 
cooperări economice dintre cele 
două țări frățești sînt menționate 
de ..BERLINER ZEITUNG". Re- 
levînd. că „R.D.G. și România coo
perează în cele mai diverse dome
nii". ziarul enumeră pe cele mai de 
seamă dintre acestea, precizînd : 
„Schimburile reciproce de mărfuri 
vor depăși, anul acesta, pentru pri
ma oară, patru miliarde de mărci". 
în același articol. România este ca
racterizată ca un stat modern ..care 
se distinge prin înalte rate de creș
tere economică".

Date referitoare la ridicarea ni
velului de viată al oamenilor mun
cii din România sînt publicate de 
ziarul „NAȚIONAL ZEITUNG" sub 
titlul „Creșterea bunăstării întregu
lui popor". (

Obiectivele și sarcinile stabilite de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Consfătuirea 

cu activul și cadrele de bază din cooperație și consiliile populare 

Un cadru mobilizator și stimulativ pentru sporirea avuției naționale 
prin dezvoltarea micii industrii și a serviciilor către populație

Consfătuirea cu activul și cadrele 
de bază din cooperația de consum, 
cooperația meșteșugărească, coopera
ția agricolă de producție și consiliile 
populare se va înscrie, fără îndoială, 
ca un eveniment de o deosebită în
semnătate, mareînd un moment de 
seamă in dezvoltarea societății din 
țara noastră. înscriindu-se în practi
ca statornică, profund democratică, 
a partidului nostru, in stilul de mun
că al secretarului său general de a se 
consulta și de a analiza ori de cîte 
ori este nevoie, împreună cu activul 
de bază, eu făuritorii bunurilor ma
teriale și spirituale, problemele esen
țiale ridicate de viață in fiecare do
meniu de activitate, recenta consfă
tuire a reunit pe reprezentanții 
direcți ai celor ce lucrează în sectoa
rele cooperatiste, precum si în re
sorturile economice ale consiliilor 

populare. Acest forum și-a concen
trat atenția asupra unui domeniu de 
activitate aflat mai puțin în centrul 
preocupărilor — respectiv domeniul 
micii industrii, al producției mește
șugărești de toate tipurile. Pe baza 
unei analize revoluționare, exigente, 
pornind de la realități, de la stările 
de fapt, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a trasat, într-o amplă viziune, un 
program profund înnoitor, de largă 
importantă si rezonantă. în primul 
rînd pentru lucrătorii din aceste sis
teme, dar și, prin implicațiile lui po
zitive, pentru întreaga economie, iar 
prin consecințele favorabile asupra 
vieții oamenilor — pentru fiecare ce
tățean.

Ideea călăuzitoare a Întregii consfă
tuiri. a cuvîntării secretarului general 
al partidului o reprezintă cerința de 

a se asigura creșterea aportului micii 
industrii, al tuturor unităților coope
ratiste la dezvoltarea producției de 
bunuri materiale, la satisfacerea în 
condiții superioare a cerințelor de 
consuni ale populației. Cît de vaste 
sînt rezervele existente îrt această 
privință rezultă și din faptul că mica 
industrie cooperatistă ar putea con
tribui. Ia nivelul actual să avem o 
producție industrială nu' de 78 miliar
de lei, ci de 150—160 miliarde lei. 
„Să ne propunem să ajungem — 
arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
ca ponderea industriei mici în valoa
rea producției industriale totale a ță
rii să reprezinte circa 18—20 la sută".
: Este o sarcină grandioasă, dar întru 
totul realizabilă, pe măsura posibili
tăților și a forței de muncă de care 
dispune astăzi sistemul cooperatist. 

Totul depinde de buna organizare a 
muncii, de punerea în valoare a ex
periențelor bune, de mai buna utili
zare a capacităților existente, de spi
ritul de inițiativă al fiecărui colectiv 
în parte. Sistemul cooperatist nu tre
buie considerat ca o formă inferioară 
de producție ; mica industrie consti
tuie un factor important în economia 
noastră socialistă, fiind menită să se 
încadreze armonios în sistemul gene
ral al producției. Ca atare, mica in
dustrie va trebui să joace un rol mai 
mare în dezvoltarea de ansamblu a 
țării, să aducă o contribuție superi
oară la creșterea avuției naționale și 
a venitului național, la satisfacerea 
cerințelor de consum ale populației, 
la ridicarea gradului de civilizație și 
bunăstare a întregului popor.

Conturînd înaintea lucrătorilor din 

sectorul micii industrii acest obiec
tiv fundamental, secretarul general 
al partidului a pus în lumină și căile 
concrete necesare pentru îndeplini
rea acestuia. în acest sens, se impun 
atenției clarificările privind asigu
rarea bazei materiale necesare : nu 
prin așteptarea unor materii prime 
și materiale expediate „de la cen
tru", ci prin punerea în valoare a 
propriilor resurse locale, existente în 
fiecare județ, pe întregul teritoriu al 
țării. Este o orientare extrem de 
prețioasă, de natură să asigure nu 
numai acoperirea nevoilfir proprii 
ale unităților cooperatiste, ci chiar 
și lărgirea bazei de materii prime 
a economiei naționale ; totodată, în 
acest fel, mica industrie va asigura 
tuturor zonelor țării noi posibilități 
de progres, de folosire rațională a 
forței de muncă, de extindere a ga
mei de produse destinate aprovizio
nării populației. înseși tradițiile lo
cale. meșteșugurile și îndeletnicirile 
populare oferă adevărate tezaure de 
experiență, ingeniozitate și măiestrie.

O mare însemnătate prezintă, de 
asemenea, cerința de a se asigura 
apropierea micii industrii de cerin
țele populației, cuvîntarea subliniind 
că aceasta impune combaterea ten
dințelor spre gigantism, spre gran
domania obiectivelor, care să rivali
zeze cu unitățile republicane — și 
orientarea hotărîtă spre unități de 
mici proporții, adaptate nevoilor lo
cale. Trebuie pornit de la premisa 
că mica industrie nu trebuie să du
bleze marea industrie, ci să o com

pleteze, să colaboreze cu ea, pentru 
realizarea produselor de care are ne
voie populația.

Pe aceeași linie, a apropierii acti
vității unităților cooperatiste de ne
voile populației, se înscriu și indi
cațiile privind modul de organizare 
șl dezvoltare a serviciilor publice, 
diversificarea serviciilor, amplasarea 
unităților prestatoare la îndemîna 
publicului, îneît omul să găsească pe 
strada sau în cartierul în care lo
cuiește toate serviciile de care are 
nevoie.

Problema principală, hotărîtoare, 
esențială este creșterea inițiativei, 
munca spornică a tuturor celor ce 
lucrează în această sferă. în strînsă 
legătură, cuvîntarea abordează și e- 
lucidează o problematică de o deo
sebită însemnătate practică și prin
cipială, a cărei însemnătate depă
șește cadrul consfătuirii — respectiv 
modul de retribuire. Astfel, fie că 
este vorba de lucrul in cadrul unită
ților cooperatiste, de munca la do
miciliu. cerința este ca fiecare să fie 
stimulat să producă cît mai mult și 
mai bine pentru societate, iar recom
pensarea să se facă pe măsura efor
tului depus. „Nu ne gindim să îngră
dim cistigul prin muncă — sublinia 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. Interzi
cem și pedepsim exploatarea, spe
cula, dar prin muncă dăm posibili
tate oricui, in raport cu normele le
gale. să cistige nelimitat".

Obiectivele, sarcinile și indicațiile 
formulate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu alcătuiesc un tot unitar, 

un document de lucru profund mo
bilizator în direcția creșterii spiri
tului gospodăresc, a inițiativei și in
geniozității, împotriva pasivității, 
inerției, rutinei, pentru o largă și pu
ternică emulație a unităților din a- 
ceste sisteme, chemate să se întrea
că între ele în ceea ce privește o- 
ferta de bunuri, mai multe, mai fru
moase, mai utile oamenilor, gospodă
riei fiecăruia.

Organizațiile de partid, deputății, 
toți factorii de răspundere din cadrul 
consiliilor populare, cooperativelor 
meșteșugărești, cooperativelor de 
consum, cooperativelor agricole sînt 
chemați să asigure o temeinică în
sușire a ideilor cuvîntării și celor
lalte documente ale consfătuirii de 
către toți oamenii muncii din sectoa
rele respective, preluînd vigoarea 
lor teoretică și puternicul îndemn 
spre acțiuni practice. Traducîndu-le 
de îndată în fapte. îmbinîndu-le cu 
inițiative concrete, cu inventivitatea 
și spiritul gospodăresc păstrate încă 
în rezerve latente, cooperativele, 
consiliile populare, meșterii talentați 
de care nu ducem lipsă trebuie să 
dovedească în mod concret, la scară 
de masă, forțele creatoare și imen
sele posibilități care există și pot 
contribui la progresul și prosperita
tea fiecărei regiuni, a întregii noas
tre economii. Realizîndu-se aceasta, 
se va confirma, încă o dată, scopul, 
finalitatea întregii politici a parti
dului și statului nostru — împlini
rea omului, asigurarea cerințelor 
sale materiale și spirituale.
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VIZITA OFICIALA DE PRIETENIE A DELEGAȚIEI DE PARTID $1 DE STAT 
A R. D. GERMANE, CDNDDSĂ DE TOVARĂȘUL ERICH HONECKER

La sosirea pe aeroportul Otopeni, cei doi conducători de partid și de stat se îmbrățișează prietenește In timpul vizitei protocolare

Toastul tovarășului Nicolae Ceaușescu
(Urmare din pag. I)
gresele in domeniul schimburilor e- 
conomice. Republica Democrată Ger
mană situîndu-se în prezent pe un 
loc de frunte in volumul total al co
merțului exterior al României. S-au 
dezvoltat, de asemenea, colaborarea 
si cooperarea pe tărîmul științei, teh
nicii și culturii, s-au amplificat con
tactele și schimbul de experiență pe 
linie de partid si de stat. Fără în
doială că dezvoltarea și modernizarea 
continuă a economiilor naționale ale 
României si Republicii Democrate 
Germane oferă posibilități de a ex
tinde si mai mult cadrul și aria de 
manifestare a cooperării noastre.

în timpul convorbirilor de astăzi 
am ajuns la concluzia comună cu 
privire la necesitatea dezvoltării con
tinue a colaborării dintre partidele si 
popoarele noastre. De comun acord 
am constatat că sint largi posibilități 
de a extinde colaborarea economică, 
tehnico-stiintifică si culturală, pre
cum și în alte domenii. Aceasta va 
avea o influentă pozitivă în construc
ția socialistă din țările noastre. în 
ridicarea bunăstării celor două po
poare si. totodată, va servi cauza ge
nerală a socialismului, colaborării si 
păcii.

Informarea reciprocă cu privire la 
rezultatele construcției socialiste în 
Republica Socialistă România si Re
publica Democrată Germană a evi- 
*—>tiat marile înfăptuiri obținute de 
popoarele noastre în dezvoltarea eco- 
nomico-socială.

Ne bucură in mod sincer marile 
realizări ale oamenilor muncii din 
Republica Democrată Germană, sub 
conducerea Partidului Socialist Unit 
din Germania, si vă urăm, dragi to
varăși. succese tot mai mari în fău
rirea socialismului si ridicarea bună
stării poporului 1

Stimate tovarășe Honecker,

Convorbirile ne prilejuiesc un larg 
Si util schimb de păreri cu privire la 
evoluția vieții Internationale actua
le. Constituie o realitate faptul că în 
prezent situația internațională este 
deosebit de complexă. Pe de o parte 
se afirmă tot mai puternic voința 
popoarelor de a se dezvolta liber si 

independent, deplin stăpîne ne bogă
țiile lor naționale, pe propriile desti
ne. de a trăi si conlucra intr-un cli
mat trainic de pace și securitate. Pe 
de altă parte, asistăm la intensifi
carea politicii de împărțire a zonelor 
de influentă, la agravarea situației 
internaționale, la încordarea deosebit 
de acută în diferite zone ale lumii. 
Se poate spune că în momentul de 
fată încordarea internațională a atina 
cel mai înalt nivel si acum asistăm 
deja la o oarecare tendință de di
minuare a acesteia, deși continuă să 
se mențină încă pericole serioase cu 
privire la politica de destindere, de 
securitate, de independentă si nace.

în aceste condiții, noi, aprecierii că 
îndatorirea cea mai înaltă a forțelor 
progresiste de pretutindeni este de a 
conlucra tot mai strîns pentru elimi
narea încordării din viata internațio
nală. pentru reluarea si continuarea 
cursului spre destindere. înțelegere si 
colaborare pașnică între state.

Prin întreaga sa politică externă, 
România participă activ la eforturile 
consacrate promovării păcii si cola
borării internaționale. Situăm per
manent pe primul plan întă
rirea continuă a prieteniei și 
colaborării cu țările socialiste, cu 
toate statele care edifică noua 
orînduire. Acordăm, în acest ca
dru, o importantă deosebită dezvol
tării colaborării cu țările din C.A.E.R. 
în același timp. întărim colaborarea 
si solidaritatea cu țările în curs de 
dezvoltare si nealiniate. Extindem, in 
spiritul coexistentei pașnice, relațiile 
economice, tehnico-știintifice si cul
turale cu țările capitaliste dezvoltate, 
cu toate statele lumii, fără deosebire 
de orînduire socială. La baza tuturor 
acestor raporturi așezăm ferm prin
cipiile deplinei egalități în ireniuri. 
respectului independentei si suvera
nității naționale, neamestecului în 
treburile interne si avantajului re
ciproc — si milităm susținut pentru 
generalizarea lor în viata interna
țională. •

Preocupați de problema securității 
europene, considerăm că trebuie 
făcut totul pentru ca reuniunea de la 
Madrid din toamna acestui an să dea 
un puternic impuls realizării unitare 
în viată a Actului final de la Hel
sinki. și în primul rînd adoptării de 
măsuri practice de dezangajare mili

tară si dezarmare. Considerăm că 
propunerile constructive cuprinse in 
Declarația adoptată recent de statele 
socialiste participante la Tratatul de 
la Varșovia pot constitui o bază 
bună pentru Inițierea și desfășurarea 
unor acțiuni în această direcție. 
Avînd în vedere situația deosebit de 
gravă existentă în Europa, ne pro
nunțăm în modul cel mai ferm îm
potriva hotărîrii N.A.T.O. de a am
plasa noi rachete nucleare pe conti
nent. în general împotriva dezvoltă
rii si amplasării armamentelor nu
cleare pe continentul nostru. Este ne
cesar să se ajungă la anularea sau 
cel puțin la amînarea acestei hotărfri 
și să Se realizeze înțelegeri cores
punzătoare privind desfășurarea de 
tratative între cele două părți, care 
să ducă la un acord privind elimi
narea și de o parte și de alta a ra
chetelor și armamentelor nucleare.

Interesele vitale ale popoarelor cer 
să se pună capăt cursei înarmărilor, 
și în primul rînd înarmărilor nu
cleare. să se , treacă la reducerea 
cheltuielilor militare si a efectivelor 
armate, la retragerea trupelor străi
ne si lichidarea bazelor militare de 
pe teritoriul altor state, la desființa
rea blocurilor, precum si la alte mă
suri care să îndepărteze pericolul 
războiului. Să facem totul pentru ca 
mărețele cuceriri ale stiintei si teh
nicii moderne să fie folosite numai 
în slujba progresului si bunăstării 
popoarelor !

