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I MESAJUL TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU,-> > / 
președintele Republicii Socialiste România, 

adresat celei de-a XVII-a Conferințe la nivel înalt 
a Organizației Unității Africane

Excelenței Sale Domnului SIAKA STEVENS
Președintele Republicii Sierra Leone,

Președintele in exercițiu al Organizației Unității Africane

Cu toate forțele și mijloacele,

din zorii și pinii seara1

SECERIȘUL TREBUIE INTENSIFICA TI
©ARIA RECOLTĂRII ORZULUI SĂ FIE EXTINSĂ Șl IN JUDEȚELE DIN CENTRUL, 
ESTUL Șl NORDUL ȚĂRII • DUPĂ ORZ - IMEDIAT CULTURI SUCCESIVE • ÎN JU
DEȚELE DIN SUD SĂ SE TREACĂ LA STRÎNGEREA GRIULUI, PARCELĂ CU PARCELĂ

Am intrat intr-o săptămină cînd 
este imperios necesar ca secerișul 
cerealelor păioase să fie intensificat 
la maximum. Desigur, pe primul 

' .Jan al urgentelor se situează În
cheierea recoltării orzului. Practic, 
in majoritatea județelor din sudul 
tării această lucrare s-a incheiat 
sau se află intr-un stadiu final. 
Important este acum ca si in jude
țele din centrul, nordul si estul tă
rii să se treacă cu toate forțele Ia 
secerișul orzului, iar după recoltare 
să se stringă imediat paiele si să 
se insămințeze cea de-a doua cul-

tură — legume, porumb pentru 
boabe și plante furajere.

Caracteristic pentru această săp
tămină este începerea recoltării 
griului — moment de virf al sece
rișului — care necesită o maximă 
concentrare de forte, astfel ca „pii- 
nea tării" să fie strinsă. asa cum 
a indicat conducerea partidului, in 
8—10. cel mult 12 zile. Este de da
toria specialiștilor si conducerilor 
unităților agricole din județele din 
Cimpia Dunării să urmărească per
manent stadiul coacerii pe fiecare 
parcelă, pe fiecare tarla și. acolo 
unde griul a ajuns la maturitate, să 
organizeze imediat recoltarea.

IALOMIȚA

Gteva învățăminte din „campania 
orzului" pentru „campania griului"
Duminică, în județul Ialomița s-au 

recoltat ultimele suprafețe din cele 
42 500 hectare cultivate cu orz. Ținlnd 
seama că din primele zile ale lunii 
iulie va începe recoltarea griului, cul
tură ce ocupă peste 100 000 hectare, 
prezintă un deosebit interes modul in 
care s-a desfășurat secerișul orzului. 
Concluziile se cer analizate cu răs
pundere, trăgindu-se toate învățămin
tele. atit din experiența bună in ve
derea generalizării ei. cit si din 
neajunsurile ce s-au manifestat pen
tru a putea fi prevenite.

Un prim aspect: in județul Ialomi

ța secerișul orzului s-a desfășurat pe 
parcursul a numai cinci zile. Interva
lul putea fi scurtat dacă unele coo
perative agricole — cum sint cele 
din Balaciu, Vlădeni. Sfîntu Gheorghe 
și altele — nu ar fi tergiversat in- 
ceperea lucrărilor. Experiența și re
zultatele unităților agricole din con
siliile agroindustriale Borcea. Bog
dana, Ciocănești, Roseți, Cosîmbești 
și Grivița au dovedit că secerișul or
zului se poate face intr-un timp cit 
mai scurt, de trei și chiar numai 
două zile. „Realizarea vitezei zilnice 
stabilite a constituit factorul hotări-

tor care a asigurat încheierea recol
tării in termenul prevăzut — ne-a 
spus tovarășul Nicolae Miu, primarul 
comunei Grivița. Prin organizarea 
muncii în formații mari, care au lu
crat grupat, avind in dotare toate 
utilajele — de la combine la semănă
tori — recoltarea, transportul pro
ducției, eliberarea și pregătirea te
renului și insămințarea culturilor 
duble s-au executat in flux con
tinuu".

Nu vom insista asupra acestor ele
mente. Ele sipt bine cunoscute și se 
află înscrise în programul de lucru 
al fiecărei unități agricole. Problema 
este că nu peste tot lucrările s-au 
desfășurat după programul stabilit, 
încă de la început au apărut unele 
greutăți și neajunsuri care au îm
piedicat buna desfășurare a lucrări
lor, neajunsuri care, la recoltarea 
griului, nu trebuie să se mai re
pete.

Folosirea la capacitatea maximă a 
combinelor este hotărîtoare pentru 
realizarea vitezei zilnice la recoltarea 
griului și încheierea acestei lucrări 
în 8—9 zile. Or, încă de acum există 
anumite semne de întrebare cu pri
vire la realizarea vitezei zilnice pla
nificate. Și iată de ce. Modul în care 
s-au comportat combinele la secerișul 
orzului face necesar ca organele a- 
gricole să analizeze cauzele ce au de
terminat ca, pe ansamblul județului, 
să se înregistreze peste 7 000 de ore- 
staționare in funcționarea acestora.

Aurel PAPADIUC 
Mihai V1ȘOIU

(Continuare in pag. a IV-a)

în întreaga țară, 
sentimente 

de profundă 
satisfacție pentru 
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Honecker a Ordinului 
„Karl Marx" 

PAGINA A IH A

Cea de-a XVII-a Conferință la nivel înalt a Organizației 
Unității Africane îmi oferă plăcutul prilej ca. in numele 
poporului român și al meu personal, să vă adresez dum
neavoastră, tuturor șefilor de stat și guvern ai țărilor 
membre ale organizației, precum si conducătorilor miș
cărilor de eliberare națională participanți la această im
portantă reuniune africană, un călduros mesaj de priete
nie și solidaritate, precum și cele mai bune urări de pace 
și nrogres pentru popoarele din Africa.

Conferința la nivel înalt a Organizației Unității Afri
cane are loc in condițiile unei situații internaționale deo
sebit de complexe, cînd s-a ajuns la o încordare deosebit 
de gravă. Se afirmă tot mai puternic hotărirea popoarelor 
de a pune capăt vechii politici imperialiste de dominație 
și asuprire, de forță și dictat, de a se dezvolta libere și 
independente, intr-un climat de deplină egalitate, înțe
legere și pace. Totodată, ca urmare a acumulării unor pro
bleme nerezolvate și a apariției altora noi, se accentuează 
contradicțiile dintre unele state și grupări de state, po
litica de reîmpărțire a zonelor de influență și dominație 
— ceea ce creează mari pericole pentru libertatea și in
dependența popoarelor, pentru pacea și securitatea inter
națională.

România consideră că imperativul cel mai arzător al 
prezentului este unirea și conlucrarea tot mai strinsă a 
tuturor popoarelor, a forțelor înaintate de pretutindeni 
pentru a împiedica agravarea situației internaționale, pen
tru reluarea și continuarea cursului spre destindere. Viața 
demonstrează că cerința esențială a destinderii și păcii 
este respectarea riguroasă a dreptului sacru al fiecărui 
popor la libertate, independență și suveranitate națională, 
a dreptului fiecărei națiuni de a-și hotărî viața așa cum 
dorește, fără nici un amestec din afară.

Popoarele Africii au adus și aduc o contribuție de sea
mă la afirmarea libertății, independenței, egalității, păcii 
și colaborării pe continent și in întreaga lume.

România socialistă, poporul român au acordat și acordă 
un sprijin activ acțiunii hotărîte a țărilor și popoarelor 
africane pentru abolirea oricărei politici imperialiste, co
lonialiste și neocolonialiste. de discriminare rasială și 
apartheid, eforturilor lor îndreptate spre consolidarea in
dependenței și suveranității naționale, pentru lichidarea 
subdezvoltării și tuturor consecințelor îndelungatei asu
priri coloniale, pentru asigurarea unei dezvoltări armo
nioase în ritm rapid. în conformitate cu cerințele progre
sului economic și social contemporan, pentru edificarea 
unei noi ordini economice internaționale.

Susținind lupta dreaptă a popoarelor africane pentru 
înlăturarea ultimelor rămășițe ale dominației coloniale, 
poporul român privește cu profundă satisfacție victoriile 
obținute în ultimii ani de statele africane care s-au eli
berat de dominația colonială. Salutăm proclamarea noului 
stat Zimbabwe. încununarea strălucită a luptei pline de 
eroism duse de poporul Zimbabwe, căruia îl dorim noi 
succese în consolidarea independenței și progresului eco
nomic și social al patriei sale.

Sintem solidari cu lupta pentru eliberare șl indepen
dență națională a poporului din Namibia, căruia îi acor
dăm sprijinul nostru politic, moral, diplomatic și material, 
și ne exprimăm Încrederea că sub conducerea Organiza
ției Poporului din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.) această 
luptă va fi încununată de succes. Totodată. România mi
litează cu fermitate pentru lichidarea definitivă a politicii 
de discriminare rasială și de apartheid în Africa de Sud.

Pornind de la. interesele vitale ale popoarelor africane, 
de care ne leagă o strinsă și trainică prietenie, de la ca
racterul indivizibil pe care pacea și securitatea l-au că
pătat in epoca noastră, ne exprimăm încrederea că statele 
africane vor face totul pentru depășirea tensiunilor și 
situațiilor conflictuale care mai există în diferite părți ale 
continentului, pentru soluționarea problemelor litigioase 
pe calea tratativelor, prin mijloace pașnice.

In situația complexă a lumii de agi. întărirea unității și 
solidarității țărilor africane, concentrarea eforturilor, pe

FREETOWN 
plan național și regional, in vederea progresului. lor eco
nomic și social mai rapid, reprezintă o condiție esențială 
pentru promovarea politicii de independentă și dezvoltare 
liberă, de sine stătătoare, pentru excluderea oricăror pre
siuni și imixtiuni din afară, constituie unica modalitate 
de rezolvare trainică și stabilă a problemelor cu care ele 
sint confruntate.

Legăturile trainice de solidaritate și colaborare care 
unesc poporul român și popoarele africane capătă astăzi 
o semnificație și mai profundă prin conținutul tot mai 
bogat al raporturilor care s-au statornicit între România 
și statele independente din Africa. Sintem bucuroși să 
constatăm că aceste relații cunosc un progres. continuu, 
se amplifică și se adîncesc pe baza principiilor deplinei 
egalități in drepturi, respectării independenței și suvera
nității naționale, avantajului și respectului reciproc. Țările 
noastre colaborează, de asemenea, în mod fructuos la 
O.N.U. și alte reuniuni internaționale, in cadrul grupu
lui țărilor în curs de dezvoltare și al țărilor nealiniate, 
unindu-și eforturile in lupta pentru lichidarea politicii 
imperialiste și colonialiste, pentru apărarea independenței 
și libertății popoarelor.

tntilnirile frecvente pe care le-am avut cu conducătorii 
statelor și ai mișcărilor de eliberare națională din Africa, 
atit in România, cit si pe pămîntul african, convorbirile 
și înțelegerile adoptate cu aceste prilejuri au constituit o 
vie. manifestare a hotărfrii poporului român și popoarelor 
africane de a intări și mai mult prietenia și solidaritatea 
dintre ele, de a dezvolta cooperarea în ■ domeniile eco
nomic, tehnic și cultural-științific și conlucrarea lor pe 
plan internațional.