Este necesar să se acționeze cu 
toată hotărîrea pentru eliminarea 
forței si a amenințării cu forța în 
relațiile dintre state, să se acționeze 
pentru rezolvarea tuturor probleme
lor litigioase numai si numai pe cale 
■politică, prin tratative. în acest con
text. considerăm necesar să se in
tensifice eforturile pentru realizarea 
unei păci globale în Orientul Mijlo
ciu. care să ducă la retragerea Is
raelului din teritoriile arabe ocupate 
în 1967. la solutionarea problemei 
poporului palestinian — inclusiv prin 
constituirea unui stat propriu inde
pendent, la asigurarea indepen
dentei si suveranității tuturor state
lor din zonă. în același spirit trebuie 
lichidate stările de încordare si con
flict din Asia. Africa si din alte zone 
ale planetei.

Cauza păcii si destinderii necesi

tă. de asemenea, eforturi mal ener
gice în vederea lichidării subdezvol
tării. â marilor decalaje dintre țările 
sărace si bogate, pentru instaurarea 
unei noi ordini economice interna
ționale. bazate pe relații echitabile, 
de deplină egalitate între state. Ne 
exprimăm speranța că apropiata se
siune specială a Adunării Generale 
a Organizației Națiunilor Unite — 
căreia tara noastră îi acordă o aten
ție deosebită — va determina un 
curs pozitiv în această direcție.

Solutionarea problemelor complexe 
ale lumii de azi impune participarea 
activă și nemijlocită la viata inter
națională. în condiții de deplină ega
litate, a tuturor statelor, și îndeosebi 
a țărilor mici și mijlocii, a țărilor în 
curs de dezvoltare și nealiniate, care 
constituie marea majoritate a ome
nirii. în acest spirit, O.N.U. și cele
lalte organisme mondiale trebuie să 
contribuie mai activ la democrati
zarea relațiilor internaționale, la pro
movarea colaborării, destinderii, pă
cii. respectului independentei națio
nale.

Aș dori să menționez cu multă sa
tisfacție faptul că partidele si statele 
noastre conlucrează tot mai strîns în 
solutionarea problemelor internațio
nale. aducind o contribuție activă la 
cauza colaborării si destinderii.

Sint încredințat, stimate tovarășe 
Honecker, că vizita pe care o faceți 
în România se va înscrie ca un nou 
si important moment în dezvoltarea 
colaborării țărilor noastre, a partide
lor noastre, atit pe plan bilateral, cit 
și pe arena, mondială, in slujba inte
reselor celor două popoare, a nobi
lelor idealuri ale socialismului, pro
gresului și păcii în întreaga lume.

Cu aceste gînduri, doresc să toas
tez :

Pentru prietenia și colaborarea rod
nică dintre partidele, tarile si popoa
rele noastre !

Pentru bunăstarea și prosperitatea 
Republicii Democrate Germane ;

Pentru pace si colaborare interna
țională ;

în sănătatea prietenului și tovară
șului nostru. Erich Honecker ;

în sănătatea celorlalți oaspeți din 
Republica Democrată Germană, a tu
turor celor prezenti la acest dineu ! 
(Aplauze).

Tovarășul Erich Honecker a făcut o vizită 
protocolară tovarășului Nicolae Ceaușescu

»
Tovarășul Erich Honecker, secretar 

general al Comitetului Central al 
Partidului Socialist Unit din Germa
nia, președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Democrate Germane, 
a făcut, în cursul după-amiezii, 
la Palatul Consiliului de Stat, o 
vizită protocolară tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România.

Caldă și entuziastă primire celor doi conducători de partid și de stat

La întrevedere au participat tova
rășii Ilie Verdeț. membru al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-ministru al guvernului. 
Si Willi Stoph, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.S.U.G.. președin
tele Consiliului de Miniștri al R.D. 
Germane.

Cu acest Prilej, cei doi conducă
tori de partid și de stat au avut un

prim schimb de păreri, premergător 
convorbirilor oficiale, care s-a des
fășurat într-o ambiantă de caldă 
prietenie, sub semnul bunelor rela
ții care s-au statornicit și se dez
voltă continuu între Partidul Comu
nist Român si Partidul Socialist Unit 
din Germania. între România si R.D. 
Germană, între popoarele noastre.

Toastul tovarășului Erich Honecker
(Urmare din pag. I)
puterea de atracție a socialismului 
în lume, influența sa in lupta mon
dială pentru pace și progres.

în spiritul marii răspunderi ne 
oare o avem pentru binele poporu
lui. pentru cauza păcii, noi. comuniș
tii din Republica Democrată Germa
nă, ne pregătim pentru Congresul al 
X-lea al Partidului Socialist Unit din 
Germania. El va stabili sarcinile ur
mătoarei etape de construire a so
cietății socialiste dezvoltate și de 
creare a premiselor de bază pentru 
trecerea treptată a tării noastre spre 
comunism. De pe acum se poate 
spune că pregătirea congresului a 
declanșat o largă mișcare de masă ; 
peste tot se Întreprind analize, se de
clanșează initiative pentru a se asi
gura creșterea capacității economiei 
naționale a R. D. Germane. Aceasta 
este pentru noi o sarcină prioritară. 
Oamenii muncii Înțeleg foarte bine 
motivațiile și scopul acestei politici 
Si depun mari eforturi pentru înfăp
tuirea ei in viată.

Dragi prieteni și tovarăși români,

în centrul vieții politice internațio
nale se află azi problema asigurării 
păcii. Fiecare om rational, cu jude
cată își dă seama ce catastrofă ar 
Însemna pentru popoare declanșarea 
unui război mondial nuclear. Con
cepția acelor cercuri imperialiste 
care acționează pentru trecerea de 
la destindere la confruntare și care 
au agravat considerabil situația in
ternațională trebuie să fie neapărat

anihilată. Coexistenta pașnică între 
state cu orînduiri sociale diferite este 
singura alternativă acceptabilă. A- 
părarea si întărirea păcii, conti
nuarea destinderii politice si comple
tarea ei cu cea militară sint de in
teres vital pentru toate, popoarele 
din Est si Vest, din Sud si Nord.

După cum se știe, țările membre 
ale Tratatului de la Varșovia au In
dicat în recenta Declarație a Comi
tetului Politic Consultativ căi realis
te. constructive în direcția întăririi 
păcii. Ele au adresat un apel clar 
conducătorilor de state, de guverne 
și parlamente, tuturor forțelor socia
le. să acționeze în comun pentru în
lăturarea actualei tensiuni interna
ționale. Pentru asigurarea păcii este 
necesar să păstrăm toate elementele 
pozitive înregistrate în deceniul tre
cut și să înmulțim fructele destin
derii. în legătură cu aceasta, doresc 
să amintesc necesitatea opririi cursei 
înarmărilor și trecerii la măsuri 
practice de dezarmare.

Avînd în vedere măsurile de in
tensificare pe termen lung a înar
mării N.A.T.O., în special hotărîrea 
de la Bruxelles de a amplasa noi ra
chete în Europa și amenințările la 
adresa păcii, telurile noastre amin
tite sint mai actuale ca orieînd. 
Republica Derpocrată Germană de
pune toate eforturile pentru reali
zarea lor. în același timp, ea între
prinde, împreună cu Uniunea So
vietică și cu celelalte țări socialiste 
frățești, toate măsurile necesare 
pentru a asigura un nivel corespun
zător de apărare a țărilor Tratatului 
nostru.

Și în viitor vom împleti poli
tica noastră consecventă de pace cu 
o solidaritate activă antiimperialistă 
cu popoarele care luptă pentru eli
berarea lor națională și socială, cu 
forțele progresiste și revoluționare 
din diferite regiuni ale lumii.

Stimate tovarășe Ceaușescu,
împărtășesc punctul dumneavoas

tră de vedere după care rela
țiile prietenești dintre Partidul 
Socialist Unit din Germania și Parti
dul Comunist Român, dintre Repu
blica Democrată Germană si Repu
blica Socialistă România s-au dez
voltat continuu în mod constructiv. 
Colaborarea dintre partidele noastre 
acționează ca o forță motrice hotări- 
toare. Așa cum s-a dovedit în prac
tică, odată cu întărirea permanen
tă a potențialului țărilor noastre so
cialiste, cresc si posibilitățile de a 
dezvolta în avantajul reciproc aceste 
relații.

O tot mal mare însemnătate are 
colaborarea economică în spiritul 
Programului complex al C.A.E.R. O 
deosebită însemnătate au specializa
rea și cooperarea în producție, a că
ror pondere în comerțul ex
terior dintre R.D. Germană si Repu
blica Socialistă România este astăzi 
de 25 la sută. Volumul schimburilor 
de mărfuri între țările noastre a 
crescut în ultimii 15 ani de 7 ori șl 
în 1980 valoarea acestui schimb va 
depăși, pentru prima dată, 4 miliarde 
de mărci. Acestea sint progrese îm
bucurătoare, pe care, asa cum rezul
tă din convorbirile de astăzi, dorim 
să le dezvoltăm pe mai departe.

Aș vrea să amintesc și de Zilele 
prieteniei și culturii Republicii So
cialiste România în R.D.G. și de cele 
ale R.D.G. în tara dv„ care au fost 
organizate în 1979. Ele reflectă inte
resul crescînd al popoarelor noastre 
de a ne cunoaște reciproc, și mai 
bine, tradițiile si realizările cultu
rale.

Stimate tovarășe Ceaușescu,
Stimați prieteni și tovarăși români,
Sint ferm convins că actuala noas

tră vizită va da noi impulsuri cola
borării prietenești dintre partidele, 
țările și popoarele noastre. Vă do
rim, stimați tovarăși și prieteni, să
nătate. putere de muncă și noi suc
cese in construirea societății socia
liste multilateral dezvoltate si înain
tarea României spre comunism.

Dragi prieteni și tovarăși,
Permiteți-mi să ridic paharul pen

tru Republica Socialistă România si 
pentru poporul ei harnic, doritor de 
progres 1

Pentru strinsa prietenie și colabo
rarea fructuoasă dintre Partidul So
cialist Unit din Germania și Parti
dul Comunist Român, dintre Repu
blica Democrată Germană și Repu
blica Socialistă România 1

Pentru unitatea si coeziunea țărilor 
comunității socialiste, pentru păs
trarea și întărirea păcii mondiale I

în sănătatea dumneavoastră, sti
mate tovarășe Ceaușescu si stimați 
prieteni români, in sănătatea tuturor 
tovarășilor si prietenilor români pre
zenti. (Aplauze). Hora prieteniei în Piața Victoriei
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FAPTUL
DIVERS
Cerbul salvat

in- 
sil- 
s-a 
atît

Nu se știe cînd si din ce pri
cină un superb cerb carpatin, 
cu un semn rubiniu luminindu-i 
splendida podoabă a coarnelor, 
a coborit din munți si a ajuns 
prin pădurile din raza comunei 
Fierbinți — Ilfov. Deunăzi — 
după cum ne istorisește ingine
rul Gheorghe Gavrilescu. 
spector-sef la Inspectoratul 
vie județean — falnicul cerb 
apropiat de calea ferată si __
de tare s-a speriat de fluierul 
locomotivei.
goană disperată spre un posibil 
refugiu. Dar. in loc să ajungă 
In inima pădurii, a căzut intr-un 
bazin betonat, adine si plin ochi 
cu apă. fiind in pericol să se 
înece. Dar tot oamenii pădurii 
i-au venit degrabă în ajutor, 
salvindu-l. Acum zburdă din 
nou in lumea'■lui. a pădurii.

incit a pornit o

O literă lipsă
Cititorul nostru Mircea Tudo- 

siu. pensionar, ne aduce la cu
noștință că la Boldesti-Scăeni, 
județul Prahova, există un ate
lier al cooperativei meșteșugă
rești „Deservirea". Atelierul are 
o firmă mare : „Radio-Televi- 
toare". De la un timp, a dispă
rut prima literă „R". A rămas : 
„adio televizoare". Faptul ii 
prilejuiește semnatarului scriso
rii observația că firma fără li
tera respectivă ..se potrivește de 
minune" cu lucrul de mîntuială 
Pe care-l fac unii meșteri de 
aici. S-ar putea ca. între timp, 
litera respectivă să fi reapărut 
la locul ei. Să sperăm că. o- 
dati cu ea. să-si reintre în 
drepturi si buna servire de la... 
„Deservirea".

Ca un ac 
în carul cu fin

Lucrează la întreprinderea 
minieră Barza. Se întorcea cu 
trenul de la Arad. Obosit, a 
ațipit. Cînd s-a trezit, mai ia 
servieta de unde nu-i. In ea se 
aflau diferite obiecte de valoa
re. precum si medicamente pen
tru soția bolnavă. Șeful de tren 
Moise Oarcea si conductorul de 
bilete Vasile Margea au căutat 
făptașul din vagon în vagon, dar 
fără nici un rezultat. Cum să 
găsești acul în carul cu fin ?

Si totuși uite că s-a găsit. A 
doua zi dimineața, același sef de 
tren si același conductor de bi
lete se întorceau cu personalul 
de la Brad. Printre sutele de 
călători, cei doi l-au zărit pe un 
anume Viorel Putuca din Ples- 
cuța. avînd asupra lui o servietă 
cu semnalmentele taman cum le 
spusese păgubașul din ajun. 
Observînd că e.. observat, a- 
cesta a încercat să ascundă ser
vieta. dar n-a mai apucat. Si 
astfel, servieta a ajuns la pă
gubaș. iar făptașul la tribunal.

ț"• • •

pe același bu- 
întreprinderea 
blocurile res-

„Zîmbițî, 
vă rog 
dacă puteți!

Sint aproape vecini. Unitatea 
Foto-Studio se află la parterul 
noilor blocuri de pe bd. „1 Mai“ 
din Capitală. Tot 
levard se află si 
care a construit 
pective si care...

Si care. iată, se împlinește a- 
nul de cînd tot... consolidează la 
Foto-Studio si nu mai isprăveș
te. Ba, unii mucaliți zic că, de 
bine ce consolidează si nu mai 
termină, plouă si mai abitir în 
studio. In acest răstimp, planul 
fotografilor a fost păgubit cu 
citeva sute de mii de lei. în
trebarea e : cine-i prinde si 
surprinde pe constructori în o- 
biectiv ? Firește, fără clasicul 
îndemn : „Zimbiți, vă rog !".„
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SCRISORI ALE OAMENILOR MUNCII
ADRESATE CONDUCERII PARTIDULUI 

analizate și soluționate în concordanță cu legile țării, 
cu principiile eticii și echității socialiste, în spiritul grijii față de om

Stațil-service pentru mașinile 

și utilajele din zootehnie

într-o amplă scrisoare adresată 
secretarului general al partidului 
nostru se relatau unele neajunsuri 
privind întîrzierea înființării sec
toarelor service, la nivelul consilii
lor agroindustriale de stat și coo
peratiste, pentru menținerea în 
stare de funcționare a instalațiilor 
și utilajelor folosite în zootehnie. 
Autorul scrisorii sublinia că datori
tă lipsei acestor sectoare, în unele 
unități agricole remedierile nu se 
fac 1a timp, dînd naștere la mari 
perturbații în desfășurarea procesu
lui de producție ; în încheierea 
scrisorii se făceau o serie de pro
puneri concrete, îndreptate spre 
rezolvarea situației existente.