Considerăm că in condițiile actuale se impune să. se 
acționeze cu mai multă energie pe plan internațional pen
tru a se pune capăt cu desăvirșire oricărei încălcări a 
libertății și drepturilor naționale legitime ale popoarelor 
africane, a oricărei forme de dominație sau amestec străin 
în afacerile interne. în acest sens, apreciem că Organizația 
Unității Africane are un rol de însemnătate deosebită in 
întărirea solidarității și unității țărilor continentului, la 
depășirea unor probleme complexe rămase din perioada 
oprimării coloniale, la promovarea cauzei eliberării totale 
a Africii, a cooperării și conlucrării strinse jn scopul dez
voltării economice și sociale independente.

Sintem de părere că se impune un efort sporit din 
partea întregii comunități internaționale pentru lichidarea 
gravei anomalii a epocii noastre, care este perpetuarea 
stării de subdezvoltare în care se mai află cea mai mare 
parte a omenirii. România militează permanent și dorește 
să întărească colaborarea cu țările africane, cu țările in 
curs de dezvoltare șl nealiniate, cu toate statele. în ve
derea lichidării marilor decalaje dintre ele și instaurării 
unei noi ordini economice internaționale, pentru ca se
siunea specială a Adunării Generale a O.N.U. din acest 
an să adopte măsuri eficiente în această direcție.

Ca tară europeană, interesată în dezvoltarea premiselor 
păcii și colaborării pe continent, România acționează 
pentru ca reuniunea de la Madrid să se soldeze cu măsuri 
de natură să realizeze securitatea, să promoveze dezan
gajarea militară, reducerea armamentelor, relațiile de în
credere și colaborare neîngrădită in domeniul economic, 
științific si tehnic între statele participante la Conferința 
pentru securitate si cooperare europeană.

România militează, totodată, pentru înfăptuirea de
zarmării. și în primul rind a dezarmării nucleare, pentru 
soluționarea marilor probleme care confruntă omenirea 
contemporană cu participarea tuturor țărilor, condiție fun
damentală a asigurării stabilității in lume.

Cu aceste gînduri.și sentimente, îmi exprim convingerea 
că cea de-a XVII-a Conferință la nivel înalt a O.U.A. de 
la Freetown se va. înscrie ca o nouă și importantă con
tribuție la'cauza libertății și independenței popoarelor din 
Africa și vă urez succes deplin in desfășurarea lucrărilor 
sesiunii dumneavoastră.

armonioasă
economico-socială

15 ANI DE LA CONGRESUL AL IX-LEA AL PARTIDULUI 
ani de istorie nouă, revoluționară a patriei, 

de puternic avînt creator în construcția socialistă

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

La temelia bunăstării
oamenilor - dezvoltarea

a tuturor localităților

ÎNTREPRINDEREA 
MINIERĂ 

CĂPENI-BARAOLT 
ȘI-A ÎNDEPLINIT 

PLANUL CINCINAL

Valoarea formativă 
a literaturii pentru copii

— Ultima perioadă, de un deceniu 
și jumătate, din istoria patriei se dis
tinge prin progrese remarcabile in 
construcția socialistă. Cum. se oglin
dește această perioadă, tovarășe 
prim-secretar. fi in realitățile jude
țului Bihor ?

— Perioada la care ne referim — is
toricește atit de scurtă — este și 
pentru Bihor, la fel ca pentru toată 
țara, cea mai bogată din intreaga 
construcție socialistă. Punctul de por
nire pe calea unei dezvoltări fără 
precedent in toate domeniile vieții 
economico-sociale il reprezintă — șșa 
cum o știm noi. acasă, așa cum știe 
toată lumea care a urmărit evoluția 
României socialiste — Congresul al 
IX-lea al partidului, care a stabilit 
o nouă strategie a înaintării țării 
noastre pe calea socialismului. Și tot 
ce s-a realizat măreț de-atund în
coace la noi este indisolubil legat 
de personalitatea tovarășului Nicolae 
Ceaufescu, secretarul general al

Convorbire cu tovarășul Gheorghe BLAJ,
prim-secretar ol Comitetului Județean Bihor al P.C.R.

partidulul nostru, de gindirea sa no
vatoare, de dinamismul său revolu
ționar, pe care le-a imprimat, în fo
losul țării, întregii noastre sotietăți.

Ca toti oamenii muncii de pe cu
prinsul patriei, și bihorenii — români, 
maghiari și de alte naționalități, care 
trăiesc și muncesc înfrățiți pe aceste 
străvechi plaiuri românești — au ob
ținut in această perioadă succese fără 
egal. Ca să ilustrăm drumul parcurs 
în cei 15 ani — privind Bihorul în 
oglinda retrospectivă a ceea ce a fost 
și in chipul lui de astăzi — trebuie 
să ne intrebăm înainte de toate pe 
noi înșine : cum am fost si cum am 
gindit atunci, cine sintem, cum gin- 
dim și acționăm acum ?

— De la ce stadiu a pornit atunci 
Bihorul și unde se află acum ?

— La baza progresului economico- 
social se află, desigur, industrializa
rea. La aceasta mă voi referi, deci, 
în primul rînd, subliniind că la în
ceputul a ceea ce numim „Epoca 
Ceaușescu" zestrea industrială a Bi
horului era destul de modestă. Gra
tie politicii partidului nostru de dez
voltare armonioasă, echilibrată a for
țelor de producție, de Înflorire multi-

laterală a tuturor județelor si locali
tăților țării. Bihorul se prezintă azi 
ca un județ industrial-agrar in plină 
dezvoltare. în cei 15 ani de progres 
continuu în toate domeniile vieții ma
teriale și spirituale, prin grija parti
dului nostru, in județul Bihor au fost 
create noi Întreprinderi industriale, 
de un înalt nivel tehnic. O realizare 
deosebită din această perioadă o con
stituie marea platformă industrială 
din zona de vest a municipiului 
Oradea — o salbă de mari intreprin-

Convorbire realizată de 
Alexandru PETI 
corespondentul „Scînteii

Colectivul de muncă al între
prinderii miniere Căpeni-Bara- 
olt, județul Covasna, a anunțat 
la 29 iunie îndeplinirea sarci
nilor de plan aferente actualu
lui cincinal. Aceasta va permi
te unității să realizeze, pină la 
finele perioadei, o producție de 
670 000 tone cărbune peste pre
vederile planului. De subliniat 
că prin aplicarea în viată a pre
vederilor noului mecanism eco- 
nomico-financiar s-a obținut o 
importantă reducere a cheltu
ielilor de producție, astfel Incit 
indicatorul cheltuielilor ma
teriale la 1 000 lei p.roducție- 
marfă este cu 41 lei sub cel 
planificat.

Anunțind acest succes prin- 
tr-o telegramă adresată Comi
tetului Central al Partidului 
Comunist Român, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, colectivul de 
muncă al întreprinderii subli
niază, printre altele :

Rezultatele înregistrate sint o 
dovadă a atașamentului și ade
ziunii depline a celor ce trăim 
și muncim în bazinul carboni
fer Baraolt față de politica ști
ințifică, clarvăzătoare a parti
dului șl statului nostru, sint o 
ilustrare a sentimentelor noas
tre de mulțumire față de 
conducerea partidului, față de 
dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe secretar general, pen
tru grija ce o purtați dezvoltă
rii și înfloririi multilaterale a 
tuturor județelor patriei, ridi
cării. continue a bunăstării fii
lor României socialiste.

(Continuare in pag. a Ii-a)

Construcții noi. moderne in zona de vest a Oradei ; in fotografia din stingă - acum 15 ani pe strada 6 Martie, 
din aceeași zonă a municipiului

Urmărind presa li
terară, se poate lesne 
observa — de ani de 
zile — un insuficient 
interes al criticii lite
rare față de literatura 
destinată copiilor. Ici- 
colo apar cite o recen
zie sau un articol, dar 
autorul respectiv nu 
reușește Întotdeauna 
să judece cartea pen
tru copii ca atare. 
Consider că dacă s-ar 
clarifica din punct de 
vedere teoretic tot 
„complexul" acesta de 
literatură — carte 
pentru copii — prin 
dezbateri, discuții, ma
teriale publicate cu 
regularitate — atunci 
s-ar reliefa mai pre
cis ceea ce au comun 
literatura și literatura 
pentru copii, precum 
șl deosebirile dintre 
ele. Acest lucru este o 
condiție fundamentală 
pentru o critică știin
țifică a literaturii 
pentru copil.

Literatura pentru 
copii este condusă de 
aceleași legi generale 
estetice ca beletristica 
in general, fiind prin 
urmare artă. De a- 
ceea, se cere evaluată 
ca atare. Nu poate fi 
socotită drept o lite
ratură de mai mică 
importanță, dar nici 
nu poate sprijini ne
mijlocit activitatea pe
dagogică — cum cred 
unii pedagogi — ci 
poate acționa cu mij
loace specifice, ca 
orice artă.

Dacă literatura, arta 
pot avea și o influen
ță educativă, atunci 
cariile destinate copii
lor trebuie să aibă cu 
atit mai mult Însuși
rea de a educa, fără 
să fie didacticiste. O 
carte care nu furnizea
ză copiilor pe neobser
vate și cunoștințe noi 
despre lumea in care 
trăiesc aproape nu 
este de conceput, știut 
fiind faptul că acumu
larea de cunoștințe 
cit și cunoașterea sint 
caracteristici esenți
ale ale acestei vîrste. 
Copiii au devenit citi
tori mai pretențioși, 
literatura joacă un rpl 
crescînd in procesul 
educațional, așteptă
rile sociale fată de li
teratură și sarcinile în 
acest sens au devenit 
mai diferențiate, mai 
cuprinzătoare.

Dar rolul educativ 
nu se rezumă doar la 
îmbogățirea cunoș
tințelor cititorilor; car
tea pentru copii are 
întotdeauna și un 
mesaj clar, moraliza
tor. Dealtfel, depinde 
de talentul scriitoru
lui care se adresează 
celor mai tineri citi
tori ai noștri dacă a- 
pare in fața lor ca un 
moralist sau ca un e- 
ducator. Prin urmare, 
atitudinea micilor ci
titori este și aceasta 
diferențiată: dacă o 
carte reușește să îm-

Opinii de
Hedi HAUSER

bine fericit morala cu 
intreaga acțiune a 
cărții, atunci copiii 
vrind-nevrind ajung 
singuri la concluziile 
urmărite de scriitor. 
Dealtfel, fiecare vîrstă 
are preferințele ei — 
basmul, legenaa, le
genda eroică, cartea 
de aventură etc. — 
dar in general sint sa
vurate in primul rînd 
cărți cu o acțiune cap
tivantă, pline de sur
prize; să nu uităm că 
adesea copiii se lasă 
lesne mișcați de eve
nimente tragice, dar 
în același timp umo
rul și satira sint arme 
care nimeresc întot
deauna la țintă. De a- 
ceea. cărțile semnate 
de Octav Pancu-Iași. 
care s-ar cere reedi
tate mal des, au avut 
o priză atit de puter
nică la cititori; de a- 
ceea. povestirile triste, 
nostalgice ale Otiliei 
Cazimir („A murit 
Luchi") au emoțiănat 
multe generații de 
copii.

Aici s-ar cere desi
gur o analiză mai a- 
mănunțită a telului in 
care trebuie oglindită 
realitatea în literatura 
pentru copii, a eroilor 
pilduitori, a oameni
lor maturi, a conflic- 
'telor etc.

Diteratura germană 
autofHonă pentru copii 
abordeaxă in mod fi
resc o serie de teme, 
subiecte, 'brqbleme 
care sint tratate'^60" 
potrivă de literatura 
română pentru copii : 
teme mari ca respec
tul adevărului, cinstea

și munca, prietenia, 
dragostea de mamă, 
de părinți si frați, de 
țară, față de partid și 
de statul socialist. Li
teratura pentru copii 
inlesnește, in același 
timp, înțelegerea unor 
fenomene -noi, a unor 
procese complexe ale 
lumii moderne în veș
nică mișcare, trans
formare și evoluție, 
tratind copilul in re
lație cu societatea. 
Dar dincolo de aceste 
lucruri general valabi
le mai există și trăsă
turi specifice care țin 
de tradiție, de istorie, 
de. limbă etc., trăsă
turi la care mă voi 
referi pe scurt in cele 
ce urmează.

Literatura germană 
destinată copiilor s-a 
dezvoltat în România 
abia după 1944, volu
mele apărute in anii 
de dinainte fiind pu
ține la număr și mo
deste ca realizare (de 
pildă, cîteva volume 
de Schuster Dutz), 
necesarul de carte 
pentru copii acope- 
rindu-se. în acei ani. 
prin cartea de import, 
în asemenea condiții, 
nu se mai putea, desi
gur. pune Droblema 
oglindiri; în literatura 
de copii a realităților 
din tara noastră Ia 
acea vreme, a relații
lor sociale., a vieții 
copiilor in condiții
le unei societăți baza
te pe inechitate si ex
ploatare. Excepție fac 
unele culegeri de fol
clor — basme si cîn- 
teoe — precum și cî
teva cărți scrise do 
autori germani autoh
toni. dar tinărite in 
străinătate, de pildă, 
povestirile despre ani
male ale scriitorului 
bănățean Otto Alscher 
sau romanele de aven
tură ale sibianului 
Anton Maly.

Creindu-se posibili
tăți de publicare prin 
Editura tineretului, au 
început să apară — pe 
lingă traduceri din li
teratura română — 
primele cărți germa
ne Dent.ru eonii, sem
nate de Lotte Berg, 
Maria Haydl, Else Kor- 
nis. Pauline. Schneider, 
Ursula Brandsch si Ri
chard Breckner. Depă
șind stadiul de început 
cu slăbiciunile ineren-
(Continuare 
în pag. a IV-a)
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J ani de istorie nouă, revoluționară a patriei, 
\ de puternic avînt creator în construcția socialistă
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„Ecoenerg"?
Așa a fost botezată o intere

santă instalație de iluminat re
alizată de cercul de electrotehni
că al Casei pionierilor si șoimi
lor patriei din Tulcea, sub îndru
marea profesorului Petru Fior. 
„Ecoenerg" înseamnă economie 
de energie. Pe cit de simplă este 
instalația din punct de vedere 
constructiv, pe atit de eficientă 
se dovedește, asigurînd o redu
cere la jumătate a consumului 
de energie electrică față de cor
purile de iluminat fluorescente. 
Este confecționată, in cea mai 
mare parte, din materiale refolo- 
sibile. Datorită acestei instalații, 
tuburile fluorescente arse devin 
utilizabile. Instalația poate fi fo
losită la iluminatul apartamen
telor. si al altor încăperi. Ba, 
mai mult: este prevăzută cu un 
dispozitiv pentru producerea,., 
razelor ultraviolete!
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„Stă pi ni 
pe volan"

In fiecare an are loc întrecerea 
celor mai buni conducători auto. 
Etapa finală din acest an, sub 
genericul „Stăpin pe volan", a 
avut loc la Baia Mare. Așii vola
nului, promovați la etapele pre
cedente, au fost supuși unor difi
cile probe. Intru lauda lor, cu 
toții s-au prezentat foarte bine 
pregătiți, juriul fiind pus la grea 
încercare. Pină la urmă au ciș- 
tigat cei mai buni dintre cei mai 
buni. Ei se numesc : Gheorghe 
Stoica, de la autobaza nr. 2 Baia 
Sprie, la categoria sub 30 de ani, 
și Vasile Ciobanu, de la secția 
utilaj greu de transport Iași, la 
categoria peste 30 de ani. Lor li 
s-a alăturat și foarte tînărul 
Mircea Fărcaș, de pe șantierul 
național al tineretului de la Ca
nalul Dunărea—Marea Neagră.

Dacă îi veți intîlni pe drumu
rile țării, puteți să le dați bi
nețe cu claxonul, dar și măi bine 
ar fi să fiți la fel ca ei: stă- 
pini pe volan.

S-a lăsat cu...
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cintec
Seară de dans la clubul „Con

structorul" din Deva. Băieți Și 
fete petrec în compania unei 
orchestre tot tinără ca și ei. La 
ora fixată pentru încheierea 
programului, muzica a cintat 
marșul, iar băieții și fetele au 
plecat spre casele lor. Trei din
tre ei — Ștefan Mihiilescu, M. 
Mihai și S. Pascu — du făcut 
'inșii cale îhtoătsă. S-ău furișat 
in club și au sustras instrumen
tele muzicale. Nu ca să c.inte, 
pentru că nu se pricepeau, ci ca 
să le facă de petrecanie la niscai 
amatori de chilipir. N-au mai 
apucat. Prinși de autorități, s-a 
lăsat cu... cintec.

S-a intimplat 
la orele 23,45
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Vineri, 27 iunie, orele 23,45. 
Un autobuz de Pe traseul 31 
Rapid, cu numărul I.T.B. 2217, a 
oprit în Piața Scinteii. După 
ce s-au urcat călătorii, șo
ferul le-a spus t ..Dacă vreți 
să vă <" 
Națiunii, scoateți 
și dați-i -Z'-—
au incercat oamenii să-i spună 
că au bilete și abonamente. In 
fața restaurantului „Perla", de 
pe Dorobanți, șoferul a întors 
autobuzul si i-a dat jos pe toți 
călătorii: „Eu am înțeles
că-i noapte si să vă duc. dar 
dacă voi n-ați .înțeles chestia cu 
taxarea la șofer..." Si a dispărut 
cu autobuz cu tot.

Cine-l „taxează" și pe ...bă
iatu’ 7

N-avea somn
Constantin Buda din Huși nu 

putea să doarmă. î$i frăminta 
mintea cum să facă și să dreagă 
pentru a-și găsi și el o ocupație, 
că de muncit nu-i plăcea să 
muncească. A sărit din pat și u 
pornit-o hai-hui prin oraș, tre- 
cind „în revistă1* autoturismele 
parcate peste noapte. Din fiecare 
înșfăca ce găsea. Deodată însă, 
o mină nevăzută l-a înșfăcat de 
guler și abia atunci i-a pierit cu 
adevărat somnul. Un echipaj al 
miliției l-a poftit tot intr-un au
toturism, dar de culoare alb-al
bastră, și a ajuns într-un loc de 
unde se speră să iasă curat, lu
minat, ca argintul strecurat...

Lovitură 
de pedeapsă

0691530. 0690902, 0691009. 0691529, 
0690903. 0691526... Sint cîteva nu
mere luate la întimplare din- 
tr-un teanc de „Bilele de in
trare". Ce fel de bilete 7 Bilete 
de intrare la spectacol. La ce 
spectacol ? Nu se spune. Unde 7 
Nu se precizează. Cind 7 Nu se 
știe... „Dacă am fi știut măcar 
de ce și cum — ne scrie un grup 
de muncitori de la I.J.C.M. Sibiu 
— nu v-am fi trimis aceste bi
lete plătite de fiecare dintre noi 
cu cite 5 lei bucata. Ceea ce 
știm e că de acești bani mun
ciți de noi profită sportivii. Mai 
exact, fotbaliștii de la „A.S. Con
strucția". Dar nu numai ve astfel 
de bilete de intrare... nicăieri ni 
se rețin bani, ci și pentru tot fe
lul ele tombole și calendare. Si, 
ca să facem haz de necaz, mă
car de-am avea și noi fotbaliști 
mai de soi. dar cind îi vezi lu
cind. le plîngi de milă. Oricum, 
celor care se ocupă cu astfel de 
afaceri nu le-ar strica o lovi
tură de pedeapsă".

Intr-adevăr ! Cine o execută 7
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U- opui • t.A-'U-L.Ur _

duc pitiă In Piața j 

scoateți fiecare bani •

I
la băiatu’". Degeaba
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l
Rubrică realizată de
Petre POPA
și corespondenții „Scinteii"
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JUDEȚUL
BIHOR

(Urmare din pag. I)
deri cu diverse profile — Uzina de 
alumină (care pune in valoare bauxi
ta de la Dobrești). Combinatul de 
prelucrare a lemnului, întreprinderea 
de industrializare a sfeclei de zahăr, 
unitatea de bază a complexei între
prinderi chimice „Sinteza". întreprin
derile „Electrocentrale", de materiale 
de construcții, „Mecanica", de acce
sorii pentru mijioace de transport. în 
afara acestei platforme*  aș adăuga și 
marca aparte a întreprinderii de ma- 
șini-unelte „înfrățirea" din Oradea, 
firmă cu renume în tară și pe glob ; 
construită și extinsă pe locul unei 
mici fabrici de odinioară, ea a devenit 
în ultimii ani o unitate de primă 
mărime a industriei românești de 
profil. Nu pot apoi să omit din su
marul realizărilor acestor ani Com
binatul de lianți șl azbociment de la 
Aleșd, tn curs de amplă extindere, el 
urmînd să devină cea mai mare în
treprindere de acest gen din țară, 
în cununa de roade a acestor 
ani trebuie să adăugăm și numele 
altor noi Întreprinderi din județ 
— întreprinderea mecanică din orașul 
Dr. Petru Groza, fabricile de mașini- 
unelte din Beiuș și Marghita. schela 
și rafinăria de petrol din Suplacu de 
Barcău, fabricile de mobilă din Ti- 
leagd și Beiuș, țesătoria de bumbac 
din Salonta, întreprinderea textilă 
din Oradea, întreprinderea de con
fecții din Marghita și altele — unități 
economice care și-au creat un renu
me binemeritat.

Prin urmare. Bihorul oferă ima
ginea unei desfășurări armonioase de 
forțe pe întreg teritoriul său.