în legătură cu aceste probleme, 
în nota de răspuns se precizează 
că direcția generală economică a 
mecanizării din cadrul M A.I.A., 
împreună cu organele județene au 
trecut în mod efectiv la rezolvarea 
problemei reparării și întreținerii 
curente, tip service, a mașinilor și 
utilajelor existente în unitățile și 
fermele crescătoare de animale. S-a 
stabilit, pentru fiecare județ în par
te. cîte un centru specializat în 
efectuarea acestor lucrări. A în
ceput acțiunea de organizare a cen
trelor, respectiv dotarea lor cu apa
ratura și cu utilajele necesare noi
lor activități, recrutarea și pregăti
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Cu solicitudine față de condițiile

de repaoș ațe locatarilor
„Locuim în Mediaș, str. Sibiului 

nr. 21 și venim la dumneavoastră 
cu un necaz vechi pe care nu l-am 
putut rezolva pe plan local, negă
sind înțelegerea și bunăvoința ne
cesare" — se arăta într-o scrisoare 
adresată tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. „Blocul nostru, relatau 
în continuare autorii, este amplasat 
în. imediata vecinătate a întreprin
derii de geamuri «Vitrometan» în 
a cărei dotare se găsesc 6 compre
soare de mare capacitate. Aceste 
compresoare se află permanent în 
funcțiune, generînd trepidații care 
zguduie blocul din temelii, făcîndu-1 
aproape nelocuibil". în scrisoare se 
preciza că s-au făcut numeroase se
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LA CURTEA DE ARGEȘ
Au intrat în funcțiune instalațiile de producere a drojdiei 

furajere bogată în proteine
Eveniment deosebit la Curtea de 

Argeș : în noaptea de 24 spre 25 
iunie, la ora 3,30, au Intrat în 
funcțiune instalațiile de producere 
a drojdiei furajere bogată în pro
teine din normal-parafine ale 
întreprinderii „Roniprot". Materia 
primă de bază — normal-parafine
— se fabrică într-o lr\stalatie mo
dernă a Combinatului petrochimic 
Pitești. Noua unitate industrială 
intrată în circuitul productiv al 
tării este realizată prin cooperare, 
sub formă de societate mixtă, cu 
prestigioasa firmă japoneză D.I.C.
— Tokio. Ea se numără printre 
primele unități de acest fel realiza
te pe plan mondial și are o capaci
tate de 60 000 tone pe an ; procesul 
tehnologic este continuu, automa
tizat. 

I

rea de mecanici, organizarea echi
pelor service, care vor funcționa 
pentru 2—3 sau mai multe consilii 
unice agroindustriale.

Pe tară, acțiunea de organizare a 
activității centrelor specializate în 
lucrări de reparații și întreținere a 
mașinilor și utilajelor folosite în 
unitățile și fermele crescătoare de 
animale urmează să se încheie în 
luna iunie. Totodată, s-au luat mă
suri ca întreprinderile proprii de 
reparații ale M.A.I.A. să producă 
utilajele și piesele necesare centre
lor specializate, astfel ca, în cursul 
anului 1980, acestea să fie dotate cu 
tot ceea ce le trebuie.

Răspunsul mai abordează, de ase
menea, unele aspecte legate de rea
lizarea investițiilor din agricultură, 
relevînd că în cadrul unor consilii 
unice agroindustriale de stat și coo
peratiste funcționează, încă din anul 
trecut, formații de construcții care 
execută lucrări de investiții din 
planul unităților componente. Tot
odată, în cadrul județelor funcțio
nează și asociații economice inter- 
cooperatiste cu un asemenea profil. 
Pe baza măsurilor stabilite la nivel 
central și județean, a posibilităților 
locale existente și a necesităților, 
în 1980 și în viitorul cincinal ur
mează să se creeze și alte aseme
nea noi unități.

sizări la organele locale, au venit 
la fața locului diferiți activiști și 
specialiști, au constatat justețea ce
lor semnalate, dar... măsuri n-au 
luat. Autorii solicitau sprijin „în re
zolvarea favorabilă a acestei vechi 
probleme", aducînd mulțumiri con
ducerii partidului pentru felul în 
care se ocupă de soluționarea scri
sorilor oamenilor muncii.

în referatul de cercetare. Comi
tetul județean Sibiu al P.C.R. pre
cizează că cele sesizate sînt reale și, 
totodată, arată că au fost luate 
măsuri pentru terminarea izolării 
elastice a fundațiilor acestor insta
lații, conform proiectului executat 
de institutul de specialitate din

După cum ne explică reprezen
tanții societății, produsul va fi fo
losit cu bune rezultate în hrana 
animalelor și păsărilor : el are un 
conținut bogat în vitamine si ami- 
noacizi. înfluentînd pozitiv crește
rile în greutate în complexele zoo
tehnice. Unitatea se caracterizează 
printr-o productivitate foarte ridi
cată, fiind exploatată de un număr 
redus de personal, cu o bună pre
gătire profesională. (Gheorghe 
Cîrstea).

Fotografiile înfățișează drumul par
curs in realizarea instalațiilor - de 
la prima cupă de pămînt (stingă) 
la prima „șarjă" de drojdie fura

jeră (dreapta)

Cluj-Napoca. Izolările sînt termina
te numai la două compresoare. Alte 
două sînt în stadiu avansat și vor fi 
terminate în acest trimestru. Se vor 
executa de către întreprindere, prin 
autoutilare, pereți fonoabsorbanți 
pentru reducerea zgomotului ; de 
asemenea, se va stabili un program 
riguros de lucru al fiecărui com
presor, în așa fel îneît noaptea să

împotriva neglijării avutului obștesc

Un grup de cooperatori din satul 
Sibișel — Hunedoara au adresat se
cretarului general al partidului o 
scrisoare în care se relata că, în 
activitatea pe care o desfășoară, 
președintele C.A.P. din localitate și 
inginerul șef se preocupă în primul 
rînd de înavuțirea lor personală, 
negiijînd problemele cooperativei, 
buna organizare a producției și 
muncii. Ca urmare, producțiile ob
ținute de cooperativă sînt mici, ani
malele sînt prost îngrijite. în timp 
ce președintele și rudele lui dețin 
și folosesc ca lot auxiliar o supra
față de teren mult mai mare decît 
au dreptul.

Răspunsul Comitetului județean 
Hunedoara al P.C.R. confirmă jus
tețea afirmațiilor. Astfel, se arată 
că. în ce privește loturile în folosin
ță, președintele are un surplus de 
teren de peste 40 ari, socrul aces
tuia — 33 ari, sora sa — 42 ari, așa 
stînd lucrurile și cu alte neamuri 
ale sale, dar și cu alți cooperatori, 
în răspuns se subliniază, de aseme-

Pentru îmbunătățirea calității

chibriturilor
Trimisă din Turda, o scrisoare 

adresată conducerii partidului se
siza că în localitate lipsesc frecvent 
chibriturile, iar cînd se găsesc sînt 
de calitate slabă datorită unor ne
glijențe din partea producătorilor.

în răspunsul Ministerului Econo
miei Forestiere și Materialelor de 
Construcții, căruia i-a fost încredin
țată scrisoarea spre analizare și lua
rea măsurilor ce se impun, se pre
cizează că, pentru înlăturarea lipsu
rilor semnalate, s-a adoptat un 
program de măsuri din care re
dăm : aprovizionarea fabricilor de 
chibrituri cu lemn de plop de bună 
calitate : punerea în funcțiune a 
noilor utilaje de la Fabrica de chi
brituri din București ; detașarea 

funcționeze numai două ; în cursul 
viitorului cincinal, întreprinderea 
va asigura construirea unei noi sta
ții de compresoare, amplasată in 
altă zonă a unității. Se subliniază, 
de asemenea, că atît conducerea 
întreprinderii, cit și comitetul de 
partid vor analiza periodic modul 
în care se aduc la îndeplinire mă
surile stabilite.

nea, că datorită lipsei de interes din 
partea președintelui, a inginerului 
șef, producțiile realizate au fost cu 
mult sub posibilitățile existente, 
iar în timpul recoltatului o parte 
din recoltă a fost sustrasă. îngră- 
șămintele chimice au fost risipite și 
nefolosite : au fost găsite depozi
tate în condiții de degradare circa 
15 tone. Răspunsul arată că și în 
sectorul zootehnic se manifestă dez
ordine, animalele nu erau îngrijite 
în mod corespunzător, iar furajele, 
depozitate neglijent, s-au depreciat 
în mare parte, ceea ce a avut o in
fluență negativă asupra producției 
animaliere.

în concluzie, răspunsul arată că 
pentru lipsurile grave manifestate, 
inginerul-șef, Florea Silvestru, a 
fost înlocuit din funcție, iar aduna
rea generală a membrilor coopera
tori l-a schimbat pe vechiul pre
ședinte, Ilie Zaharia, alegînd în 
fruntea C.A.P. Sibișel un gospodar 
bun, destoinic.

unui grup de specialiști de la alte 
unități la Fabrica de chibrituri 
București ; specialiștii de Ia Cen
trala de prelucrare a lemnului și In
stitutului de cercetări și proiectări 
pentru industria lemnului vor acor
da asistență tehnică suplimentară ; 
reorganizarea controlului de calita
te pe fiecare fază de lucru ; func
ționarea în două schimburi a liniei 
pentru confecționarea cutiilor de 
carton.

Aceste măsuri — se subliniază în 
încheierea răspunsului — vor con
tribui la îmbunătățirea calității și 
realizarea producției planificate la 
chibrituri.

Neculal ROȘCA

Un moment semnificativ pentru 
democratismul societății noastre ______________ ____________________________ >___________________

Alegerea asesorilor populari
în aceste zile are loc desemnarea 

candidatilor pentru activitatea de ase
sor popular. Este o importantă ac
țiune. un moment al opțiunii respon
sabile a colectivelor de oameni al 
muncii, chemate să propună pe aceia 
care îi vor reprezenta în activitatea 
de înfăptuire a justiției si care vor 
fi purtătorii direct! ai opiniei mun
citorești în practica aplicării legii, a- 
sigurării legalității socialiste.

Prezenta unor muncitori, lucrători 
din agricultură, intelectuali, a altor 
categorii de oameni ai muncii în 
completele de judecată este de na
tură să întărească și mai mult realis
mul soluției judecătorești, să sporeas
că autoritatea și influența actului de 
justiție, să-i insufle și mai puternic 
trăsăturile umanismului socialist, ale 
eticii și echității socialiste. Pe de 
altă parte, asesorii populari asigură 
o posibilitate în plus de circulație a 
regulilor de drept si practicii judi
ciare spre colectivele de oameni ai 
muncii, premisă favorabilă populari
zării în mase a literei și spiritului 
legii. Prin experiența pe care o do- 
bîndesc, cei care sînt ori au activat 
ca asesori devin un ajutor de nădej
de pentru organele obștești de juris
dicție, constituite la locurile de mun
că. deținătoare ale unei competente 
din ce în ce mai largi în rezolvarea 
situațiilor litigioase.

Fie si numai din aceste cîteva con
siderente se poate observa că exis
tenta asesorilor populari constituie o 
Importantă formă de afirmare a de
mocrației socialiste, a prezentei în 
componenta organelor deliberative 
ale justiției a reprezentanților directi 
ai celor ce lucrează în sfera produc
ției. a creației materiale si spirituale. 
Semnificația acestei expresii a carac
terului democratic al justiției e întă
rită si de un alt fapt, acela că man
datul asesorilor e dobîndit respectin- 
du-se principiul eligibilității. Ca si 
judecătorii, ca si procurorii-sefi ai 
procuraturilor județene. asesorii 
populari sînt aleși de către orga
ne locale ale puterii de stat. Ale
gerea are loc. de regulă. în a doua 
sesiune a fiecărei noi legislaturi, adi
că la proxima ocazie după sesiunea

t V
PROGRAMUL 1

10,00 Teleșcoală Ora TV de chimie
11,00 Roman-foileton : Bastardul (seria 

a Il-a). „Răzvrătițll^ (reluarea 
episodului 2)

11.50 Telex
16.00 Telex
16.05 Teleșcoală
16.35 Din cîntecele noastre — muzică 

populară
17,00 Reportaj pe glob : Antananarivo 

— capitala Madagascarului
17,15 Viata culturală
18,10 Copilărie, ani de aur. „Valuri 

mari, valuri mici". Emisiune mu- 
zlcal-dlstractlvă realizată pe... apă

18.35 Desene animate. Sindbad marlna- 
, rul — ultimul episod

19,00 Telejurnal • 15 ani de istorie nouă 
a patriei. ImpUniri ale prezentului

19,30 Ora tineretului.
20,20 2050 de ani de la crearea primului 

de constituire a consiliilor populare 
județene. în prealabil însă, candida
tura lor e discutată de colectivele de 
muncă din care fac parte.

Temeinicia selecției persoanelor ce 
devin asesori e asigurată prin modul 
de desemnare a candidatilor. Ei sînt 
propuși dintre persoanele care au 
împlinit vîrsta de 23 de ani, nu au 
suferit condamnări, au exercițiul tu
turor drepturilor politice și civile, 
sînt absolvenți ai școlii generale și 
se bucură de o neștirbită reputație. 
Pentru a da posibilitatea celor ce vor 
fi reprezentați să ia cunoștință din 
timp și să reflecteze asupra propu
nerilor, acestea sînt afișate la locul 
de muncă timp de zece zile. După a- 
ceastă perioadă, candidaturile sînt 
supuse discuției și aprobării colecti
vului de muncă. Ulterior, candidatu
rile sînt aduse la cunoștință deputa- 
tilor consiliului popular cu cel pu
țin cinci zile înainte de data sesiu
nii în care are loc alegerea.

Fiind unul din modurile de afir
mare a democrației socialiste, proce
dura propunerii șl alegerii asesorilor 
populari evoluează în consens cu evo
luția generală a climatului nostru 
politic, cu lărgirea și adîncirea de
mocrației socialiste. Astfel, compozi
ția corpului de asesori reflectă struc
tura socială a tării, asigură o justă 
reprezentare a naționalităților conlo
cuitoare. tine cont de orientările sta
bilite de partid în legătură cu pro
movarea femeilor. Un element nou 
ce se recomandă colectivelor de oa
meni ai muncii care pronun asesori, 
element ce tine seama de transfor
mările survenite în viata socială, 
este ca un număr dintre cei PrĂuși 
să-i reprezinte pe membrii orp<Șm- 
țiilor proprii ale democrației ț 3ii- 
tății socialiste. De asemenea, o prac
tică nouă, ce merită subliniată, este 
posibilitatea, care a și început să fie 
tradusă în fapt, de a se propune adu
nărilor oamenilor muncii mai multe 
candidaturi, pentru a se putea opta 
și mai bine asupra celor mai potri
viți reprezentanți care să poarte în
semnele simbolice ale Justiției.

Emanuel CHIR1TESCU

stat dac centralizat șl Independent. 
Cetătl dacice din Transilvania

20.45 Jurnalul științelor șl călătoriilor. 
Cu balonul peste deșert — film 
documentar.

21,25 La zl în agricultură
21.45 Drumul unor cîntece. „Roata" șl 

„Charlie Chaplin"
22.05 Telejurnal
22.30 închiderea programului

PROGRAMUL 2
17.30 Radar pionieresc
17,55 Publicitate
18,00 Film serial : „Potopul". Reluarea 

episodului 1
18,50 Album coral
19.00 Telejurnal • 15 ani de istorie nouă 

a patriei. împliniri ale prezentului
19.30 Buletinul rutier al Capitalei
19,40 Instantanee. Informații, reportaje, 

interviuri, fapt divers pe teme 
cetățenești

20,00 Concertul Radiotelevizlunil. Acord 
final al stagiunii 1979—1980. (Trans
misiune directă). Seară de operă : 
Richard Wagner. în pauză : „Via
ța muzicală în colocviul critici
lor" 1

22.05 Telejurnal

Biata 
mocânițâ! I

„Mocănița" leagă pe drum de 
fier Alba Iulia de Zlatna. Ca 
de obicei. ..mocănița" mergea 
deunăzi agale, șerpuitoare. In 
contrast, autotractorul 24-B-79S 
alergă de mama focului, ca la 
un raliu. In Alba Iulia. unde 
șoseaua se intersectează cu ca
lea ferată îngustă, s-a întîlnit 
si mocănița cu autotractorul. 
„Agățată" de acesta din urmă, 
locomotiva mocănitei a deraiat, 
împrejurare în care a fost .va
riat un autoturism. Autorul ac
cidentului — șoferul Petru Con- 
stantinescu de la l.T.A. Bucu
rești, autobaza Titan — mai 
avea în permisul de conducere 
două ștampile, tot pentru viteză 
excesivă.