— într-adevăr. Și nu sint puține ar
gumentele care ne ajută să facem 
această demonstrație. O semnificație 
majoră are faptul că astăzi indus
tria este prezentă nu numai în Ora
dea, ci și în alte șase orașe și 15 
localități rurale, ceea ce face ca o 
treime din producția industrială a ju
dețului să se realizeze în afara inu- 
nicipiului de reședință — Oradea. 
Astfel, în ultimii 15 ani, noile orașe 
Aleșd, Marghita, Dr. Petru Groza au 
devenit centre industriale care-și 
deschid larg ferestre spre anii ce vin.

în dezvoltarea industriei bihorene 
în ultimii ani un rol hotărîtor a avut 
promovarea largă, accentuată, a pro
gresului tehnic, a celor mai noi și mai 
moderne tehnologii, care au determi
nat mutații structurale atit de ordin 
cantitativ, dar mai ales calitativ. Mă 
refer, în primul rînd. Ia construcțiile 
de mașini și industria chimică, a că
ror producție a crescut în acest răs
timp de aproape 10 ori, respectiv de 
5,5 ori față de 1965. întreaga produc
ție industrială a Bihorului din anul 
1938 se realizează acum în numai 11 
zile. Pentru orice om de bună cre
dință aceste ritmuri de dezvoltare 
vorbesc de la sine.

Odată cu industria s-au dezvoltat 
și celelalte ramuri ale producției ma
teriale : agricultura, transporturile, 
telecomunicațiile, prestările de servi
cii, care s-au circumscris transformă
rilor Înnoitoare in tabloul bihorean 
contemporan. Agricultura, bunăoară, 
a fost marcată de însemnate mutații 
calitative. în prezent dispunem de 
aproape 4 000 tractoare și 1 450 se
mănători, aproape 900 combine și 
multe alte utilaje, ceea ce a dus la 
mecanizarea completă a culturii pă- 
ioaselor, inului, cînepii, florii-soare- 
lui, iar la porumb mecanizarea a 
ajuns la 60 la sută ; au sporit an de 
an cantitățile de îngrășăminte chi
mice, erbicidele. în prezent se admi
nistrează de 3,4 ori mai multe în
grășăminte chimice decît în 1966. Deși 
în ultimii ani nu am beneficiat de 
condiții climatice favorabile, produc
țiile medii la hectar au crescut la toate 
culturile, producția agricolă globală 
Ia nivelul anului 1979 fiind de aproape 
două ori și jumătate mai mare decit 
cea obținută in 1965. Au sporit, de 
asemenea, și efectivele de animale. 
Toate acestea sint însă departe oe a

CREȘTEREA INVESTIȚIILOR (în milioane lei)

reprezenta limita posibilităților de care 
dispunem.

— Industrializarea nu este un scop 
in sine. Este factorul care declanșea
ză toate mecanismele progresului — 
inclusiv în domeniul creșterii con
științei oamenilor, a nivelului lor de 
civilizație. Cum se reflectă acest fapt 
in realitățile de azi ale Bihorului 7

— O componentă esențială a dez
voltării multilaterale este nivelul do 
♦rai, determinat de progresele mar
cate de avîntul construcției ma
teriale. Cu satisfacție putem spune 
că Bihorul dispune în prezent de o 
bogată bază materială pentru cultură, 
învățămînt și ocrotirea sănătății. 
Practic, fiecare sat are, pe lingă 
școală, și așezămînt de cultură — mai 
mic sau mai mare. Zeci de așezări 
rurale au și cinematograf : cartea și, 
în mare parte, filmul pătrund astăzi 
pretutindeni. Electrificarea și, pe 
această bază, aparatele moderne de 
uz casnic și gospodăresc, televizorul, 
radioul fac parte acum diri viața obiș
nuită a satului bihorean. în județ 
există azi circa 500 de școli primare, 
60 școli gimnaziale, numeroase licee 
— în mare majoritate cu profiluri de 
specialitate — școli profesionale și de 
maiștri, un apreciat institut de în- 
vățămînt superior.

Deplina egalitate intre toți cetățenii 
este ilustrată si de faptul că in ju
dețul Bihor funcționează, în raport 
cu numărul populației, 114 unități 
școlare și secții cu limba de predare 
maghiară, iar alte 17 școli cu limba 
de predare slovacă. Teatrul de stat, 
ca si cel de păpuși din Oradea au fie
care si secție in limba maghiară. Tot 
în Oradea se găsește o activă casă de 
cultură a sindicatelor, o filarmonică 
cu orchestre simfonică si populară. 
Județul are în total 9 case de cultură, 
434 cămine culturale, 186 cinemato
grafe, realizate în cea mai mare parte 
în ultimul deceniu și jumătate. O 
vastă rețea de spitale cu toate spe
cialitățile pentru adulți și copii, cu 
peste 6 000 de paturi, policlinici și 
dispensare, peste 1 000 de medici și 
circa 3 000 de cadre medii sanitare 
asigură o asistență medicală atotcu
prinzătoare. Sint. toate aoestea. com
ponente inseparabile ale bunăstării

material-spirituale multilaterale, me
reu crescinde, dovezi certe ale grijii 
pentru om — țelul suprem al poli
ticii partidului, expresii vii ale uma
nismului societății noastre socialiste.

Oamenii noștri sint legați astăzi cu 
trup și suflet de societatea socialistă 
care este opera lor făurită sub con
ducerea partidului și acționează din 
convingere pentru aplicarea politicii 
partidului, știind că tot ceea ce reali
zează prin muncă și eforturi in inte
resul general este spre folosul fie
căruia în parte. Acum muncito
rul lucrează si acționează con
știent in calitate de producător, 
proprietar, beneficiar. Acesta este 
în sine un aspect semnificativ 
al cuceririlor noastre revoluțio
nare. Mai mult decît pricind pînă 
acum, fiecare om al muncii și toți oa
menii muncii la un loc se simt și 
trebuie să se simtă în cel mai înait 
Sjrad răspunzători pentru valorile ma
teriale ce le sint încredințate și pe 
care le administrează. Faptul/că, în 
actualul cincinal, cheltuielile mate
riale la 1 000 lei producție marfă în 
industria bihoreană au fost diminuate 
cu 148 lei ffeț ă de prevederi vorbește 
despre modul de gindire economic, 
înaintat, despre preocupările stărui
toare ale muncitorului de astăzi. Cu
noscuta hărnicie a bihorenilor este 
apoi atestată și de faptul că sarcinile 
primilor 4 ani și jumătate ai cincina
lului in curs au fost realizate cu 84 
zile mai devreme, ceea ce creează 
condiții pentru o producție suplimen
tară in actualul cincinal de aproape 
5 miliarde lei. Spiritul de inițiativă 
al omului muncii gospodar se mate
rializează. la nivelul cincinalului în 
curs, și In asimilarea în fabricație a 
25 tipuri de mașini și utilaje tehnolo
gice, a 450 articole de larg consum, a 
80 tehnologii noi sau modernizate. 
Toate aceste fapte de muncă reflectă 
conștiința în acțiune.

— Cum apreciați, tovarășe prim-se- 
cretar, perspectivele de dezvoltare 
ecrmomico-șocială a județului, prin 
prisma împlinirilor de pină acum 7

— Am vorbit pe scurt despre ceea 
ce a fost și s-a făcut îndeosebi in 
ultimii 15 ani. Să anticipăm viitorul 7

Ceea ce pot spune sigur este că îm
plinirile de pină acum sînt o încu
rajare și chezășie pentru tot ce vom 
întreprinde în continuare. în cadrul 
plenarei comitetului județean de 
partid cu activul au fost dezbătute, 
într-un spirit de înaltă exigență și 
răspundere comunistă, măsurile poli- 
ticb-organizatorice ce trebuie luate 
pentru îndeplinirea întocmai a indi
cațiilor și orientărilor date de tovară
șul Nicolae Ceaușescu la Consfătuirea 
de lucru de la C.C. al P.C.R., precum 
și la ședința plenară lărgită a Consi
liului Național al Oamenilor Muncii 
din 13 iunie, in expunerile secretaru
lui general al partidului nostru. A 
fost adoptat un amplu program de 
măsuri prin a cărui aplicare vom asi
gura perfecționarea întregii noastre 
activități, conferindu-i o calitate su
perioară.

Vom încheia — sîntem siguri — cu 
bune rezultate cincinalul actual. Ne 
gîndim de pe acum cu toată respon
sabilitatea la cel care urmează și 
sîntem pregătiți să facem față exi
gențelor sporite pe care le aduce. 
Ne preocupă îndeaproape, în conti
nuare, realizarea planului de dezvpj-. 
tare in profil teritorial a jucatului și 
a fiecărei'localități, proces desfășurat, 
de asemenea, cu bune rezultate în 
actualul cincinal. între atitea altele, 
în această ordine de idei ne preo
cupă de pe acum realizarea, în cin
cinalul următor, a noului centru ci
vic al municipiului reședință de ju-- 
det — modern, măreț, demn de era 
socialistă — așa cum ni l-a inspi
rat cu clarviziunea sa secretarul ge
neral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceausescu. Avem satisfacția de a 
ne fi situat pe locuri de frunte, 
și chiar pe primul loc, in competiția 
ediiitar-gospodărească din anii cinci
nalului atit între județe, cit și intre 
localitățile țării. De Ia aceste premise 
viitorul ni se prefigurează prosper și 
luminos, așa cum este conturat în 
documentele celui de-al Xîî-lea Con
gres al partidului. Avem drept che
zășie supremă pe calea către viitor 
înțelepciunea cu care omul din frun
tea țării ne-a îndrumat clarvăzător, 
cutezător pe gloriosul drum istoric 
de un deceniu și jumătate pînă azi.

fi

„IN AUGUST VOR FI LIVRATE
PANOURILE DE AUTOMATIZARE"
-se angajează colectivul întreprinderii „Automatica11 din București

întreprinderea „Automatica" din 
București urma să livreze șantierului 
Combinatului siderurgic din Călărași, 
potrivit contractelor 779 și 416, cîteva 
zeci de panouri distribloc. Potrivit 
termenelor angajate de uzina furni
zoare, panourile de automatizare ar 
fi trebuit să se afle la ora actuală 
pe șantier. Dar...

— Comenzile pentru Călărași au 
fost aminate conform unui grafic în
cheiat cu conducerea Ministerului In
dustriei Metalurgice, ne spune tova
rășul Sandu Tomescu, tehnician prin
cipal la serviciul plan al Întreprin
derii bucureștene. S-a dat prioritate 
realizării unor alte contracte incite- • 
iate cu combinatele de la Galați și 
Călan.

— Și ce se întîmplă cu panourile 
de automatizare necesare laminorului 
de profile mijlocii de la Călărași ?

— A Început pregătirea fabricației.
— Mai concret, ce Înseamnă pregă

tirea fabricației ?
— în luna mai a fost programată 

aprovizionarea cu materiale pentru 
aceste panouri.

— S-a realizat acest lucru î

— Da. întrucît panourile distribloc 
șlnt asimilate integral in țară, nu 
sint probleme privind asigurarea 
aprovizionării tehnico-materiale.

Deci, un prim pas pozitiv, care ga
rantează „startul" viguros al fabri-

COMANDA CĂLĂRAȘI" 
— sub semnul urgenței (IV)

cației. Cînd va fi luat, totuși, acest 
start ?

Discuția pe care am avut-o cu to
varășii Liviu Beghegeanu, directorul 
întreprinderii „Automatica", și Voicu 
Aldea, directorul tehnic al unității, 
avea să reflecte preocuparea colecti
vului întreprinderii, eforturile deose
bite ce se întreprind aici pentru ono
rarea promptă a solicitărilor de apa
ratură de automatizare care se fac 
de către zeci și zeci de întreprinderi 
din țară, multe din cereri fiind de 
maximă urgență. Nu negăm, desigur, 
această realitate. Ceea ce vrem să 
subliniem este faptul că și „comanda

Călărași" este urgentă. Pledează în 
acest sens importanța intrării in 
funcțiune la termenul planificat 
— septembrie — a laminorului de 
profile mijlocii de la Călărași, sta
diul avansat al lucrărilor la acest 
obiectiv, faptul că frontul de mon
taj pentru panourile distribloc este 
deschis de cîteva luni de zile. Iată 
argumente care, după părerea noas
tră, ar fi trebuit să fie luate în con
siderare atunci cînd conducerile Mi
nisterului Industriei Construcțiilor de 
Mașini și Ministerului Industriei Me- 
talurgice au stabilit graficul de prio
rități pentru acest an. grafic în care 
echipamentul pentru laminor nu este 
cuprins in totalitate. Or, livrarea in
completă a echipamentului de auto
matizare nu ar servi la nimic, nu ar 
face posibilă începerea probelor teh
nologice la laminorul de profile mij
locii.

Pornind de la necesitatea realizării 
Integrale a „comenzii Călărași" în
tr-un termen cît mai scurt, care să 
nu pericliteze termenul de punere în 
funcțiune a acestui obiectiv de in
vestiții, conducerea întreprinderii

..Automatica" a stabilit operativ, în 
prezența reporterului, măsurile nece
sare pentru începerea fabricației pa
nourilor de automatizare solicitate ne 
șantier. Așadar, se poate I

— Cu Începere din luna iulie in
troducem în lucru și această coman
dă, ne asigură tovarășul Voicu Aldea. 
10 lăcătuși, 5 vopsitori. 15 montori și 
20 de electricieni vor asigura reali
zarea în cursul lunii iulie a pa
nourilor distribloc, astfel incit mon
tajul și expediția să le efectuăm in 
luna august.

— Care este ciclul normal de fabri
cație al unui asemenea echipament ?

— în funcție de complexitate, 
45—60 de zile.

— Se poate scurta acest termen ?
— Da. Dacă știm de la început con

dițiile de montaj de pe șantier, po
ziția posturilor de alimentare elec
trică, am putea reduce cu 15 zile acest 
ciclu. Asta înseamnă că pină la ju
mătatea lunii august să finalizăm 
montajul în uzină. Iată de ce, pentru 
a ciștiga cele 15 zile, solicităm pre
zența unui specialist de Ia combinatul 
din Călărași pentru a ne da aceste 
detalii.

Relevind solicitudinea colectivului 
întreprinderii „Automatica", hotărît 
ca prin eforturi sporite să îndrepte 
o situație necorespunzătoare, de apa
riția căreia nu se face întrutotul răs
punzător, așteptăm ca măsurile adop
tate pentru finalizarea „comenzii Că
lărași" să se traducă acum in fapte.

Dan CONSTANTIN

OAMENILOR MUNCII

Prevenirea poluării
Redăm mai jos conținutul unei 

scrisori primite recent la redacție, 
semnată Chiruță Constantin :

„în numele locuitorilor din co
muna Valea Călugărească, județul 
Prahova, vă cerem sprijinul pen
tru înlăturarea cit mai grabnica a 
unui pericol care — fără exagerare 
— amenință sănătatea oamenilor și 
recoltele din comuna noastră. Des
pre ce este vorba ? Cu cițiva ani 
în urmă, la Valea Călugărească 
s-a construit un combinat de în
grășăminte chimice, ceea ce ne-a 
bucurat, mai ales că s-au creat si 
noi locuri de muncă. Dar, după 
cum se știe, comuna noastră are 
podgorii renumite. Vinurile produ
se aici au primit numeroase dis
tincții atit în țară, cit și peste ho
tare. Or, de la intrarea în funcți
une a combinatului, culturile de 
viță de vie și pomii fructiferi au 
fost atacați, în repetate rinduri, de 
gazele poluante care ies din coșu
rile combinatului. Deși ne-am adre
sat în repetate rinduri conducerii 
combinatului si primarului comu
nei, cerîndu-le să ia măsuri, pînă 
acum nu s-a întreprins nimic. în- 
grășămintele chimice sînt. desigur, 
foarte importante pentru economia 
națională. Dar ele trebuie produse 
așa cum cer legile tării. în condi
ții tehnice menite să evite polua
rea mediului înconjurător si con
secințele acesteia".

Nota redacției. Tovarășul Șt. Mo- 
șoiu, primarul comunei, ne-a spus 
următoarele :

„într-adevăr, noxele care au a- 
tins o cotă mare pot aduce pa

rt u este facultativă
gube însemnate recoltelor, mai ales 
Ia vița de vie și pomii fructiferi. 
La o evaluare făcută recent, pe 
porțiuni unde poluarea este mai 
intensă, s-a constatat că producția 
de grîu, de pildă, va fi diminuată 
anul acesta aproape la jumătate. 
Ne-am adresat în repetate rinduri 
conducerii combinatului, cerindu-i 
să ia măsuri contra pericolului po
luării. Constatăm insă că pină in 
prezent nu s-a luat nici o măsură".

La Combinatul chimic din Valea 
Călugărească am discutat lâ tele
fon cu tovarășul E. Neicuțescu, in- 
giner-șef mecanic energetician. El 
recunoaște că. in perioadele de timp 
cînd instalațiile intră sau ies din 
funcțiune, combinatul aruncă în 
aer o mare cantitate de bioxid de 
sulf, iar gazele antrenate de cu- 
renți pot ataca vița de vie și pomii 
fructiferi de pe anumite suprafețe. 
Totodată, a relatat că, studiind si
tuația, conducerea combinatului a 
întocmit documentarea pentru pro
curarea și montarea unei instalații 
de dublă catalizare la producția de 
acid sulfuric. Această nouă insta
lație va reține bioxidul de sulf și 
va înlătura poluarea. în acest sens, 
s-a subliniat necesitatea unui spri
jin mai eficient din partea MiniS» 
terului Industriei Chimice, de care 
depinde combinatul din Valea Că
lugărească.

Sa impune, așadar, urgentarea 
procurării utilajelor»și a montării 
instalației, astfel ca pericolul po
luării din Valea Călugărească să 
fie definitiv înlăturat (A. Mun
teanul.

Parcul gospodarilor
Municipiul Sibiu are acum un 

frumos parc nou : spațiile verzi 
din Piața Schiller au devenit de 
curind un parc a cărui frumusețe 
este demnă de numele pe care-I 
poartă. Prin crearea acestui parc 
s-a îndeplinit o veche dorință a 
locuitorilor din acest sector al o- 
rașului, care nu se puteau împăca 
cu faptul că spațiile verzi erau fo
losite pentru gararea autoturisme
lor. Ei s-au adresat în repetate 
rinduri consiliului popular munici
pal cu propunerea ca sus-numita

piață să fie reamenajată. Solicita
rea lor a devenit însă realitate nu
mai după ce locatarii imobilelor 
din zona pieței ‘și-au unit efortu
rile pentru a crea parcul dorit.

Noul parc apărut în Sibiu, care-și 
așteaptă acum vizitatorii, demon
strează ce rezultate frumoase se 
obțin atunci cînd cetățenii, buni 
gospodari, își unesc eforturile și 
munca lor harnică.

Zenovle ȘTEFANOVICI
Sibiu, Piața Schiller 1

Din Arad la Romanița
Zilele trecute am făcut un scurt 

popas Ia cariera de piatră Româ
nite din comuna Pleșcuța, județul 
Arad, unde am aflat că pînă acum 
planul de producție a fost nu nu
mai îndeplinit, d și depășit. Mun
citorii au relatat însă că întimpină 
unele greutăți, care, dacă nu vor 
fi înlăturate, se vor răsfrînge in 
mod negativ asupra îndeplinirii 
planului pe lunile următoare.

Despre ce este vorba ? Nu de 
mult, s-a început amenajarea unei 
rampe de încărcare a pietrei cu 
benzi transportoare direct în va
gon, dar această inițiativă, care pu
tea să contribuie efectiv la ridica
rea productivității munrii, a fost a- 
bandonată — nu se știe de ce. 
Acum, piatra se cară cu roaba și 
se încarcă manual. Ca urmare, un

vagon stă la încărcat circa 6 ore. 
Da asemenea, cu doi ani in urmă, 
cariera a fost dotată cu un buldo
zer ce putea fi folosit la descope
rirea unor noi rezerve de rocă. Din 
păcate, buldozerul s-a defectat și 
zace și acum nefolosit pe rampa 
gării. Pac^ țqv^irășii din conduce
rea secției'de cariede *din  Arad s-ar 
fi interesat mai îndeaproape de ne
voile unității dîti' Romanița, fără 
îndoială că problemele menționate 
ar fi fost de mult redresate. Munci
torii au dreptate să se întrebe : 
„Ce face forul tutelar" ? N-ar fi 
bine ca răspunsul să le fie dat cît 
mai repede șl chiar la fața locu
lui — la Romanița ?

Alexandru HERLAU
Gurahonț

Pe scurt, din scrisori
• Colectare de metale. Colectivele de muncă din raza de activitate a 

Regionalei de căi ferate Iași au colectat și expediat, pină în prezent, 
12 800 kg neferoase : plumb, cupru, bronz, aluminiu, alamă. (Ion Birsan, 
tehnician) O Pe scări, pe lingă lift. în lunile martie-aprilie a.c.. la blocul 
S din strada Carpați nr. 46—48, sectorul 1. a fost montat un nou ascen
sor in locul celui vechi. La nici două săiptămîni de la punerea lui în func
țiune. timp în care a circulat fără lumini indicatoare, s-a si defectat. Am 
sesizat acest lucru, au venit meseriașii, care au făcut unele remedieri, dar 
liftul tot nu funcționează corespunzător. (Comitetul asociației locatarilor, 
strada Carpați 46—48, sectorul 1. București). • într-un oraș din Bărăgan... 
Cine n-a mai trecut de cîtiva ani prin orașul Urziceni. astăzi greu îl mai 
recunoaște. în ultimul timp, aici s-au înălțat mai multe unități economi
ce : fabricile de zahăr, de ulei, de nutrețuri conoentrate. de produse lac
tate, de ferite, de confecții, de oovoare etc. ; s-au construit noi cartiere 
de locuințe, un complex meșteșugăresc, o nouă autobază, o autogară. un 
club al sindicatelor, o casă de cultură, cinematografe, o nouă policlinică 
ele. în oraș funcționează, de asemenea. 10 licee cu profil tehnic, econo
mi?. Gospodărit cu grijă de harnicii săi locuitori, orașul se dezvoltă și se 
modernizează continuu. (Nicolae Andronic, corespondent voluntar). ® Ru
megușul și focul. Trecînd recent prin orașul Năsăud, am văzut pe m<ul 
Someșului o mare movilă de rumeguș arzind. între timp s-a descarc; o 
altă remorcă de rumeguș, căreia, la fel. i s-a dat foc. Nu se gîndește 
meni de la Fabrica de cherestea din Năsăud. de unde provine, să1 a 
o altă destinație rumegușului decit transformarea in cenușă ? (4 .e
Lupei. Roman).