Retine atenția faptul că în 
numai o săptămină de zile „mo- 
cănita" a fost de două ori scoa
să de pe linie de astfel de vi- 
tezomani năzdrăvani. Ehei, dacă 
ar fi întîlnit vreo soră de-a ei. 
mai mare atunci să fi văzut 
care pe care...

N-a fost de vină 
13...
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Marin Tapelea. Mihai Vasile, I 
Fănel Cloșcă. Constantin Vasile. | 
Patru tineri sănătoși tun si voi
nici. c-ar putea să mute si un ■ 
munte din loc. Dar în loc să 
muncească cinstit, ca atitea mii 
Si mii de brăileni de virsta lor, 
ei au început să dea iama prin 
magazine si. cu deosebire, prin I 
rafturile cu băuturi. Au mers cu 
colindul din magazin în maga- I 
gin. pină au făcut o duzină. ] 
Exact la al 13 lea. cînd se zo
reau spre sticlele cu băuturi, au ■ 
fost luați ca din oală de i-a 
apucat amețeala. Au si de ce ! ■

ți corespondenții

Rubrică realizată de
Petre POPA

„Scînteir^j

Urgența-urgențelor acestor zile: 

RECOLTAREA?WnIpORTiTsI DEPOZITAREA ORZULUI 
După eliberarea terenurilor - imediat semănatul culturilor duble!

La recoltarea orzului sînt concentrate în aceste zile un mare număr 
de combine, de utilaje pentru Adunarea paielor și transportul produselor. 
Prin aplicarea măsurilor indicate de conducerea partidului, ritmul de lucru 
a sporit foarte mult în ultimele două zile. Astfel, dacă pină în seara zilei 
de 23 iunie orzul fusese strîns doar de pe 50 000 hectare, în ziua 
următoare această suprafață s-a dublat, ajungînd la 105 000 hectare. Există, 
așadar, condiții ca în județele din sudul și sud-vestul țării să se încheie 
secerișul orzului pînă la sfîrșitul acestei săptămîni. Important este ca, 
printr-o temeinică organizare a muncii, prin respectarea întocmai a gra
ficelor de lucru pe fiecare formație de combine, ritmul secerișului să fie 
intensificat.

Terenurile de pe care se strînge recolta de orz trebuie să fie eliberate 
de paie și însămînțate imediat cu a doua cultură : porumb pentru boabe, 
furaje și legume. Situația în această privință nu este deocamdată cores
punzătoare. Deși recolta a fost strînsă de pe mari suprafețe, nu au fost 
însămințate decît 32 000 hectare cu culturi succesive. Din datele furnizate 
de ministerul de resort, în seara zilei de 25 iunie, rezultă că s-a creat 
un decalaj apreciabil între suprafețele de pe care a fost strînsă recolta 
de orz si cele însămîntate cu culturi succesive.

Județul
Suprafața 
cultivată 
cu orz 

(hectare)

Suprafața 
recoltată 
(hectare)

Suprafața 
semănată cu 

culturi succesive 
(hectare)

DOLJ 37 987 27 239 4 145
OLT 31 352 21 367 4 800
TELEORMAN 36 055 29 910 3 120
ILFOV 44 717 28 600 4 500
IALOMIȚA 40 973 22 300 7 200
BRAILA 29 800 13 220 4 465
MEHEDINȚI 13 800 6165 426
TIMIȘ 57 329 3 497 1 054

Se desprinde concluzia că trebuie să se acționeze hotărit, energic atît 
pentru grăbirea secerișului, cit și pentru însămințarea imediată a culturilor 
succesive.

Pină la ora cînd am închis ediția, Direcția agricolă a județului 
Constanța nu a transmis Ministerului Agriculturii situația „la zi" a lucrărilor 
agricole de vară.

CONSTANȚA

Exemplul unităților fruntașe 
dovedește că se poate lucra

mai repede
Oamenii muncii de pe ogoarele ju

dețului Constanța și-au propus ca 
pină vineri seara să încheie recolta
rea orzului pe întreaga suprafață cul
tivată. Și, în acest scop, se lucrează 
intens în toate zonele din județ. Nu
mai cu cîteva zile în urmă, lanul de 
orz din marginea satului Sibioara — 
unde ne-am oprit mai întîi în raidul 
nostru — unduia încă sub adierea

vîntului. Acum au rămas doar rîn- 
durile de paie pe care le string pre
sele de balotat si mașinile de câpi- 
tat. după care vin plugurile.

„în două zile, fată de trei, cit ne 
prevăzusem, am terminat. recoltarea 
— ne spune președintele cooperativei, 
tovarășul Stancu Istrate. De pe cele 
80 de hectare am obținut o producție 
medie de 4 210 kg". Lucrările conti-

nuau. Tănase Tone, Dumitru Gologan 
și Gheorghe Stan adunau paiele — 
un excelent furaj datorită faptului că 
plantele, recoltate la timp, nu s-au 
defoliat. Inginerul Adrian Rogoveanu, 
șeful formației complexe, controla 
calitatea arăturii pe care o efectuau 
mecanizatorii. îl felicită pe Dumitru 
Florea pentru sîrguința sa. lat lui 
Ion Opriș îi cere să efectueze, cu se
mănătoarea, o corecție pentru a nu 
lăsa nici o palmă de pămînt neînsă- 
mînțată. Cu alte cuvinte, o recoltă 
s-a strîns, alta se pregătește.

La cooperativa agricolă Kogălnicea- 
nu, din cauza stadiului diferit de coa
cere, secerișul a început cu două zile 
mai tîrziu, adică luni. în prima zi, 
din cele 110 ha cu orz au fost recol
tate 60 ha, iar marți întreaga produc
ție de orz s-a aflat în hambare. 
„Toate cele 12 combine au mers stru
nă", ne spune inginerul Traian Roșu, 
în aceeași zi, pe jumătate din supra
fața recoltată și eliberată de țîaie, 
patru tractoare creaseră front de în- 
sămînțat. Pămîntul are încă destulă 
umiditate, arătura e de bună calitate, 
iar pentru a nu se întîrzia semăna
tul, se ară și în timpul nopții, dealt
fel. tot în două schimburi se lucrează 
și la transportul recoltei de orz în 
magaziile complexului pentru crește
rea și îngrășarea mieilor de la Ko- 
gălniceanu. Directorul acestei unități 
beneficiare, ing. Dumitru Pivnicov, 
supraveghează la fața locului prelua

Recoltarea orzului pe terenurile Consiliului agroindustrial Sibioara, județul Constanța

rea întregii cantități de orz si de
pozitarea ei în condiții cit mai bune.

— Vom prelua prin F.N.C. Lumina 
și vom însiloza în magaziile proprii 
700 tone de orz. în acest fel se evită 
transporturile inutile, . consumurile 
iraționale de carburanți. Ca atare, la 
magazii, preluarea recoltei începe de 
dimineață, la o oră după intrarea 
combinelor în brazdă — și nu se în
trerupe pînă la 1 noaptea.

Inginerul-șef al consiliului unic 
agroindustrial Sibioara, Vasile Mari
nescu, ne prezintă modul în care lu
crează fiecare din cele 8 formații 
complexe. Fiecare din aceste formații 
are programe zilnice de lucru și este 
condusă de specialiști din unitățile 
respective. Este o dovadă a pregătirii 
amănunțite a campaniei agricole de 
vară. Obiectivul principal îi constituie 
terminarea recoltării orzului pe cele 
2 500 de hectare în trei zile bune de 
lucru și apoi a celor 6 500 de hectare 
de grîu — în 8—10 zile. Deocamdată, 
față de prevederile stabilite, unitățile 
agricole din cadrul acestui consiliu 
agroindustrial sînt în avans cu lucră
rile, iar două cooperative au și în
cheiat secerișul primei culturi de pă- 
ioase.

Și în alte unități agricole din ju
dețul Constanta se lucrează intens la 
seceriș. Ca urmare, pînă în seara zi
lei de 24 iunie, orzul a fost recoltat 
de pe o suprafață de circa 10 800 
hectare. Fruntașe sînt unitățile agri
cole din cadrul consiliilor agroindus
triale Cernavoda, Băneasa. Mircea 
Vodă. în unele din aceste unităti se
cerișul orzului se apropie de sfîrșit. 
Din păcate însă. în ziua de 24 iunie 
(cea de-a doua zi de la declanșarea 
recoltării), fată de viteza zilnică sta
bilită de 14 000 hectare s-au realizat 
numai 8 500 hectare. Sînt consilii 
agroindustriale mari cultivatoare de 
orz ca Pănteiimon (4 400 hectare), Do
robanți (2 900 hectare), care la aceeași 
dată abia au început recoltatul la orz. 
Exemplul unităților fruntașe la recol
tat dovedește că se poate lucra mal 
repede. Iată de ce organele agricole 
și consiliile agroindustriale au dato
ria să acționeze ferm în vederea fo
losirii depline a combinelor si celor
lalte utilaje, astfel îneît secerișul or
zului să se încheie la termenul sta
bilit.

George MIHAESCU 
corespondentul ,;Scinteil“
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Mulțumesc Excelenței Voastre pentru urările cordiale transmise cu ocazia 
zilei mele oficiale de naștere.

Mesajul dumneavoastră s-a bucurat de o înaltă apreciere.
ELIZABETH R.

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Amabilul mesaj pe care Excelența Voastră mi l-a adresat cu ocazia 
celebrării oficiale a aniversării mele m-a mișcat mult. Vă adresez vii 
mulțumiri pentru felicitările transmise și vă exprim urările mele cele mai 
bune de fericire pentru dumneavoastră personal și pentru viitorul poporului 
român.

JEAN
Mare-duce de Luxemburg

Lucrările Conferinței internaționale pe tema
„Apa și ionii in

în aula Institutului de medicină și 
farmacie din București au început, 
miercuri dimineața, lucrările Confe
rinței internaționale cu tema „Apa 
și ionii în sistemele biologice", or
ganizată sub auspiciile UNESCO.

La această prestigioasă reuniune 
științifică participă oameni de știin
ță. cercetători din domeniul medici
ne!, biologiei, fizicii, chimiei și agri
culturii, cadre didactice universitare, 
reputați specialiști din 27 de țări ale 
Europei, Americii de Nord, Ameri- 
cii de Sud, Asiei și Australiei.

în numele tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu, prim 
viceprim-ministru al guvernului, 
președintele Consiliului Național 
pentru Știință și Tehnologie, prof. 
Ion Ursu, prim-vicepreședinte al 
C.N.Ș.T., a urat succes lucrărilor 
conferinței.

Subliniind interesul deosebit de 
care se bucură în țara noastră știin
țele vief* vorbitorul a arătat că lo
cul imp, nt rezervat biofizicii și 
biochimie», biologiei moleculare și 
celulare, geneticii, în programele- 
directivă ale cercetării științifice și 
tehnologice pe următoarele două de
cenii, aprobate de Congresul al XII- 
lea al partidului, reflectă încrederea 
în marele lor potențial de- a genera 
căi practice noi, de mare producti
vitate și eficiență, pentru soluționa
rea unor probleme ale dezvoltării 
privind energia și materiile prime, 
alimentația, apa, sănătatea, calitatea 
mediului înconjurător și a vieții.

Din partea comitetului de organi
zare a vorbit prof. Vasile Vasilescu, 
care a subliniat sprijinul acordat de 
partidul și statul nostru dezvoltării 
științelor fundamentale și aplicative 
în Republica Socialistă România.

sistemele biologice"
Au mai fost rostite cuvinte de sa; 

luț din partea Academiei Republicii 
Socialiste România, a Ministerului 
Sănătății și a Uniunii Societăților de 
Științe Medicale.

Au luat apoi cuvîntul prof. Jose 
Jaz, în numele directorului general 
al UNESCO, și prof. B. Pullman, pre
ședintele comitetului de experți 
UNESCO pentru biofizică.

în numele participanților străini la 
reuniune, prof. Dorothy Crowfoot 
Hodgkin, laureată a Premiului No
bel, a adresat mulțumiri pentru ex
celentele condiții de lucru create 
conferinței. Ea și-a exprimat deose
bita satisfacție pentru onoarea de a 
fi fost primită de tovarășa academi
cian doctor inginer Elena Ceaușescu, 
pentru fructuosul schimb de opinii 
privind stadiul și perspectivele co
operării tehnico-științifice dintre oa
menii de știință români și britanipi.

*
Cele aproape 200 de rapoarte și co

municări științifice înscrise in agen
da reuniunii abordează o bogată pro
blematică de interes fundamental și 
aplicativ, între care teme privind 
stadiul și perspectivele cercetărilor 
de fizică, chimie, biologie, privind 
rolul ionilor și apei în fiziologia și 
patologia omului, biologia animală și 
vegetală cu implicații pentru dez
voltarea agriculturii și zootehniei. 
De asemenea, programul conferinței 
prevede organizarea de mese rotun
de referitoare la rolul apei și ioni
lor în sistemele patologice, renale și 
cardiovasculare, în fenomenele de 
îmbătrînire, ca și la unele aspecte 
aplicative privind conservarea țesu
turilor și organelor în practica me
dicală avansată.

(Agerpres)

LA IAȘI S-A DESCHIS

Expoziția „Marșul cel lung al Armatei 
Roșii muncitorești-țărănești chineze

La Palatul Culturii din Iași s-a 
deschis, miercuri, expoziția „Marșul 
cel lung al Armatei Roșii mun- 
citorești-tărănesti chineze", organiza
tă de Muzeul de istorie a Revolu
ției chineze.

Cu acest prilej au rostit alocuțiuni 
Ion Arhip, directorul Complexului 
muzeistic din Iași, și Tien Ginfen, 
consilier al Ambasadei R.P. Chineze 
la București.

Vorbitorii au subliniat realizările 
de seamă dobindite de poporul chi
nez în anii construcției socialiste, sub 
conducerea Partidului Comunist Chi
nez, interesul si satisfacția cu care 
poporul român urmărește succesele

harnicului si talentatului popor chi
nez în marea operă de făurire a unei 
Chine moderne, cu o economie si cul
tură înfloritoare. S-a subliniat că 
expoziția deschisă la Iași, la puțin 
timp după ce fusese vernisată și la 
București, contribuie la adîncirea cu
noașterii reciproce, la întărirea con
tinuă a relațiilor de prietenie si co
laborare dintre partidele, țările si 
popoarele noastre în spiritul Intîlni- 
rilor si convorbirilor dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu si Hua Guofeng. 
în interesul celor două popoare, al 
cauzei socialismului si păcii în lume.

(Agerpres.)
i

Consfătuire interjudețeană
în spiritul indicațiilor secretarului 

general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cu privire la ne- 
cesitateg cunoașterii și generalizării 
exp iței pozitive în domeniul ac
tivității politico-educative, ieri, ju
dețul Timiș a găzduit o consfătuire 
organizată cu sprijinul Secției propa
gandă a C.C. al P.C.R., pe tema 
„Preocuparea organelor și organiza
țiilor de partid, pentru perfecționarea 
propagandei vizuale în vederea mo
bilizării oamenilor muncii la realiza-

realizate de «ftnecluburl și programe 
ale unor brigăzi artistice pe proble
me legate de tema consfătuirii. Par- 
ticipanții la consfătuire au vizionat 
de asemenea expoziția „Sub condu
cerea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
— 15 ani de istorie nouă, revoluțio
nară in dezvoltarea multilaterală a 
patriei socialiste, în înflorirea me
leagurilor timișene".