CU OBRAZUL SUBȚIRE
NEPLATITAMAȘINAȘI

Este incontestabil că pentru mulți 
autoturismul a devenit o necesita
te, nemaivorbind și de marea plă
cere de a putea cunoaște frumuse
țile patriei deplasîndu-te cu pro
priul tău vehicul. Numărul po
sesorilor de autoturisme crește 
rapid, iar statul a venit și tn în-\ .i tîmpinarea acelora care nu au toți 

’ banii deodată, oferindu-le posibili-

*

(
*
*

*

tatea de a le achiziționa in rate. 
Dar unii uită să achite ratele. Ce-i 
drept, nu sint mulți la număr. Dar 
destui ca să provoace prejudicii in 
activitatea economico-financiară a 
I.D.M.S.-ului, întreprinderea care 
comercializează autoturismele.

— Ne-am adresat din nou ziaru
lui — ne spune tovarășul Aurel Ar
delean, contabilul-șef al Centralei 
I.D.M.S. din cadrul M.C.I. — de
oarece de fiecare dată cind eram 
sprijiniți în... popularizarea unor 
răi platnici, aceștia și alții ca ei, 
încă nenominalizați, iși lichidau 
imediat restanțele. Dar pe parcurs 
apar alții noi. Așa de pildă, Gheor
ghe Rădulescu-Mateescu, cu ' do
miciliul in orașul Bocșa, str. Sado- 
vei nr. 1, sc. 2, ap. 27, județul Caraș- 
Severin, fost șef de serviciu la o 
fermă din Bocșa-Romănă, potrivit 
contractului încheiat, avea obligația 
ca la data de 5 octombrie 1979 să 
achite ultima rată. El n-a achitat 
nici penultimele, nici antepenulti- 
mele și are o restanță de 
12 500 lei. Acum și-a 
locul de muncă.

Firește, unitatea, cu 
torităților, îl va găsi.

peste
schimbat și

sprijinul au- 
Va recupera

plus.banii. Ba, va plăti și ceva în 
De pe acum i s-au adunat dobinzi 
penalizatoare de peste 2 100 lei, la 
care se vor adăuga cheltuieli de 
urmărire.

Este cazul, pe această cale, să 
avertizăm și pe cei care cumpără 
autoturisme vechi, fără forme le
gale. Astfel, Badea Ion, din Bre- 
zoaiele-Ilfov, a cumpărat, pe în
credere, de la Niță Marcel, din 
Craiova, str. Vasile Alecsandri nr. 
71, un autoturism pentru care aces
ta a rămas dator cu rate în va
loare de 14 000 lei. Cumpărătorul 
credul va suporta consecințele. 
I.D.M.S. a solicitat Judecătoriei 
Buftea sechestrarea autoturismului 
și vînzarea lui la licitație, in scopul 
recuperării prejudiciului 
prin neplata ratelor.

Mai au datorii însemnate 
Simion, din București, str. 
Ialomiței nr. 4, ap. 7S, fost șofer la 
I.T.B., Silveanu Teodor, din Pitești, 
str. Vlaicu Vodă, nr. 1 bis, Marcu 
Eftimie, din Moldova Nouă, bloc 
25, ap. 5. toți trei aflîndu-se în pre
zent in alte locuri de muncă.

tn toate cazurile este vorba nu 
numai de abateri de la elementare 
reguli de bună cuviință, ci și de în
călcarea legilor statului. De aceea, 
este firesc și absolut necesar ca atit 
conducerile întreprinderilor tinde 
se angajează asemenea răi platnici 
cit și organele de urmărire jude
cătorească să acorde toată atenția 
recuperării prejudiciilor. (Al, Plă- 
ieșu).

cauzat
Mihail 
Valea
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a contribuției tovarășului Nicolae Ceaușescu la întărirea colaborării

Telegrame adresate secretarului general al partidului, președintele republicii, 
cu prilejul înmînării de către tovarășul Erich Honecker a Ordinului „Karl Marx“

Asemenea întregului nostru popor, 
comuniștii, toti oamenii muncii de pe 
meleagurile iudetului Alba au luat 
cunoștință cu profundă satisfacție 
și mindrie patriotică de înminarea 
Ordinului „Karl Marx", în semn de 
recunoaștere a marilor merite pe care 
dumneavoastră le aveți in Întărirea 
și adincirea prieteniei și colaborării 
între țările noastre, pentru fermitatea 
și cutezanța cu care acționați pentru 
triumful cauzei socialismului și păcii 
in lume — se arată in telegrama 

s adresată de COMITETUL JUDEȚEAN 
ALBA AL P.C.R.

1 Vă încredințăm, mult iubite to
varășe Nicolae Ceausescu, că orga
nele si organizațiile de partid, toti 
oamenii muncii din județul nostru — 
români, maghiari, germani — vor ac
ționa fără preget, în lumina prețioa
selor indicații pe care ni le-ati dat la 
consfătuirile recente de la Comitetul 
Central al partidului si cu alte prile
juri, pentru înfăptuirea exemplară a 
Programului partidului, sporindu-ne 
permanent aportul la înflorirea și 
prosperitatea scumpei noastre patrii 
— Republica Socialistă România.

înminarea înaltei distincții. Ordinul 
„Karl Marx“. de către tovarășul 
Erich Honecker, care, în fruntea unei 
delegații de partid și de stat a R.D. 
Germane a făcut o vizită de priete
nie in tara noastră, — se arată in 
telegrama trimisă de COMITETUL 
JUDEȚEAN ARAD AL P.C.R. - 
demonstrează Încă o dată Înalta pre
țuire si stimă de care se bucură 
proeminenta dumneavoastră perso
nalitate pe plan mondial, atit pentru 
meritele excepționale pe care le-ati 
dobindit in fruntea Partidului Comu
nist Român si a Republicii Socialiste 
România, In opera de transformare 
socialistă a tării si de ridicare a 
prestigiului international al Româ
niei, dt și pentru politica științifică, 
plină de realism si umanism pe care 
o desfăsurati pentru făurirea unei 
lumi a păcii, prieteniei si colaboră
rii intre popoare.

întregul 
oamenii

în unitate deplină cu 
partid si popor, comuniștii, 
muncii din județul Argeș isi exprimă 
cu dragoste fierbinte si aleasă pre
țuire Întreaga satisfacție, profundul 
respect si adinca recunoștință fată de 
dumneavoastră. stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. si vă adresează 
cele mal sincere si calde felicitări cu 
prilejul înmînării. de către tovarășul 
Erich Honecker, secretar general al 
C.C. al Partidului Socialist Unit din 
Germania, a ceiei mai înalte distinc
ții a R.D. Germane — Ordinul „Karl 
Marx" — se arată în telegrama adre
sată de COMITETUL JUDEȚEAN 
ARGEȘ AL P.C.R.

Comuniștii, toti oamenii muncii — 
români. maghiari si germani — care 
trăiesc și muncesc tn străbuna va
tră românească a Bistriței si Năsâu- 
dului. au urmărit cu viu si profund 
interes vizita In tara noastră a inal- 
tilor soli ai R.D. Germane, intîlni- 
rile de lucru pe care le-ati avut cu 
tovarășul Erich Honecker — se ara
tă in telegrama trimisă de COMI
TETUL JUDEȚEAN BISTRIȚA-NA- 
SAUD AL P.C.R. înminarea Ordi
nului „Karl Marx", ce v-a fost 
conferit cu prilejul celei de-a 60-a 
aniversări a zilei dumneavoastră de 
naștere, ca o recunoaștere a merite
lor deosebite pe care le aveți in 
jupta pentru cauza socialismului și 

păcii, pentru înțelegere si stimă 
ntre popoare, pentru dezvoltarea re
ali ilor frățești dintre Republica So
cialistă România si Republica De
mocrată Germană, constituie o nouă 
confirmare a meritelor dumneavoas
tră de eminent conducător de partid 
si de stat, de militant de frunte al 
mișcării comuniste si muncitorești.

în telegrama adresată de COMITE
TUL JUDEȚEAN BOTOȘANI AL 
P.C.R. se relevă : împreună cu în
tregul nostru popor, comuniștii, toti 
cei ce muncesc si trăiesc pe străve
chile meleaguri românești ale Boto
șanilor vă adresează, scumpe si 
iubite tovarășe Nicolae Ceausescu, 
cele mai călduroase felicitări cu 
prilejul luminării Ordinului „Karl 
Marx" — expresie elocventă a sti
mei și prestigiului pe care le-ati 
dobindit în lupta pentru o lume mai 
dreaptă, mai bună si mai echitabilă, 
pentru relații de colaborare si stimă 
între toate popoarele lumii.

Puternicul detașament muncito
resc, toți locuitorii, fără deosebire de 
naționalitate, care trăiesc și muncesc 
pe meleagurile brașovene — se ara
tă in telegrama trimisă de COMI
TETUL JUDEȚEAN BRAȘOV AL 
P.C.R. — dau o înaltă apreciere și 
susțin cu Întreaga lor ființă politica 
realistă, profund constructivă, iniția
tă si înfăptuită sub directa dumnea
voastră conducere, pentru afirmarea 
tot mai prestigioasă si mal demnă a 
României In lumea'contemporană.

Dind glas sentimentelor de dragoste 
Si deosebit respect ale comuniștilor, 
ale tuturor locuitorilor brașoveni, vă 
adresăm cu multă stimă, iubite to
varășe Nicolae Ceausescu, cele mai 
calde felicitări pentru distincția ce 
v-a fost inminată.

în telegrama adresată de COMITE
TUL JUDEȚEAN BRĂILA AL P.C.R. 
se arată : Cu sentimente de vie sa
tisfacție si profundă mindrie patrio
tică. comuniștii, toti oamenii muncii 
din județul Brăila, asemenea între
gului nostru popor, au luat cunoștin
ță de faptul că vi s-a înminat Ordi
nul ..Karl Marx“ — cea mai înaltă 
distincție a R.D. Germane, eveniment 
ce reprezintă o nouă și elocventă 
expresie a aprecierii si prețuirii de 
care vă bucurați dumneavoastră, 
mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceausescu, personalitate de 

prim rang a mișcării oomuniste si 
muncitorești internaționale, pentru 
contribuția esențială adusă la dez
voltarea si aplicarea în mod creator 
a socialismului științific, pentru pro
movarea neabătută a unor relații de 
prietenie frățească între toate țările 
socialiste, de solidaritate si colabo
rare multilaterală intre Partidul Co
munist Român și Partidul Socialist 
Unit din Germania, între cele două 
țări și popoare.