Cezar IOANA 
corespondentul „Scinteii"

COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI 
COMUNIST DIN GRECIA (INTERIOR)

La Încetarea din viață a tovarășului Dimitrios Partsalidis, militant de 
seamă al mișcării comuniste din Grecia și luptător de frunte al mișcării de 
rezistență împotriva ocupației fasciste, vă transmitem cele mai sincere 
condoleanțe, iar familiei sale sentimentele noastre de compasiune.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Prezentarea de condoleanțe la ambasada Indiei
La Ambasada Indiei din București 

au fost prezentate, miercuri, condo
leanțe în legătură cu încetarea din 
viată a lui Sanjay Gandhi, fiul pri
mului ministru al Indiei. Indira 
Gandhi.

în numele tovarășului Nicolae 
Ceausescu si al tovarășei Elena 
Ceausescu au prezentat condoleanțe 
tovarășii Virgil Cazacu, membru al 
Comitetului Politic Executiv, secretar

al C.C. al P.C.R.. Nicu Ceausescu, 
secretar al C.C. al U.T.C.. Silviu 
Curticeanu. secretar prezidențial și 
al Consiliului de Stat. Gheorghe 
Dolgu. adjunct al ministrului aface
rilor externe.

Cei nrezenti au păstrat un moment 
de reculegere in fata portretului în
doliat al defunctului si au semnat in 
cartea de condoleanțe.

(Agerpres)

Viata economico-socială 
a localităților patriei

Din veștile transmise ieri de corespondenții „Scinteii"
CLUJ-NAPOCA :

Stand de testare electronică

La Fabrica de mașini termoener- 
getice din cadrul Combinatului de 
utilaj greu din Cluj-Napoca a în
ceput să funcționeze un modern 
stand de testare electronică a uti
lajelor și aparaturii termoenergeti- 
ce, rod al conlucrării dintre insti
tute de cercetări și proiectări de 
specialitate din țară, constructori și 
montatori. Standul asigură secu
ritatea și funcționarea la parametrii 
optimi a utilajelor destinate atît 
producției interne, cît și pentru ex
port. El dispune de 7 platforme de 
încercări la cald și 6 pentru pregă

tirea chimică a suprafețelor interi
oare înaintea testărilor. Cu ajutorul 
unui panou de comandă, înzestrat 
cu elemente de automatizare elec
tronică. se determină principalele 
caracteristici constructive si func
ționale ale utilajelor. Fiecare utilaj 
termoenergetic care iese pe poarta 
unității trece mai tntîi pe la stan
dul de testare electronică.

Fotoreporterul R. • Wagner a sur
prins un aspect cotidian la standul 
de testare electronică. (Al. Mure- 
șan).

TIMIȘOARA :

Au început probele mecanice la noua întreprindere 
de prelucrare a sfeclei de zahăr

Pe platforma industrială din sud- 
vestul municipiului Timisoara au 
început probele mecanice la noua 
Întreprindere de prelucrare a sfeclei 
de zahăr. După cum aflăm de la 
inginerul Gheorghe Moș, director 
adjunct al unității, aici urmează să 
fie prelucrate zilnic, începînd cu 
noua campanie de producție din 
acest an. 4 000 tone sfeclă de zahăr. 
Utilajele și instalațiile de înaltă 
tehnicitate cu care este dotată noua 
întreprindere — realizate în cea

mal mare parte de Industria noas
tră constructoare de mașini — vor 
asigura un grad ridicat de mecani
zare și automatizare a proceselor 
de fabricație.

Se apropie de sfîrșlt șl lucrările 
da reutilare și modernizare a ve
chii fabrici de zahăr, a cărei capa
citate de prelucrare va ajunge din 
toamna acestui an la 2 000 tone de 
sfeclă de zahăr în, 24 de ore. (Cezar 
Ioana).

Sporește zestrea urbanistică a Văii Jiului
Celor peste 39 000 de aparta

mente, case de cultură, cinemato
grafe, spitale, unități comerciale 
moderne construite pînă acum în 
Valea Jiului li se vor adăuga 
noi șl moderne edificii social- 
culturale. Numai In viitorul cinci
nal se vor construi aici încă 10 000

apartamente, un nou centru civic al 
municipiului Petroșani, un stadion 
cu 15 000 locurij o sală polivalentă, 
magazine generale In toate orașele, 
fabrici de pîine șl paste făinoase, 
noi licee, școli, cămine pentru nefa- 
miliști. (Sabin Cerbu).

Cronica zilei
Convorbiri româno-cuba- 

neze Miercuri după-amiază s-au 
încheiat la București convorbirile din
tre tovarășul Cornel Burtică, vice
prim-ministru al guvernului, minis
trul comerțului exterior și cooperării 
economice internaționale, si Ricardo 
Cabrisas, ministrul comerțului exte
rior al Republicii Cuba.

în timpul convorbirilor au fost exa
minate, în spiritul înțelegerilor con
venite cu prilejul intilnifilor și con
vorbirilor între tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Fidel Castro, 
probleme privind dezvoltarea colabo
rării și cooperării economice româno- 
cubaneze, noi acțiuni pentru lărgirea 
și diversificarea schimburilor reci
proce de mărfuri.

La încheierea convorbirilor au 
fost semnate documente care prevăd 
măsuri concrete de realizare a co
laborării și cooperării reciproc avan
tajoase între cele două țări, pe anul 
în curs și pe perioada 1981—1985,

La convorbiri a participat Hum
berto Castello, ambasadorul Cubei 
la București.

Primiri. Tovarășul Cornel Burti
că, viceprim-ministru al guvernului, 
ministrul comerțului exterior si coo
perării economice internaționale, a 
primit, miercuri, pe Farag Ben-Gha- 
nem. ministrul planificării din Re
publica Democrată Populară Yemen, 
care face o vizită în tara noastră. în 
cursul întrevederii au fost relevate 
posibilitățile de dezvoltare a schim
burilor comerciale si a cooperării 
economice bilaterale.

în aceeași zi. ministrul yemenit a 
fost primit de tovarășul Nicolae Con
stantin. viceprim-ministru al guver
nului. președintele Comitetului de 
Stat al Planificării. Cu acest prilej 
au fost abordate probleme ale coo
perării economice dintre cele două 
țări.

★
în cadrul unei festivități, desfășu

rate miercuri la Facultatea de isto- 
rie-filozofie a Universității București 
a avut loc o donație de cârti din 
partea Societății germane de cerce
tare de la Bonn. Donația cuprinde 
circa 200 de cârti și reviste din do
meniile filozofiei, logicii, epistemolo
giei. sociologiei, filozofiei limbaju
lui s.a.

în acest cadru, au rostit alocuțiuni 
Michael Jovy, ambasadorul Republi
cii Federale' Germania la București, 
și George Ciucu. rectorul Universi
tății București.

Cu același prilej a avut loc un 
schimb de păreri pe teme ale colabo
rării științifice dintre Universitatea 
din București si universități din 
R.F.G.

★
în Editura Academiei a văzut lu

mina tiparului volumul „Revoluția de 
la 1821 condusă de Tudor Vladimi- 
rescu — Documente externe", apă
rut sub egida Direcției generale a 
Arhivelor statului și institutului de 
istorie „Nicolae Iorga". Dedicat ani
versării a 200 de ani de la nașterea 
lui Tudor Vladimirescu. volumul 
reunește documente culese din arhi
ve străine referitoare la revoluția 
de la 1821. punind în lumină ecoul 
său european, locul ei în ampla miș
care de eliberare națională si socia
lă care frăminta partea meridională 
si centrală a continentului la acea 
vreme. Documentele ilustrează, tot
odată. starea de tensiune internațio
nală declanșată de ridicarea româ
nilor la revoluție, si care avea să 
dovedească precaritatea sistemului 
instituit de Sfînta Alianță. Ele a- 
duc. de asemenea, informații pri
vind desfășurarea revoluției, relații
le lui Tudor Vladimirescu cu Eterla, 
cu Rusia șl Turcia.

Volumul atrage atentia asupra bo
găției informaționale cuprinse în ar
hivele europene privitoare la po
porul român și. totodată. extinde 
baza de documentare asupra începu
tului epocii moderne în tara noastră, 
dovedind caracterul preponderent so
cial și național al Revoluției de la 
1821.

(Agerpres)

SĂRBĂTOAREA NAJIONALĂ A REPUBLICII

DEMOCRATICE MADAGASCAR

Excelenței Sale Domnului DIDIER RATSIRAKA
Președintele Republicii Democratice Madagascar

ANTANANARIVO
La a XX-a aniversare a proclamării independenței de stat a Republicii 

Democratice Madagascar, imi este deosebit de plăcut să vă adresez calde 
felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de noi 
succese poporului malgaș prieten, în dezvoltarea independentă a țării sale pe 
calea progresului economic șl social.

Sint încredințat că relațiile de prietenie și strînsă conlucrare statornicite 
între țările noastre se vor dezvolta și mai puternic in viitor, in interesul 
popoarelor noastre, al edificării unei noi ordini economice Internaționale, al 
cauzei păcii, destinderii și înțelegerii în întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Madagascarul, stat 
Insular situat la 400 
kilometri distanță de 
coasta estică a Africii, 
sărbătorește astăzi îm
plinirea a două dece
nii de la proclamarea 
Independenței de stat. 
„Insulă a comorilor", 
cum a fost supranumit, 
Madagascarul dispune 
de numeroase și va
riate bogății ale solu
lui șl subsolului, una 
din preocupările prio
ritare după dobîndirea 
neatîmării constituin- 
d-o tocmai valorifica
rea în interes propriu 
a resurselor naționale. 
Odată cu venirea la 
cîrma țării, în 1972, a 
actualului președinte, 
Didier Ratsiraka, s-au 
intensificat eforturile 
pentru cucerirea „ce
lei de-a doua Inde
pendențe". cea econo
mică. în acest sens, au 
fost naționalizate în
treprinderile străine, 
băncile și firmele de 
export-import. „Carta 
revoluției socialiste

malgașe", document
program adoptat prin 
referendum în 1975, a 
conturat căile și obiec
tivele dezvoltării poli
tice și economice a ță
rii. punind baza suc
ceselor obținute în ul
timii ani.

Anul trecut, al doi
lea al actualului plan 
trienal, economia mal- 
gașă a atins un ritm 
de creștere de 8—10 la 
sută. Se are în vedere 
construirea unui șir de 
unități industriale. în
treprinderi de prelu
crare a minereului de 
crom, fabrici de ci
ment, a unui complex 
textil la Tulear etc. 
Intensificarea acțiuni
lor de prospectare geo
logică a dus la desco
perirea unor impor
tante bogății minerale 
— inclusiv un zăcă- 
mînt de petrol, a că
rui exploatare este 
prevăzută să înceapă 
încă in acest an — de 
șisturi bituminoase, de

uleiuri grele șl de căr
bune. Se consideră că 
exploatarea acestor 
zăcăminte va contribui 
la acoperirea necesa
rului intern și chiar la 
crearea unui surplus 
exportabil.

în spiritul politicii 
de solidaritate cu sta
tele africane angajate 
pe calea dezvoltării de 
sine stătătoare, țara 
noastră întreține cu 
Republica Democrati
că Madagascar relații 
de prietenie și cola
borare, întemeiate pe 
stimă și respect reci
proc. Convorbirile de 
13 București, din 
1978, dintre președinții 
Nicolae Ceaușescu și 
Didier Ratsiraka au 
dat un puternic im
puls 'extinderii acestor 
raporturi, pe multiple 
planuri — curs in
tru totul corespunză
tor intereselor celor 
două popoare, ale cau
zei păcii și Înțelegerii 
în lume.

Manifestări consacrate „Zilei grănicerilor11
Cu prilejul „Zilei grănicerilor", la 

Casa centrală a armatei a avut loc 
o adunare, în cadrul căreia partici- 
panții au adoptat o telegramă adresa
tă tovarășului Nicolae Ceaușescu. se
cretar general al partidului, președin
tele Republicii Socialiste România, 
comandantul suprem al forțelor noas
tre armate. în telegramă se spune : 
„Sărbătorind -Ziua grănicerilor Re
publicii Socialiste România», gîndu- 
rile și sentimentele noastre, ale tu
turor celor ce străjuiesc cu responsa
bilitate și vigilență revoluționară, de
votament și abnegație frontierele pa
triei noastre, se îndreaptă cu profund 
respect și caldă recunoștință spre 
dumneavoastră, cel mai iubit fiu al 
poporului român, genial conducător 
al națiunii noastre socialiste. înțe
lept si cutezător ctitor al celei mai 
fertile epoci din întreaga Istorie a 
tării, personalitate proeminentă a lu
mii contemporane.

Cu o deosebită vibrație patriotică 
ne exprimăm mîndria că remarcabi
lele succese obținute de poporul nos
tru pe drumul deschis de lucrările 
Congresului al IX-lea al Partidului 
Comunist Român, eveniment epocal 
ce marchează alegerea dumneavoastră 
In înalta funcție de secretar general

al partidului, sînt strîns legate de 
prodigioasa activitate pe care o con
sacrat! progresului multilateral al pa
triei, bunăstării și fericirii tuturor oa
menilor muncii, fără deosebire de na- I 
ționalitate, creșterii necontenite a 
prestigiului țării pe toate meridianele 
lumii, întăririi permanente a capaci
tății de apărare a patriei.

Vă încredințăm, încă o dată, mult 
iubite și stimate tovarășe comandant 
suprem, că militarii trupelor de gră
niceri, continuind și îmbogățind me
reu tradițiile de arme ale înaintași
lor, vor străjui cu fermitate granițele 
naționale și, împreună cu întreaga 
armată, cu întregul popor, vor fi gata 
în orice clipă să apere cuceririle re
voluționare, libertatea, independența, 
suveranitatea și integritatea României 
socialiste".

★
Cu același prilej. In unitățile si sub

unitățile de grăniceri, precum și în 
localități de frontieră au avut loc 
adunări, manifestări politico-educa
tive, întîlniri ale cadrelor și militari
lor în termen cu membri ai gărzilor 
patriotice, formațiunilor de pregătire 
a tineretului, cercurilor pionierești 
„Prietenii grănicerilor".

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 27, 

28 și 29 Iunie. în tară : Vreme ușor 
instabilă. Cerul va fi variabil. Inno- 
rărl mai accentuate se vor produce în 
jumătatea de nord-vest a tării, unde 
vor cădea averse locale de ploaie În
soțite de descărcări electrice. In cele

lalte zone, aversele vor ti izolate. Vtn- 
tul va sufla moderat, cu intensificări. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între 10 și 20 de grade, iar valorile 
maxime vor oscila între 22 si 32 de 
grade. Izolat, condiții de grindină. In 
București : Vreme călduroasă, dar ușor 
instabilă. Cerul va fi variabil, favorabil 
ploii de scurtă durată. Vînt moderat. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între 15 șl 18 grade, iar cele maxime 
intre 28 șl 30 de grade (Margareta 
Strutu, meteorolog de serviciu).

rea sarcinilor de producție, la aplica
rea principiilor și normelor muncii și r 
vieții comuniștilor, ale eticii și echi- | 
tații socialiste". Au participat acti
viști de partid, ai organizațiilor de 
masă și obștești, muncitori fruntași, 
maiștri, cadre de conducere, specia
liști din județele Arad, Bihor, Caraș- 
Severin, Hunedoara, Mehedinți, Sibiu 
și Timiș. S-au organizat acțiuni me
todice cu caracter de schimb de ex
periență la întreprinderile „Victoria", 
de aparate electrice de măsurat, 
„Electrotimiș", I.A.S. Liebling, la 
„Expoziția realizărilor economiei ju
dețului Timiș", „Expoziția privind 
preocuparea unităților economice 
pentru recuperarea, valorificarea și 
recondiționarea materiilor prime, ma
terialelor și pieselor de schimb", la 
cabinetul metodic al muncii pol'tice 
de masă, la punctele de documen
tare politico-ideologică din unitățile 
vizitate. Au, fost prezentate filme

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

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA PRONOEXPRES 
DIN 25 IUNIE 1980

Extragerea I : 32 18 22 37 31 16
Extragerea a Il-a : 23 36 11 29 38 45
Extragerea a III-a : 1 4 16

Fond total de ciștigurl : 1 111 230 lei 
din care 172 554 lei report la catego
ria I.