CONSILIUL CENTRAL AL UNI
UNII GENERALE A SINDICATE
LOR DIN ROMANIA, cu profund 
respect vă roagă să primiți sincere 
și călduroase felicitări pentru înalta 
distincție — Ordinul „Karl Marx" — 
decernată in anul 1978. cu prilejul îm
plinirii virstei de 60 de ani și a peste 
45 de ani de inegalabilă activitate re
voluționară.

La urările noastre de sănătate, via
tă lungă și multă putere de muncă în 
fruntea partidului și statului adău
găm angajamentul nostru ferm, pe 
care îl luăm in fața dumneavoastră, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, de a face totul 
pentru înfăptuirea neabătută a isto
ricelor hotăriri ale celui de-al XII-lea 
Congres al partidului, pentru prospe
ritatea patriei noastre scumpe — Re
publica Socialistă România,

în telegrama trimisă de COMITE

• „In înalta distincție vedem o expresie a prețuirii meritelor excepționale pe care 
le-ați dobindit in fruntea partidului și statului nostru, o legitimă apreciere a 
activității dumneavoastră prodigioase pentru făurirea unei lumi mai bune și 
mai drepte".

• „Prin noi și mărețe fapte de muncă, poporul întreg va contribui la aplicarea in viață 
a istoricelor hotăriri ale Congresului al XII-lea al partidului, la continua 
înflorire a patriei".

TUL JUDEȚEAN BUZĂU AL P.C.R. 
se arată : Alături de întregul po
por. oamenii muncii din județul Bu
zău au luat cunoștință cu profundă 
bucurie si mindrie patriotică de 
solemnitatea în care vi s-a înminat 
Ordinul „Karl Marx“. cea mai înaltă 
distincție a Republicii Democrate 
Germane, ca semn de recunoaștere a 
meritelor dumneavoastră excepțio
nale in dezvoltarea unor relații fră
țești între Republica Socialistă 
România si Republica Democrată 
Germană. înalta distincție ce vi s-a 
acordat reprezintă aprecierea de 
care vă bucurați in rindul mișcării 
comuniste si muncitorești internațio
nale. al forțelor păcii si progresului 
de pretutindeni, al căror militant 
neobosit si consecvent sînteti. _ Ea 
constituie, în același timp, o strălu
cită confirmare a contribuției pe care 
dumneavoastră o aduceți la dezvol
tarea teoriei revoluționare a clasei 
muncitoare, la îmbogățirea continuă 
a materialismului dialectic si istoric.

Dind glas sentimentelor de pro
fundă prețuire. Înaltă stimă si con
siderație. de fierbinte dragoste pe 
care vi le poartă, comuniștii, toti oa
menii muncii din această parte a tă
rii, dumneavoastră, celui mai iubit fiu 
al poporului român — se spune in 
telegrama adresată de COMITETUL 
JUDEȚEAN CARAȘ-SEVERIN AL 
P.C.R. — vă asigurăm, mult stimate 
și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
de hotărirea nestrămutată de a nu 
precupeți nici un efort în vederea a- 
plicării ferme in viată a sarcinilor 
ce ne revin din documentele Con
gresului al XII-lea. a întregii politici 
interne si internaționale a partidu
lui si statului nostru socialist.

înminarea Ordinului „Karl Marx", 
noua și puternică expresie a recu
noașterii internaționale a meritelor 
excepționale pe care le-ati dobindit 
in slujirea cauzei socialismului, a 
prieteniei si colaborării dintre po
poarele țărilor socialiste, dintre toa
te popoarele lumii, prilejuiește tine
rei generații a României socialiste, 
reafirmarea sentimentelor de puter
nică prețuire, de inaltă mindrie pa
triotică, revoluționară față de activi
tatea neobosită pe care o consacrați 
idealurilor păcii, colaborării si in
dependentei naționale, făuririi unei 
lumi mai bune si mai drepte pe pla
neta noastră — se arată in telegra
ma COMITETULUI CENTRAL AL 
UNIUNII TINERETULUI COMU
NIST ȘI A CONSILIULUI ASOCIA
ȚIILOR STUDENȚILOR COMU
NIȘTI DIN ROMANIA.

Pentru tinerii patriei -noastre — 
muncitori, țărani, elevi, studenti. in
telectuali. militari si de alte cate
gorii. această nouă recunoaștere a 
activității desfășurate încă din fra
gedă tinerețe in mișcarea muncito
rească. consacrată slujirii exempla
re a idealurilor supreme ale parti
dului si poporului, constituie exem
plul cel mai minunat de gindire si 
acțiune revoluționară, modelul cel 
mai înalt la care ne raportăm în
treaga noastră muncă și viată.

în numele comuniștilor, al tuturor 
oamenilor muncii din județul Con
stanța — se arată în telegrama adre
sată de COMITETUL JUDEȚEAN 

CONSTANTA AL P.C.R. — vă 
adresăm felicitările noastre sin
cere și călduroase cu ocazia în
mînării înaltului ordin, al cărui 
nume in conștiința noastră reprezintă 
o recunoaștere a contribuției inesti
mabile pe care o aduceți la îmbogă
țirea teoriei si practicii construcției 
noii societăți. Vă urăm si cu acest pri
lej. stimate tovarășe Nioolae 
Ceausescu, multă sănătate si putere 
de muncă, pentru a ne conduce, pe 
mai departe, .pe drumul mărețelor 
perspective deschise de Congresul 
al XII-lea al partidului.

Comuniștii, toți oamenii muncii 
români și maghiari din județul Co- 
vasna, asemenea întregului nostru 
ponor, au trăit momente de . legitimă 
mindrie patriotică și aleasă bucurie 
prilejuită de înminarea celei mai 
înalte distincții a Republicii Demo
crate Germane — Ordinul „Karl 
Marx“, se arată in telegrama trimisă 
de COMITETUL JUDEȚEAN CO- 
VASNA AL P.C.R. Aceasta reprezin
tă o vie ilustrare a bunelor relații 
prietenești statornicite de-a lungul 
anilor intre Partidul Comunist Român 
și Partidul Socialist Unit din Germa
nia, intre Republica Socialistă 
România și Republica Democrată 
Germană, este o expresie a, sentimen
telor de stimă și prețuire'.ce le nu
tresc reciproc cele două popoare și 
țări prietene.

Exprimînd sentimentele de dra
goste fierbinte și înalta prețuire, co
muniștii, toti oamenii muncii de pe 
aceste străvechi meleaguri, vă adre
săm din adincul inimii, asemenea în
tregului nostru popor, cele mai calde 
felicitări cu prilejul inminării Ordi
nului „Karl Marx“. cea mai inaltă 
distincție a Republicii Democrate 
Germane — se arată în telegrama 
COMITETULUI JUDEȚEAN DÎM
BOVIȚA AL P.C.R.

Urmind cu fermitate politica înțe
leaptă a partidului nostru. în fruntea 
căruia acționați cu strălucire, vă 
asigurăm și cu acest prilej, mult sti
mate și iubite tovarășe secretar ge
neral, că toți oamenii muncii de pe 
plaiurile dîmbovitene vor munci cu 
înaltă răspundere comunistă pentru 
transpunerea in viată a hotărîrilor 
Congresului al XII-lea al partidului, 
sporindu-se eforturile pentru reali
zarea unei noi calități în toate do
meniile vieții economico-sociale.

Cu sentimente de vibrantă min
drie patriotică și satisfacție deplină, 
comuniștii, toți cei ce trăiesc și mun
cesc pe înfloritoarele meleaguri dol- 
jene — se arată în telegrama adre
sată de COMITETUL JUDEȚEAN 
DOLJ AL P.C.R. — au primit cu 
nespusă bucurie vestea înmînării de 
către tovarășul Erich Honecker, se
cretar general al C.C. al P.S.U.G.. 
președintele Consiliului de Stat al 
R.D. Germane, a Ordinului „Karl 
Marx" ce v-a fost conferit cu prile
jul împlinirii virstei de 60 de ani și 
a peste 45 de ani de activitate revo
luționară. Această înaltă distincție 
— care se adaugă, in mod fericit, 
în salba altor prestigioase ordine și 
medalii primite de pe mai toate me
ridianele globului — reprezintă o 
nouă și elocventă expresie a deose
bitei prețuiri de care vă bucurați 
pretutindeni în lume, pentru pil
duitorul exemplu de activitate revo
luționară consacrată luptei pentru li
bertatea și independenta popoarelor, 
pentru triumful cauzei socialismului 
și comunismului in lume.

Oamenii muncii de naționalitate 
maghiară din România se alătură cu 
sincere sentimente de stimă, dragoste 
și respect tuturor celor care în aces
te zile vă exprimă cele mai calde 
felicitări pentru înalta distincție, Or
dinul „Karl Marx“, ce v-a fost lu
minată de către tovarășul Erich Ho
necker — se relevă in telegrama adre
sată de CONSILIUL OAMENILOR 
MUNCII DE NAȚIONALITATE 
MAGHIARĂ. Vedem în aceasta cin
stirea meritelor dumneavoastră în 
dezvoltarea continuă a prieteniei și 
colaborării pe multiple planuri între 
Partidul Comunist Român și Parti
dul Socialist Unit din Germania, în
tre Republica Socialistă România și 
R.D. Germană, in statornicirea bu
nelor relații prietenești dintre po
poarele țărilor noastre. Vă asigurăm 
că vom munci, in strinsă unitate cu 
întregul popor, cu aceeași hoțărire 
și dăruire pentru traducerea în viață 
a programului de făurire a României 
socialiste moderne.

Noua și prestigioasa distincție ce 
v-a fost inminată cu prilejul vizitei 
tovarășului Erich Honecker în țara 
noastră, Ordinul „Karl Marx“ — se 
subliniază in telegrama trimisă de 
COMITETUL JUDEȚEAN GALAȚI 
AL P.C.R. — este pentru noi toți o 
dovadă grăitoare a stimei, respec
tului și înaltei considerații de care 
vă , bucurați astăzi în lumea contem- 
Dorână.

Felicitîndu-vă din toată inima 
pentru înminarea acestui nou ordin, 
care poartă numele marelui ginditor 
și filozof Karl Marx, comuniștii, oa
menii muncii din județul Galati vă 
asigură, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. că vor face totul pentru 
a împlini minunatele idealuri ale a- 
cestei epoci, urmind în toate, pe 
drumul glorios al Socialismului și 
comunismului, pilda vie. strălucitoa
re a activității și vieții dumneavoas
tră exemplare.

Comuniștii, oamenii muncii români 
si maghiari, toti cei care trăim si 
muncim in județul Harghita, uniți in 
ginduri si fapte, pentru a asigura 
continua dezvoltare a acestor me
leaguri. au luat cunoștință cu nețăr
murită bucurie, satisfacție si min
drie patriotică de faptul că dumnea
voastră. tovarășe secretar general, 
v-a fost inminată înalta distincție a 
Republicii Democrate Germane. Or
dinul „Karl Marx". se arată în te

legrama trimisă de COMITETUL JU
DEȚEAN HARGHITA AL P.C.R.