Pregătiri pentru Jocurile
Miercuri, - ștafeta flăcării olim

pice a părăsit teritoriul Greciei, fiind 
purtată acum de sportivii din Bulga
ria. După cum s-a anunțat, la 19 iu
nie a avut loc în Grecia la Olimpia, 
gazda anticelor jocuri, aprinderea 
flăcării olimpice, de la Soare, cu aju
torul oglinzilor. Ștafeta celei de-a 
22-a ediții a Olimpiadei își continuă 
ruta celor 4 836 km. pînă la Mosco
va. unde va sosi la 18 iulie.

Ștafetele, alcătuite acum din spor
tivi bulgari, vor preda flacăra olim
pică la 1 iulie, la Giurgiu, sportivilor 
din România.

„La Jocurile Olimpice de la Mos
cova noi vom trimite pe cei mai 
valoroși sportivi — a declarat unui 
corespondent al agenției ..T.A.S.S.", 
Marian Renke. președintele Comite
tului olimpic al Poloniei. Pregătirile 
sportivilor noștri sint aproape înche
iate si urmează ca diversele fede
rații să definitiveze loturile. Oricum, 
putem afirma încă de pe acum că 
speranțele cele mai mari ni le punem, 
în primul rînd, în atleții Jacek Wszo- 
la si Wladislaw Kozakiewicz. care.

Olimpice de la Moscova
recent, au stabilit performante de va
loare mondială în probele de săritu
ră în înălțime — 2,35 m și, respectiv, 
săritura cu prăjina — 5.72 m.

La apropiatele Jocuri Olimpice de 
vară de la Moscova, Jamaica va fi 
reprezentată de un lot de 23 de spor
tivi. Printre atleți se află si cunos
cutul sprinter Don Quarrie. medaliat 
cu aur în proba de 200 m la Olimpia
da de la Montreal.

Lotul sportivilor din Jamaica mai 
cuprinde cicliști si boxeri.

Comitetul olimpic din Etiopia a 
anunțat că va irimite la Jocurile 
Olimpice de la Moscova un lot de 
48 de sportivi (30 de atleți. 10 cicliști 
și 8 boxeri).

La Moscova, in editura „Cultură 
fizică și sport", a apărut o antologie 
de versuri intitulată „Flacăra olim
pică". consacrată celei de-a XXII-a 
ediții a Jocurilor Olimpice de vară. 
Cartea cuprinde versuri dedicate 
sportului, avînd ca autori o nleiaclă 
de poeți, de la cei antici la cei con
temporani.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• A Început turneul internațional

masculin de volei al tării noastre do
tat cu „Trofeul Felix". în grupa de 
la Oradea, echipa României a învins 
cu 3—0 (15—7, 15—9. 15—13) selecțio
nata Ungariei. La Zalău, echipa Bul
gariei a Întrecut cu 3—0 (15—8,
17—15, 15—13) echipa R. P. Chineze.

• La Ștrandul Tineretului din 
Capitală au luat sfîrșit miercuri cam
pionatele naționale de sărituri. în 
proba feminină de trambulină (3 m) 
victoria a revenit Ruxandrei Hociotă 
(C.S.P. Școlar Sibiu) cu 568,12 puncte. 
La platforma (10 m) a terminat în
vingător orădeanul Al. Bagiu cu 
'765,70 puncte.

• Pe terenul din Parcul Copilului 
a avut loc miercuri intîlnirea inter
națională amicală de rugbi dintre 
echipa Steaua și selecționata Arma
tei Sovietice. Rugbiștii români au ob
ținut victoria cu scorul de 33—17 
(18-6).
• La Wimbledon, în primul tur 

al probei de simplu femei, Virginia 
Ruzici a învins-o cu 7—6. 6—4 pe 
Sabina Simmonds (Italia), in timp 
ce Florența Mihai a pierdut cu 7—6, 
1—6, 1—6 partida disputată cu Sue 
Saliba (Australia).

ALBA • în orașul Cimpenl 
* fost Inaugurată cea de-a 8-a 
ediție a Festivalului cultural-ar
tistic „Tulnicul Moților". în pro
gramul manifestării sînt cuprin
se o sesiune de comunicări și 
referate sub genericul „Perma
nențe în istorie", un simpozion 
evocator „250 de ani de la naș
terea lui Horea", medalionul li
terar „Memoria pămîntului ro
mânesc", acțiuni pe tematică e- 
conomică în întreprinderi, expo
ziții de cieație tehnico-științifi- 
că de masă și de artizanat. 
(Ștefan Dinică).

MUREȘ • în cadrul celei de-a 
X-a ediții a tradiționalei ma
nifestări „Zilele muzicale tîrg- 
mureșene" — ce ss desfășoară 
în perioada 23 iunie—2 iulie a.c. 
— sala mare a Palatului Cultu
rii din Tîrgu Mureș a găzduit 
concertul inaugural, ta care și-au 
dat concursul orchestra simfo
nică a Filarmonicii de stat din 
Tîrgu Mureș, dirijată de Wolf
gang Bothe (R.D.G.), si tînărul 
violoncelist bucureștean Eugen 
Mantu. Concertul a cuprins lu
crări de George Enescu, Luigi 
Boccherini și J. Brahms. • Sec
ția maghiară a Teatrului Națio
nal din Tg. Mureș a prezentat 
recent o nouă premieră cu piesa 
„Femeia mării" a scriitorului 
clasic norvegian Henrik Ibsen. 
Regia spectacolului este semnată

de Dan Alecsandrescu : decoru
rile si costumele aparțin lui 
Carmen Rasovszky și Gheorghe 
Rasovszky. (Gh. Giurgiu).

TIMIȘ • Aflată la a V-a 
ediție „Sărbătoarea cîntecuiui. 
dansului și portului popular de 
la Valea lui Liamn" a reunit 
Intr-un pitoresc amfiteatru na
tural de la poalele munților 
Poiana Ruscăi. in vecinătatea 
izvoarelor Begăi, peste 900 de 
artiști amatori timișeni. Soliști 
vocali și instrumentiști renu- 
miți ca Ana Pacatiuș. Tiberiu 
Ceia, Elena Jur jescu, Ion Piepte- 
naru, Marcel Tudor s.a. au in
terpretat cu virtuozitate piese 
reprezentative din melosul 
popular local. (Cezar Ioana).

CARAȘ-SEVERIN • La Băile 
Herculane s-a desfășurat Festi
valul cultural-artistic „Hercules 
’80". Timp de aproape o decadă 
aici s-a desfășurat a doua ediție 
a festivalului filmului turistic, 
care a oferit gale de filme cu 
participarea multor creatori cu- 
noscuți din țară, un simpozion 
pe problemele filmului docu
mentar, mai multe dezbateri în
tre creatori și public. în ace
lași timp a avut loc un coloc
viu de folclor, citeva simpozioa

ne pe teme de istorie, mai mul
te spectacole folclorice cu par
ticiparea unor formații din ju
dețele Arad, Gorj, Mehedinți și 
Caraș-Severin, a unor formații 
de teatru și brigăzi artistice, s-a 
deschis expoziția de artă naivă, 
aparținînd pictorului Mihai Vin- 
tilă și o expoziție de olărit cu 
creații ale lui Ionică Stepan, din 
Biniș. (Nicolae Cătană).

PRAHOVA O La Ploiești s-a 
desfășurat sesiunea de comuni
cări și referate a cadrelor di
dactice de științe sociale din ju
dețul Prahova, unde s-au abor
dat aspecte actuale din dome
niul filozofiei, economiei politi
ce, din istoria patriei și a ținu
turilor Prahovei, din cultură și 
artă, s-a vorbit despre mono
grafiile localităților din județ. 
(Constantin Căpraru).

CONSTANȚA • Pe șantie
rele Canalului Dunăre-Marea 
Neagră și pe platforma petro
chimică Midia-Năvodari au fost 
organizate două tabere de crea
ție la care participă 40 de tineri 
absolvenți ai Institutului „Nico
lae Grigorescu" și membri ai 
Uniunii artiștilor plastici. Timp 
de trei săptămîni, grupul de 
pictori, sculptori și graficieni 
vor lua crochiuri la fața locu
lui și se vor documenta pentru 
noi creații. (George Mihăescu).

• COMBUSTIBIL: 
AERUL. Automobilul alimen
tat cu aer comprimat pe care 
l-a construit americanul Terry 
Miller din statul Kansas stir- 
neste un interes explicabil in 
condițiile crizei energetice. Or. 
cu mașina aceasta de două locuri 
Si autonomie de aproximativ 15 
kilometri, se poate călători — 
spune agenția Associated Press 
— cu o viteză de 45 km pe oră. 
cheltuind derizoria sumă de un 
cent si ceva la kilometru.

© DIETĂ ÎMPOTRIVA 
CALCULUI BILIAR. ° 
dietă severă cu scopul reducerii 
greutății corporale în situații de 
obezitate facilitează eliminarea 

calcului biliar. Aceasta este con
cluzia la care au ajuns medicii 
englezi. Și iată un fapt auten
tic : o pacientă (41 de ani, 88 
kilograme) acuza dureri în re
giunea ficatului. Analizele de 
laborator au arătat că este vor
ba de calcul biliar. Pacienta a 
refuzat să fie spitalizată, dar a 
acceptat să facă o cură severă 
de slăbire, în decurs de 9 luni 
ea a slăbit 19 kilograme. Noile 
analize de laborator au arătat 
funcționarea normală a veziculei 
biliare, o piatră cu diametrul de 
6 mm fiind eliminată, iar con
ținutul de colesterol a ajuns la 
parametrii normali. Pacienta a 
mai slăbit 6 kilograme în ur
mătoarele 9 luni, după care du
rerile de ficat au incetat cu de
săvârșire.

• SFATURI PENTRU 
BĂRBAJII-GOSPODINE. 
La Lodz (R.P. Polonă) a luat 
de curînd ființă un „birou al 
bărbaților-gospodine" cu pro
gram nonstop, unde se află în 
permanență un consultant care 
oferă la telefon diverse sfaturi 
bărbaților ale căror soții lipsesc, 
din diferite motive, de acasă. 
Personalul competent recomand» 
cum se poate pregăti cina 
pentru copii, de unde se pot 
cumpăra unele mărfuri, cum pot 
fi rezolvate unele probleme ime
diate de gospodărie. în momen
tul de față, biroul primește nu
meroase scrisori din partea... so
țiilor.

• CONCEDIUL TE
LEVIZOARELOR. Sezonul 
caniculei a început și in Islanda, 
unde, alături de ceilalți cetățeni, 
se pregătesc să plece in conce
diu, deodată, toți cei 130 de co
laboratori ai centrului de televi; 
ziune. Vara islandezilor e scurta 
și oamenii socotesc că e păcat să 
o petreacă în fața televizoarelor. 
Chiar și în restul anului, televi
ziunea emite doar 26 de ore săp- 
tăminal, sîmbăta și duminica 
neexistind emisiuni. Un sondaj 
efectuat recent în rindul tele
spectatorilor a relevat că 80 la 
sută din cei chestionați sînt de 
părere ca, pe tărîmul televiziu

nii, lucrurile să rămină așa cum 
au fost.

• PE URMELE TOLTE- 
CILOR. Arheologii mexicani 
au descoperit ruinele unui 
vechi oraș indian care a fost 
capitală a imperiului toltecilor. 
informează ziarul mexican „Ex
celsior". Membri ai Institutului 
national de antropologie si isto
rie a Mexicului au precizat că 
este vorba de o descoperire fă
cută la nord-vest de Ciudad de 
Mexico, unde s-au găsit vestigii 
de temple, străzi, locuințe si 
monumente. Specialiștii apre
ciază că orașul, care se întindea 

pe o suprafață de 16 kilometri 
pătrati. a fost ridicat în seco
lele IX—XII.

• UN DIAMANT DE 
119,55 CARATE. UupS cura 
relatează ziarul „Sovietskaia 
Rossia", in lakuția a fost desco
perit un diamant de 119,55 ca
rate. în cinstea unuia din desco
peritorii zăcămintelor Iakute de 
diamante, piatra prețioasă a pri
mit numele de „Prof. Odintov".

© BERZELE ALBE DIN 
BRNO. Un exemplu de adap
tare a necuvîntătoarelor la con
dițiile civilizației moderne îl 
oferă și o pereche de berze albe 
în apropierea orașului cehoslo
vac Brno. Păsările, făcînd parte 

dintr-o specie ce constituie o 
raritate pe aceste meleaguri, au 
revenit, în acest an, pentru a 
treia oară ia cuibul lor, con
struit cu nonșalantă pe virful 
unui stîlp al unei linii de înaltă 
tensiune. Faptul este cu atît 
mai remarcabil cu cît construc
ția metalică se află chiar lingă 
o linie de cale ferată parcursă 
zilnic de numeroase trenuri. 
Puii perechii de berze au cres
cut voinici și pe la mijlocul lunii 
iulie urmează să-și ia zborul din 
cuibul natal.
• O STICLĂ LANSA- 

TĂ IN OCEANUL ATLAN
TIC in largul țărmurilor Portu
galiei în anul 1975 a fost regă
sită in arhipelagul Bahamas, si
tuat la sud-est de S.U.A. Sticla, 

aruncată în ocean de un ofițer 
din marina franceză, conținea 
un mesaj adresat fiului „expe
ditorului", redactat in trei limbi 

franceză, engleză și spaniolă. 
Ea a fost găsită de un grup de 
turiști pe plajele unei insule din 
Bahamas, acoperită de alge și 
cochilii, mesajul pe care îl con
ține fiind încă ușor lizibil.

• JUBILEUL „RA
CHETEI". în Anglia • fost 
sărbătorită împlinirea a 150 de 
ani de la inaugurarea primei 
linii de cale ferată. în 1830. pe 
șinele întinse intre Liverpool și 
Manchester a pornit întîiul tren 
cu pasageri și poștă, tras de 
mica locomotivă „Racheta", a 
cărei viteză nu depășea 14 ki
lometri pe oră I
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Instituirea embargoului petrolier 
fata de R. S. A.

propusă în Comitetul Politic al Conferinței ministeriale a O.U.A.

ÎNTREVEDERE a delegației p.c.r. cu președintele
COMITETULUI EXECUTIV AL O.E.P. LA DAMASC

DAMASC 25 (Agerpres). — în ca
drul vizitei oficiale de prietenie pe 
care o face în Siria, delegația Parti
dului Comunist Român, condusă de 
tovarășul Iosif Banc, membru al Co
mitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R.. a avut o întîlnire 
cu Yasser Arafat, președintele Comi
tetului Executiv al Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei. Cu acest 
prilej, din partea secretarului general 
al Partidului Comunist Român, to
varășul Nicolae Ceausescu, au fost 
transmise lui Yasser Arafat un salut 
cordial de prietenie, urări de sănă
tate personală, de noi succese în ac
tivitatea ce o desfășoară în fruntea 
O.E.P.. de pace si prosperitate po
porului palestinian prieten.

Mulțumind pentru mesaj. Yasser 
Arafat a rugat să se transmită to
varășului Nicolae Ceausescu- un sin

Convorbiri româno-buigare la Sofia

SOFIA 25 (Agerpres). — Tovarășii 
Peko Takov, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C. Bulgar, vice
președinte al Consiliului de Stat al 
R.P. Bulgaria, și Dimităr Stanișev, 
secretar al C.C. al P.C.B., au primit, 
separat, pe tovarășa Maria Ciocan, 
vicepreședinte al Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, se
cretară a Consiliului National al Fe
meilor. cu prilejul vizitei pe care o 
efectuează în Bulgaria, la invitația 
Comitetului Femeilor Bulgare.

Cu acest prilej au fost evocat»

„INCHEBA '80"

Distincții acordate unor produse chimice 
românești

PRAGA 25 (Agerpres). — In ca
drul celei de-a XII-a ediții a Tirgu- 
lui internațional „INCHEBA ’80". de 
la Bratislava, patru produse româ
nești participante la concursul in
ternational „Chimia in cămin“ au 
cucerit medalii de aur. Alte trei pro
duse au fost distinse cu diplome de 
onoare.

O nouă întîlnire la Panmunjon între 
delegațiile R.P.D. Coreene și Coreei de Sud

Situația din Coreea de Sud
PANMUNJON 25 (Agerpres). — 

Agenția A.C.T.C. transmite că. marți, 
s-a desfășurat la Panmunjon cea 
de-a 8-a întîlnire a delegațiilor la 
nivel de lucru din R.P.D. Coreeană 
Si Coreea de Sud. destinată pregăti-; 
rii contactelor dintre premierii gu
vernelor celor două părți.

Luind cuvîntul în cadrul întîlnirii. 
șeful delegației R.P.D. Coreene a 
respins poziția lipsită de fundament 
a părții sud-coreene si încercările de 
a declina răspunderea pentru situa
ția deosebit de gravă din această 
parte a Coreei. El a arătat că tot 
ceea ce se întîmplă în Coreea de 
Sud. Inclusiv marea răscoală de la 
Kwangju, care a fost înăbușită de 
armata regimului de la Seul, consti
tuie rezultatul factorilor interni din 
Coreea de Sud. neavînd nici o legă
tură cu R.P.D. Coreeană — asa cum 
pretind autoritățile de la Seul. Pen
tru a asigura progresul convorbirilor 

cer salut de prietenie, urări de sănă
tate si fericire personală, succese tot 
mai mari poporului român prieten 
în construcția vieții sale noi.

în cursul convorbirilor, care s-au 
desfășurat într-o atmosferă caldă, 
prietenească, s-a procedat la un 
schimb reciproc de informații privind 
unele preocupări actuale ele P.C.R. 
Si O.E.P.

Au participat Khaled Al-Fahoum, 
președintele Consiliului National Pa
lestinian. Farouk Al-Kaddoumi. 
membru al Comitetului Executiv al 
O.E.P.. șeful Departamentului Poli
tic. si Abdel Mohsen Abu Maizer. 
membru al Comitetului Executiv, 
purtătorul de cuvînt oficial al O.E.P.

Din partea română au participat 
tovarășii Dumitru Turcus. adjunct 
de sef de secție la C.C. al P.C.R.. 
și Grigore Comartin. ambasadorul 
României la Damasc.

bunele relații dintre România si 
Bulgaria în toate domeniile de acti
vitate, ridicate pe o treaptă tot mai 
înaltă ca urmare a întîlnirilor si 
convorbirilor dintre tovarășul Nicolae 
Ceausescu si tovarășul Todor Jivkov.

A fost prezent Petre Duminică, 
ambasadorul României la Sofia.

In cursul întîlnirii dintre președinta 
Comitetului Femeilor Bulgare. Elena 
Lagadinova. și Maria Ciocan, a avut 
loc un schimb de informații in le
gătură cu activitatea organizațiilor 
de femei din cele două țări.

Dealtfel, întreaga participare ,a 
chimiei românești la tirgul speciali
zat din capitala Slovaciei se bucură 
de atentia miilor de vizitatori, a spe
cialiștilor si oamenilor de afaceri.

In urma tratativelor purtate au 
fost semnate în aceste sile mai mul
te contracte de export al unor pro
duse chimice românești.

— rezultat al factorilor interni
desfășurate între cele două părți — 
a spus. în continuare, vorbitorul — 
este necesar ca în Coreea de Sud să 
fie abrogată ..legea marțială extraor
dinară". să se pună capat represa
liilor și brutalităților fată de persoa
nele care se pronunță pentru instau
rarea democrației si reunificarea 
pașnică a patriei, să fie imediat eli
berate toate personalitățile politice, 
democratice si studenții arestați în 
cursul marilor manifestații din ultimul 
timp. Cît privește problema agendei 
contactelor dintre premierii celor 
două guverne, reprezentantul R.P.D. 
Coreene a arătat că discutarea unei 
asemenea chestiuni în momentul ac
tual este cu adevărat fără sens, atît 
timp cît în Coreea de Sud nu există 
încă un prim-minlstru numit.

Cele două părți au căzut de acord 
ca următoarea întîlnire să aibă loc. 
la Panmunjon. la data de 20 au
gust a.c.

FREETOWN 25 (Agerpres). — Co
mitetul Politic al Conferinței mi
nisteriale a Organizației Unitătil 
Africane, aflată în sesiune în capi
tala Republicii Sierra Leone, si-a în
cheiat dezbaterile asupra punctului 
de pe ordinea de zi referitor la in
stituirea embargoului petrolier pri
vind regimul rasist de la Pretoria, 
într-o hotărîre adoptată în acest sens 
se preconizează o inițiativă diploma
tică pe lingă țările occidentale în 
vederea respectării boicotului petro
lier fată de R.S.A., precum și ela
borarea unor măsuri urgente desti

Cu prilejul celei de-a V-a aniversări 
a proclamării independenței Mozambicului

MAPUTO 25 (Agerpres). — In ca
drul unei alocuțiuni radiodifuzate, cu 
prilejul celei de-a V-a aniversări a 
proclamării independentei Republicii 
Populare Mozambic. Samora Machel, 
președintele partidului FRELIMO și 
șeful statului, a arătat că unitatea 
poporului mozambican. coeziunea sa 
strînsă cu FRELIMO constituie che
zășia sigură pentru edificarea noii 
societăți lipsite de exploatare. Ziua 
de 25 iunie 1975 — a subliniat vor
bitorul — va rămîne înscrisă cu ma
juscule în istoria tării, dată la care 
s-a pus capăt unei dominații colo-, 
niale de cinci secole, cînd poporul

ADDIS ABEBA

Spre organizarea partidului celor ce muncesc din Etiopia
ADDIS ABEBA 25 (Agerpres). — 

în capitala Etiopiei s-a anuntat com
ponenta Comitetului Central al Co
misiei pentru organizarea partidului 
celor ce muncesc din Etiopia 
(C.O.P.M.E.) aleasă cu prilejul pri
mei reuniuni a comisiei, care s-a 
desfășurat recent în capitala tării. 
Comitetul Central cuprinde 93 de 
membri plini si 30 de membri su-

—-

AGENȚIILE DE PRESA 
pe scurt

MĂSURI ÎMPOTRIVA TERORISMULUI IN SPANIA. Guvernul spaniol 
a adoptat o serie de măsuri impotriva terorismului, îndeosebi a grupării 
politico-militare a E.T.A., din Țara Bascilor. Totodată, guvernul a adresat 
un apel populației și a cerut partidelor politice spaniole, precum și Fran
ței, în calitate de țară vecină, să colaboreze pentru a se pune capăt 
terorismului - se spune într-un comunicat publicat de Ministerul de In
terne al Spaniei.

| PENTRU CONSOLIDAREA UNI
TĂȚII DE ACȚIUNE. In capitala 
Mexicului se deschid, duminică, lu- 

Icrările unei reuniuni a formațiuni
lor politice de orientare socialistă 
din America Centrală și de Sud. 
Participanții vor analiza evoluția 

I situației politice din regiune și ac
tivitatea partidelor de stingă pen
tru consolidarea unității lor de ac
țiune antiimperialistă.

TURNEUL PREMIERULUI CA- 
I NADIAN ÎN EUROPA. Primul mi- 
I nistru al Canadei. Pierre Elliott Tru

deau, și-a încheiat vizita oficială

nate sprijinirii statelor africane le
gate din punct de vedere economic 
de Africa de Sud — Botswana. Swa
ziland si Zimbabwe. Participants la 
lucrări au salutat măsura luată de 
Organizația Țărilor Exportatoare de 
Petrol (O.P.E.C.) de a nu mai vinde 
petrol regimului de la Pretoria. 
Pentru transpunerea în practică a 
acestor hotărîri s-a propus convo
carea unei reuniuni comune a Comi
tetului de Sancțiuni al Organizației 
Unității Africane si al celui al O.N.U. 
vizînd adoptarea unor măsuri comune 
Împotriva R.S.A.

mozambican a pășit pe calea făuri
rii unei vieți noi. Referindu-se la 
unele din marile realizări ale po
porului mozambican după cucerirea 
independentei. Samora Machel a 
amintit că pămîntul a trecut în pro
prietatea celor ce-1 muncesc, iar 
principalele ramuri ale economiei 
naționale au intrat sub controlul sta
tului.

Președintele Mozambicului a re
afirmat principiile politicii externe 
a tării, de sprijinire consecventă a 
luptei împotriva colonialismului, ra
sismului. imperialismului. pentru 
cauza păcii si progresului social.

pleantl. Din C.C. fac parte Mengistu
Haile Mariam, președintele Consiliu
lui Militar Administrativ Provizoriu 
(C.M.A.P.) și al C.O.P.M.E., și 
Flkre Selassie Wogderes, secretarul 
general al C.M.A.P.

A fost anunțată, de asemenea, com
ponenta Comitetului Executiv, orga
nul suprem al C.O.P.M.E., ce va con
duce activitatea acesteia între reu
niunile Comitetului Central.

de o zi în Italia, continuîndu-și tur
neul în capitala britanică. La Roma, 
premierul canadian a fost primit 
de președintele Republicii Italiene, 
Sandro Pertini, și a avut convor
biri cu primul ministru al tării- 
gazdă, Francesco Cossiga.

ȘOMAJUL IN MAREA BRITA- 
N1E. Numărul șomerilor a crescut, 
in iunie, in Marea Britanie, cu 
150 483 de persoane, totalizînd 
1 659 676 persoane, ceea ce echiva
lează cu 6,9 la sută din totalul for
ței de muncă a țării. Agenția Reu
ter, care reia datele statistice ofi
ciale publicate la Londra, precizea

Sesiunea Sovietului 
Suprem al U.R.S.S.

MOSCOVA 25 (Agerpres). — La 
Moscova s-au desfășurat lucrările 
sesiunii Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. La lucrări au participat 
Leonid Brejnev. secretar general al 
C.C. al P.C.U.S.. alti conducători de 
partid si de stat.

Sesiunea a adoptat Legea privind 
sovietele de tinut si regionale ale 
deputatilor populari, care lărgește si 
precizează competenta organelor 
respective. De asemenea, au fost 
adoptate legi privind protecția at
mosferei si a regnului animal.

Plenara C.C. al P.M.S.U.
BUDAPESTA 25 (Agerpres). — A- 

gentia M.T.l. informează că la Bu
dapesta au avut loc lucrările plena
rei C.C. al P.M.S.U.. prezidate de 
Jănos Kâdăr. prim-secretar al C.C. 
al P.M.S.U. Comitetul Central a e- 
xaminat si aprobat rapoarte cu pri
vire la problemele Internationale ac
tuale. situația îndeplinirii planului de 
dezvoltare a economiei naționale pe 
anul 1980, precum și cu nrivire la 
alegerile de deputat! in Adunarea de 
Stat si în consiliile locale.»
Sesiunea Adunării Populare 

a R. P. Bulgaria
SOFIA 25 (Agerpres). — La So

fia s-a încheiat sesiunea Adunării 
Populare a R.P. Bulgaria, la ale că
rei lucrări au luat parte Todor Jiv
kov. prim-secretar al C.C. al P.C. 
Bulgar, președintele Consiliului de 
Stat al R.P. Bulgaria, alti conducă
tori de partid si de stat.

Deputății au dezbătut și adoptat 
legea cu privire la soluționarea pro
punerilor și sesizărilor cetățenilor și 
completările la legea privind pro
prietatea cetățenilor și au ascultat 
un raport asupra activității Minis
terului Transporturilor. A fost adop
tat. de asemenea, statutul învățăto
rului bulgar. Sesiunea a aprobat acte 
normative ale Consiliului de Stat. A- 
dunarea a aprobat eliberarea din 
funcția de prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri a lui Țano 
Țolov.

ză că acesta este cel mai înalt nivel < 
al șomajului înregistrat in Marea 
Britanie in perioada postbelică.

DECLINUL AVIAȚIEI CIVILE I 
AMERICANE. In anul 1979. liniile I 
aeriene comerciale ale Statelor Uni
te au transportat 317 milioane de I 
pasageri — arată cifrele oficiale 
date publicității la Washington, 
care constată un declin al industriei , 
și activităților aviatice civile, expli
cabile prin creșterea masivă a pre- j 
țului carburantului. Intr-o declara
ție făcută presei, președintele Aso- I 
ciației de transporturi aeriene a 
S.U.A., Paul Ignatius, a arătat că I 
„prețul carburantului, reprezentind 
12 la sută, din costurile operaționale 
ale liniilor aeriene in 1973, a ajuns, I 
in prezent, la peste 30 la sută“.

SECETA GRAVA IN MEXIC. | 
Seceta provocată de absenta ploilor 
a cauzat în Mexic moartea a 15 |
persoane în statul Queretaro si des
hidratarea a cel puțin 10 000 de per- 1 
soane, in special copii, in regiu- . 
nea de nord a țării. Peste 95 000 de 
vite și aproximativ 25 000 de păsări 
domestice au pierit in zona statelor 
Sinaloa. Sonora si Chihuahua, dau
nele fiind estimate la peste 90 mi
lioane dolari.

Lucrările Seimului R. P. Polone
Cuvintarea tovarășului Edward Gierek

VARȘOVIA 25 (Agerpres). — Lu- 
înd cuvintul la lucrările Seimului. 
Edward Gierek. prim-secretar al 
C.C. al P.M U.P.. după ce a subliniat 
că ideea călăuzitoare a dezbaterilor a 
fost preocuparea pentru asigurarea 
dezvoltării continue, cu succes, paș
nice a Poloniei si a poporului său. a 
relevat că apărarea destinderii si 
activitatea în sprijinul dezarmării 
constituie o sarcină principală. ,.în 
aceasta — a spus el — se exprimă 
cele mai profunde aspirații ale parti
dului nostru, ale partidelor aliate, 
ale tuturor organizațiilor care for
mează Frontul Unității Poporului, 
ale întregii opinii publice poloneze".

Referindu-se la politica externă a 
Poloniei, vorbitorul a declarat că 
..este infirmă ideea că apartenența 
la mari grupări politice ale lumii 
contemporane trebuie să frustreze 
politica unor țări — îndeosebi mici 
și mijlocii — de realism, de autenti
citate și de inițiativă. Tara noastră. 
Indeplinindu-și obligațiile în cadrul 
alianței. îsi aduce o contribuție 
creatoare si de sine stătătoare, 
decurgînd din tradițiile, interesele si 
aspirațiile naționale, la evoluția si
tuației internaționale. în ceea ce ne 
privește, sîntem întotdeauna gata 
pentru dialog si conlucrare în inte
resele păcii, destinderii si dezarmării 
cu toate guvernele, cu toate forțele 
politice".

„Ne-am pronunțat si ne pronun
țăm pentru lărgirea procesului de 
destindere, pentru caracterul lui uni
versal — a spus vorbitorul. — sîntem 
pentru continuarea procesului de 
destindere, la care nu există alter
nativă rațională. Atribuim o însem
nătate uriașă reuniunii de la Madrid 
prevăzută pentru toamna acestui an.

Încheierea vizitei președintelui SJJ.A. 
la Belgrad >

Declarația comună
BELGRAD 25 (Agerpres). — 

Miercuri a luat sfîrșit vizita la Bel
grad a președintelui S.U.A., Jimmy 
Carter. A fost dată publicității — 
după cum transmite agenția Taniug — 
o declarație comună în care se relevă 
că cele două părți au confirmat 
hotărirea de a continua să promo
veze schimburile de păreri și de vi
zite la toate nivelurile, considerînd 
aceasta drept o practică utilă în in
teresul ambelor țări și al înțelegerii 
internaționale. Declarația arată că a 
fost subliniată cu satisfacție creșterea 
colaborării economice, tehnico-știin- 
tifice și culturale între cele două țări, 
manifeștîndu-se interesul pentru lăr
girea și adîncirea în continuare a 
acestei colaborări.

Examinînd situația internațională, 
părțile au subliniat că, în scopul stă
vilirii actualei evoluții periculoase 
din relațiile internaționale și al reluă
rii procesului destinderii este nece
sară respectarea strictă a spiritului și 
principiilor Cartei O.N.U., în special 
a celor care se referă la nefolosirea 
forței și amestecului în treburile al
tor țări. /

O atenție deosebită a fost acordată 
situației pe continentul european.

Memorandum francez privind securitatea 
transporturilor maritime

LUXEMBURG 25 (Agerpres). — 
Ministrul francez al transporturilor. 
Joel Le Theule. a expus la Luxem
burg. în cadrul reuniunii miniștrilor 
transporturilor din țările membre ale 
C.E.E.. un memorandum al guvernu
lui Franței în legătură cu securitatea 
transporturilor maritime si lupta 
împotriva poluării cu hidrocarburi a 
anelor marine.

Memorandumul se referă în spe
cial la securitatea navelor în Cana
lul Mînecii. precum si la armonizarea 

Așteptăm ca ea să imprime impulsuri 
noi care să dinamizeze procesul 
destinderii. Vorbitorul a arătat că 
Congresul al VIII-lea al P.M.U.P. a 
propus ca Varșovia să găzduiască o 
conferință pentru dezarmare în Eu
ropa. relevînd. de asemenea, că o 
mare însemnătate pentru îmbunătă
țirea situației internaționale ar 
avea-o ratificarea cît mai grabnică 
de către S.U.A. a Tratatului cu 
U.R.S.S. privind limitarea arma
mentelor strategice. Vom face tot 
posibilul pentru a frîna primej
dioasa cursă a înarmărilor si. cu 
toate că înțelegem cît de dificilă este 
realizarea acestui obiectiv, vom nă- 
zui spre el. fără a ne precupeți efor
turile — a spus el.

..Problemelor lumii contemporane 
— a continuat vorbitorul — li se 
poate răspunde printr-o năzuință 
fermă de a făuri relații interstatale 
la baza cărora să se afle principiile 
egalității în drepturi, suveranității si 
colaborării reciproc avantajoase, cu 
alte cuvinte principiile coexistentei 
pașnice. Calea încordării si a osti
lității duce spre impas, nu permite 
să se spere în solutionarea vreunei 
probleme, iar eșecul acestei căi est» 
inevitabil.

Schimbarea tendințelor nefavo
rabile din viata internațională nu se 
produce de la sine. Este nevoie de 
activizarea continuă, crescîndă. a tu
turor forțelor orientate spre gîndire 
Si acțiuni realiste. Evenimentele din 
ultimele luni demonstrează că în 
Europa există forte care pot bara 
calea încordării, pot diminua influ
ența adepților «războiului rece», pot 
consolida structurile existente al» 
păcii".

iugoslavo-americană
părțile reafirmind necesitatea tradu
cerii în viață a tuturor prevederilor 
Actului final de la Helsinki și a pre
gătirii temeinice a reuniunii de la 
Madrid, astfel incit aceasta să reali
zeze ’progrese în toate domeniile 
procesului de edificare a cooperării 
și securității în Europa. Părțile au 
fost de acord că este necesar să se 
treacă în mod hotărît la realizarea de 
acorduri efective de dezarmare, da 
limitare a înarmărilor și reducere a 
lor, paralel cu măsuri adecvate da 
control, că este necesar să se promo
veze soluții politice, pașnice pentru 
situațiile din Orientul Mijlociu, sudul 
Africii, Asia de sud-vest și de sud- 
est, din alte regiuni ale globului.

O atenție deosebită a fost acordată 
problemelor țărilor în curs de dez
voltare și situației economice mon
diale și s-a reafirmat, totodată, că 
trebuie respectată dorința țărilor 
nealiniate de a hotărî în ce privește 
dezvoltarea internă proprie și orien
tarea lor în relațiile internaționale, 
relevîndu-se importanta mișcării da 
nealiniere ca factor independent în 
relațiile internaționale.

Președintele Carter l-a invitat pe 
președintele Prezidiului R.S.F.I. să 
facă o vizită in S.U.A.

măsurilor de control al stării tehnic® 
a navelor in porturile țărilor din 
C.E.E.

Delegația franceză a pronus orga
nizarea unei conferințe în aceste 
probleme, la care să participe si 
Grecia, țările scandinave. Spania si 
Portugalia. Organizația interguverna- 
mentală consultativă pentru naviga
ția maritimă ar trebui să se asocieze 
si ea la această conferință, care ar 
putea avea loc în decembrie la 
Paris, a opinat delegatul francez.

15 ani de la Congresul 
al IX-lea al P.C.R.
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Preocupări fundamentale, contribuții majore ale glndirii si acțiunii 
tovarășului Nicolae Ceausescu iu dumeniul politicii externe

ORIZONTURI NOI LEGĂTURILOR DE SOLIDARITATE ȘI COLABORARE 
CC ȚĂRILE 1N CURS DE DEZVOLTARE

în ansamblul activității internațio
nale atît de dinamice, desfășurate în 
perioada ultimului deceniu și jumă
tate, caracterizată pe drept cuvint 
drept cea mai rodnică în împliniri 
din întreaga istorie a patriei, una 
dintre orientările care o definesc în 
modul cel mai pregnant este dezvol
tarea intensă a relațiilor de priete
nie și colaborare cu țările în curs de 
dezvoltare, cu tinerele state ce au 
pornit pe calea afirmării independen
te. Este o orientare de semnificație 
șl Însemnătate fundamentală, ea vi
zînd raporturile României cu țări 
unde trăiesc nu mai puțin de două 
treimi din populația lumii.

Actionînd pe un teren aproape 
nedefrișat, secretarul general al 
partidului, președintele Republicii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu are me
ritul de a fi elaborat o concepție nouă 
asupra locului și rolului țărilor în 
curs de dezvoltare în ansamblul vie
ții internaționale contemporane.

O concepție întemeiată pe im
portante considerente de principiu : 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a arătat, 
astfel că. In linii generale, aceste sta
te au un rol progresist în viața in
ternațională, fapt determinat în mod 
obiectiv de preocupările lor pe plan 
intern Îndreptate spre înlăturarea 
structurilor perimate, anacronice, spre 
accelerarea progresului lor economic 
și social ; apărute pe harta politică a 
lumii ca urmare a unor îndelungate 
lupte de eliberare națională, ele se 
opun politicii de dominație și dictat, 
de colonialism și neocolonialism : 
toate aceste state au ca preocupare 
dominantă consolidarea independen
ței cucerite, fiind vital interesate în 
afirmarea reală în viata internațio
nală a unei politici noi, democratice, 
de echitate și justiție, care să asigure 
dreptul inalienabil al fiecărui popor 
de a fi deplin stăpîn pe avuțiile sale 
naționale, de a-și hotărî singur soar
ta ; și, in fine, toate sînt vital intere

sate in lichidarea subdezvoltării pe 
plan mondial, a decalajelor existen
te, in instaurarea unei noi ordini eco
nomice internaționale, în avantajul 
tuturor statelor, al asigurării păcii și 
înțelegerii în lume.

în acest cadru general, secretarul 
general al partidului a pus în lumină 
caracterul obiectiv necesar al întăririi 
legăturilor de prietenie, solidaritate și 
colaborare cu țările în curs de dez
voltare, subliniind concordanța de 
interese istorice ale poporului român 
și popoarelor noilor state indepen
dente. Ducînd el însuși de-a lungul 
secolelor o luptă neînfricată pentru 
a-și păstra ființa națională și a se 
dezvolta de sine stătător, poporul ro
mân înțelege profund aspirațiile de 

EVOLUȚIA ASCENDENTĂ A CONLUCRĂRII 
MULTILATERALE

• Volumul total al schimburilor economice ale României 
cu țările în curs de dezvoltare a fost in 1979 de aproape 30 
de ori mai mare decît în 1964.

Ponderea acestor state în comerțul exterior al țării noas
tre a crescut de la 4,9 la sută în 1964 la 22 la sută in 1979, 
urmînd să ajungă la 25-30 la sută pînă la sfîrșitul acestui an.

• România participă la realizarea a peste 130 de obiec
tive economice și sociale în diferite țări în curs de dezvoltare. 
O contribuție deosebită aduc cele circa 30 de societăți mixte, 
existente în domeniul industriei, agriculturii, construcțiilor de 
mașini, comerțului etc.

• In România învață 16 000 de tineri din țări în curs de 
dezvoltare, o parte dintre ei fiind bursieri ai statului nostru.

• Peste 15 000 de specialiști români se află în 60 de 
state in curs de dezvoltare, pentru a acorda asistență tehnică 
și a contribui la calificarea personalului autohton, realizin- 
du-se prin aceasta și un important transfer de tehnologie.

libertate și emancipare politică și 
economică ale tuturor popoarelor ce 
s-au eliberat de sub dominația străi
nă. Solidaritatea de astăzi reprezintă 
astfel continuarea solidarității mani
festate față de aceste popoare in 
cursul luptei de eliberare, a sprijinu
lui material, politic și diplomatic pe 
care România socialistă l-a acordat 
și continuă să-l acorde tuturor națiu
nilor angajate pe calea afirmării in
dependente. în al doilea rînd, natura 
acestei solidarități nu este numai de 
ordin afectiv. Fiind ea însăși țară in 
curs de dezvoltare, România împăr
tășește aceleași preocupări și obiec
tive, este alături de aceste state in 
eforturile lor pentru progres econo
mic și social, pentru lichidarea 

inechităților existente și instaurarea 
unor relații internaționale noi, clădi
te pe temelia egalității, a respectului 
independenței și suveranității națio
nale, neamestecului în treburile in
terne. avantajului reciproc.

Tenacitatea excepțională și perse
verența cu care șeful statului român 
a acționat pentru lărgirea continuă a 
raporturilor României cu țările în 
curs de dezvoltare pe toate planurile 
— politic, economic, tehnico-științi- 
fic, cultural etc. — au determinat în
registrarea în acest domeniu a unui 
adevărat salt calitativ, realizat în pe
rioada acestui deceniu și jumătate.

Subliniind permanent importanta 
intensificării acestor legături, secreta
rul general al partidului a fundamen
tat un concept nou de colaborare cu 
aceste țări, definindu-i ca laturi esen
țiale realizarea unor înțelegeri pe 
termen lung — care să-i dea stabi
litate și perspectivă — Si introdu
cerea unor forme moderne de coope
rare economică, menite să ducă la 
fructificarea resurselor lor naționale, 
la crearea unor economii moderne, 
diversificate, la formarea de cadre 
naționale.

Momente de profundă semnificație 
pentru cursul ascendent al relațiilor 
bilaterale, contactele la nivelul cel 
mai înalt, realizate în timnul Istori
celor itinerare întreprinse de tovară
șul Nicolae Ceaușescu în țări din 
Africa. Asia. America Latină, sau la 
București, au consacrat, in documen
tele semnate eu aceste ocazii, un 
adevărat exemolu de relații noi între 
state egale, constituind prin aceasta 
o importantă contribuție la eforturile 
pentru instaurarea unei noi ordini 
politice și economice mondiale.

Concomitent cu dezvoltarea fără 
precedent a raporturilor bilaterale, 
pornind de la aceste raporturi șî 
avînd în vedere interesele și obiecti
vele comune, s-a extins și s-a conso
lidat conlucrarea politică dintre 
România Si țările în curs de dezvol

tare pe arena internațională, fapt 
concretizat in numeroase inițiative și 
acțiuni atît in sistemul Organizației 
Națiunilor Unite, cît și in alte foruri 
Internationale. Desfășurînd o recu
noscută activitate de deschizător de 
drumuri, în acest sens, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a militat cu fer
mitate pentru realizarea unității de 
acțiune a țărilor în curs de dezvol
tare in scopul promovării intereselor 
lor, pentru crearea condițiilor nece
sare asigurării unei prezențe active 
și efective a acestor țări in solutio
narea problemelor ce confruntă lu
mea în care trăim. România dă tot
odată o înaltă apreciere rolului pe 
care-1 joacă țările nealiniate in viața 
internațională — in covîrșitoarea lor 
majoritate tari In curs de dezvoltare 
— în lupta impotriva -vechii politici 
de dominație și asuprire, pentru de
pășirea politicii de blocuri și a zone
lor de influentă.

Expresia cea mai elocventă a nive
lului atins, în ultimii ani, in conlu
crarea pe plan international dintre 
tara noastră și statele in curs de dez
voltare o constituie intrarea Româ
niei in „Grupul celor 77", participarea 
activă a României la activitatea des
fășurată in acest cadru pentru susți
nerea intereselor comune, pe planul 
politicii mondiale.

Pentru remarcabila contribuție teo
retică, pentru vasta activitate practi
că in vederea întăririi prieteniei, so
lidarității $i colaborării cu țările in 
curs de dezvoltare, numele președin
telui Nicolae Ceaușescu este astăzi 
pronunțat cu prețuire, respect Si sti
mă în țările Africii, Asiei. Americii 
Latine, ca o deplină recunoaștere a 
eforturilor depuse, de-a lungul aces
tui deceniu și jumătate, pentru cauza 
comună a progresului, independentei 
și suveranității naționale. Înțelegerii 
și păcii în lume.

Valentin PAUNESCU

Abordînd probleme de bază ale relațiilor 
cu țările în curs de dezvoltare, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU a subliniat:

O FORȚA ANTIIMPERIALISTĂ ACTIVA. „Noile state inde
pendente joacă un rol important in viața internațională, ma- 
nifestîndu-se ca o forță antiimperialistă activă, ca un factor 
puternic de promovare a ideilor păcii, libertății și independen
ței popoarelor".

CONSOLIDAREA ECONOMICĂ A INDEPENDENȚEI POLI
TICE. „Crearea unei economii proprii puternice, dezvoltarea 
unei industrii capabile să asigure punerea largă în valoare a 
resurselor materiale și umane, organizarea producției agricole 
pe baze moderne au o însemnătate primordială pentru tinerele 
state independente, sînt esențiale pentru asigurarea adevăra
tei independențe și suveranități".

SOLIDARITATE ORGANICA. Fiind ea însăși țară în curs 
de dezvoltare, România înțelege bine preocupările acestor 
state, sprijină activ eforturile lor, lupta lor pentru a fi stăpîne 
pe bogățiile naționale și pentru a le folosi în scopul progresu
lui și al propriei bunăstări.

IMPERATIVUL UNITĂȚII. Pentru asigurarea dezvoltării eco
nomice accelerate și consolidarea independenței politice a 
statelor ce au pășit recent pe calea dezvoltării de sine stătă
toare este imperios necesară întărirea unității și colaborării 
tuturor forțelor antiimperialiste, progresiste și democratice atît 
in fiecare țară, cît și pe arena internațională.

EFORTURI PROPRII PLUS SPRIJIN INTERNAȚIONAL. 
Calea dezvoltării economico-sociale a fiecărei națiuni presu
pune, în primul rînd, unirea eforturilor proprii, și, totodată, 
impune ca țările dezvoltate să acorde un sprijin mai mare 
țărilor care ,au de făcut față unor probleme grele in dezvol
tarea lor.

COLABORARE FĂRĂ CONDIȚIONĂRI POLITICE. Ceea ce 
se cere este ca relațiile de colaborare cu noile state să nu fie 
legate de nici un fel de condiție politică și să contribuie la 
formarea unei industrii și agriculturi puternice, independente 
în fiecare țară.
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