Adăugăm omagiul nostru, al tutu
ror oamenilor muncii, români șl 
maghiari de pe aceste meleaguri, 
care, alături de întregul nostru popor, 
participă activ la procesul construc
tiv din patria noastră, pentru tradu
cerea în viață a sarcinilor ce ne revin 
din istoricele hotăriri ale Congresu
lui al XII-lea al partidului nostru.

Comuniștii, toți oamenii muncii 
hunedoreni. dind glas simtămintelor 
de deosebită stimă si respect, senti
mentelor de profundă recunoștință 
și înaltă prețuire față de prestigioa
sa dumneavoastră activitate în frun
tea partidului și statului român — se 
arată in telegrama trimisă de CO
MITETUL JUDEȚEAN HUNEDOA
RA AL P.C.R, — vă adresează cele 
mai călduroase felicitări cu prilejul 
înminării Ordinului „Karl Marx“, 
care constituie expresia prețuirii 
contribuției deosebite ce o aduceți la 
dezvoltarea si adincirea prieteniei si 
colaborării între România si R. D. 
Germană.

Asemenea întregului popor, oa
menii muncii de naționalitate ger
mana din țara noastră au luat cu
noștință cu vie satisfacție, bucurie și 
mindrie patriotică de inmînarea Or
dinului „Karl Marx“ pentru merite 
deosebite in dezvoltarea și adincirea 
relațiilor frățești intre România și 
R. D. Germană, în lupta pentru pace, 
solidaritate și înțelegere între po
poare — se arată în telegrama adre
sată de CONSILIUL OAMENILOR 
MUNCII DE NAȚIONALITATE GER
MANA.

Ne folosim de acest prilej pentru 
a vă asigura încă o dată, mult iubite 
și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
de adeziunea deplină a populației de 
naționalitate germană din țara noas
tră la intreaga politică internă și ex
ternă a partidului și statului nostru, 
de hotărirea fermă de a face totul 
pentru a-și aduce contribuția deplină, 
împreună cu întregul popor, la trans
punerea în viață a istoricelor hotarul 
ale Congresului al XII-lea.

Im telegrama trimisă de COMITE
TUL JUDEȚEAN IALOMIȚA AL 
P.C.R. se arată: Asemenea întregii 
națiuni, am luat cunoștință cu deo
sebită satisfacție, bucurie și mindrie 
patriotică de inminarea de către to
varășul Erich Honecker a Ordinului 
„Karl Marx“, inaltă recunoaștere a 
meritelor dumneavoastră excepționa
le la îmbogățirea tezaurului gindirii 
socialismului științific. în construcția 
noii orânduiri pe pămintul scumpei 
noastre patrii, pentru dezvoltarea 
neîntreruptă a relațiilor dintre Româ
nia și R. D. Germană.

Nu există mindrie și dorință mai 
fierbinte pentru noi, cei din cimpia 
piinii si noua vatră de otel a tării, 
decit aceea de a fi contemporanii ce
lui mai iubit fiu al României socia
liste. Adresîndu-vă din adincul fiin
ței noastre cele mai alese felicitări și 
sentimente de înaltă prețuire, ne an
gajăm să depunem în continuare in
treaga noastră putere de muncă pen
tru transpunerea în viată a hotăriri- 
lor Congresului al XII-lea al P.C.R. 

în telegrama adresată de COMITE
TUL JUDEȚEAN ILFOV AL P.C.R. 
se subliniază : Spre marea bucurie si 
satisfacție a întregului nostru partid 
și popor, neobosita dumneavoastră 
activitate pe tărimul vieții interna
ționale. gindirea politică profundă, 
acțiunile energice puse in slujba 
propășirii si afirmării patriei socia
liste. a cauzei generale a progresului 
păcii si colaborării între tarile socia
liste. intre toate popoarele lumii 
și-au găsit o nouă si semnificativă 
recunoaștere, o înaltă si binemeritată 
apreciere în înminarea Ordinului 
„Karl Marx“, cea mai înaltă distinc
ție a R. D. Germane. Permiteți-ne, 
iubite tovarășe Nicolae Ceausescu, să 
folosim acest prilej pentru a vă 
transmite din partea comuniștilor, a 
tuturor oamenilor muncii din Ilfov, 
cele mai calde felicitări, urări de să
nătate. putere de muncă pentru a 
conduce mai departe partidul si tara 
pe drumul glorios al socialismultii și 
comunismului, pentru fericirea po
porului român si implinirea nobilelor 
idealuri de făurire a unei lumi mai 
bune și mai drepte.

Cu cele mai alese sentimente de 
mindrie- patriotică si nemărginită 
bucurie, comuniștii, toti oamenii 
muncii din județul Maramureș vă 
adresează din adîncul inimii cele mai 
calde felicitări și ginduri de profundă 
recunoștință cu prilejul inminării de 

către tovarășul Erich Honecker a 
Ordinului „Karl Marx“, pentru meri
tele dumneavoastră deosebite în lupta 
pentru pace si destindere internațio
nală. pentru Înțelegere si colaborare 
între popoare, precum si pentru dez
voltarea relațiilor frățești între Româ
nia si R. D. Germană — se arată in 
telegrama trimisă de COMITETUL 
JUDEȚEAN MARAMUREȘ AL P.C.R. 
Folosim și acest prilej, mult stimate 
tovarășe secretar general, pentru a 
vă asigura că toti oamenii muncii 
din județul Maramureș, fără deose
bire de naționalitate, vor milita cu 
înaltă răspundere si exigentă pentru 
sporirea neîncetată a contribuției lor 
la îndeplinirea integrală a hotărîrilor 
celui de-al XII-lea Congres al parti
dului. la neîntrerupta înflorire si 
prosperitate a patriei.

Cu adîncă satisfacție si bucurie 
noi. comuniștii, toti oamenii muncii 
români, maghiari, germani de ne 
meleagurile iudetului Mureș, am pri
mit vestea că v-a fost înmînată. 
dumneavoastră, mult stimate si 
iubite tovarășe Nicolae Ceausescu, 
cea mai inaltă distincție a Republicii 
Democrate Germane. Ordinul „Karl 
Marx“. semn al recunoașterii merite
lor deosebite ce le aveți în dezvol
tarea continuă a relațiilor dintre 
partidele si popoarele noastre, se 
arată in telegrama COMITETULUI 
JUDEȚEAN MUREȘ AL P.C.R. și 
CONSILIULUI POPULAR JUDE
ȚEAN MUREȘ.

Dăm glas deplinei noastre satis
facții pentru faptul că vizita desfă
șurată în spiritul înțelegerii si stimei 
reciproce. în interesul maior al edi
ficării noii orinduiri in România și 
Republica Democrată Germană, con
vorbirile avute si înțelegerile con
venite au fost încununate cu rezul
tate bogate — expresie concretă a 
dorinței fierbinți a celor două 
partide, state si popoare de a adinei 
continuu relațiile frățești.

Cu profunde sentimente de satis
facție și mindrie patriotică comu
niștii, toți oamenii muncii din jude
țul Neamț, asemenea întregului nos
tru popor, vă adresăm, din adîncul 
inimii, calde și sincere felicitări cu 
prilejul inminării celei mai înalte dis
tincții a Republicii Democrate Ger
mane — Ordinul „Karl Marx“ — se 
relevă în telegrama trimisă de CO
MITETUL JUDEȚEAN NEAMȚ AL 
P.C.R.

Purtind numele întemeietorului so
cialismului științific, această presti
gioasă distincție se înscrie ca o nouă 
confirmare, ca o recunoaștere a me
ritelor pe care le-ați dobindit în con
știința întregii lumi, prin nobila și 
pilduitoarea dumneavoastră activitate 
consacrată păcii și solidarității, înțe
legerii intre popoare, dezvoltării re
lațiilor frățești cu toate țările socia
liste și, in acest context, cu Republi
ca Democrată Germană.

Comuniștii, toți locuitorii județului 
Olt au primit cu deosebită satisfac
ție si bucurie vestea înminării ce
lei mai înalte distincții a Republicii 
Democrate Germane. Ordinul „Karl 
Marx" — se arată in telegrama tri
misă de COMITETUL JUDEȚEAN 

OLT AL P.C.R. ȘI CONSILIUL 
POPULAR JUDEȚEAN OLT. Noi, 
cei de pe meleagurile Oltului îm
preună cu intreaga tară. înțelegem, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. sensul profund al 
distincției acordate celui care prin 
tot ceea ce face, prin puterea de a- 
naliză si sinteză a fenomenelor lu
mii contemporane si raționamentele 
elaborate, este un promotor al e- 
volutiei și dezvoltării ideilor socia
lismului științific. Vă asigurăm, 
mult iubite și stimate tovarășe 
secretar general, că nu vom pre
cupeți nimic, că vom pune in 
slujba înfăptuirii hotăririlor marelui 
forum al comuniștilor și pe meleagu
rile Oltului. întreaga putere a min
tii și brațelor noastre, contribuind, 
astfel, la edificarea socialismului și 
comunismului pe plaiurile României.

Alături de întregul nostru popor, 
comuniștii, toți oamenii muncii din 
județul Prahova se bucură din inimă 
și vă transmit cele mai calde felici
tări, un sincer și profund omagiu cu 
ocazia înmînării Ordinului „Karl 
Marx" pentru merite deosebite în 
dezvoltarea neîntreruptă a relațiilor 
dintre P.C.R. și Partidul Socialist 
Unit din Germania, dintre Româ
nia și R. D. Germană, in promo
varea marilor teluri ale socia
lismului, păcii și înțelegerii intre po
poare — se arată in telegrama adre

sată de COMITETUL JUDEȚEAN 
PRAHOVA AL P.C.R.

Comuniștii, toți oamenii muncii 
din județul Prahova vă asigură, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că vor acționa cu 
toate forțele pentru înfăptuirea poli
ticii interne și externe a partidului 
și statului nostru.

Cu sentimente de vibrantă mindrie 
patriotică, deplină satisfacție și deo
sebită bucurie, comuniștii, toți locui
torii meleagurilor sătmărene, români, 
maghiari, germani și de alte naționa
lități, au primit vestea că, în cadrul 
vizitei oficiale de prietenie a delega
ției de partid și de stat a Republicii 
Democrate Germane în țara noastră 
vi s-a înminat Ordinul „Karl Marx", 
cea mai înaltă distincție a R. D. Ger
mane — se arată in telegrama adre
sată de COMITETUL JUDEȚEAN 
SATU MARE AL P.C.R.

Folosim acest minunat prilej pentru 
a vă adresa cu toată căldura inimi
lor cele mai sincere felicitări și a da 
glas sentimentelor înalte de stimă, 
dragoste și respect ce le nutrim față 
de dumneavoastră, mult iubite și 
stimate tovarășe Nioolae Ceausescu, 
reafirmîndu-ne totodată deplina ade
ziune la politica clarvăzătoare internă 
și externă a partidului și statului 
nostru, angajamentul comunist de a 
face totul pentru înfăptuirea istori
celor hotăriri adoptate de Congresul 
al XII-lea al partidului, de a vă urma 
neabătut înălțătorul exemplu de 
muncă fără preget, de devotament, 
patos și cutezanță revoluționară pen
tru făurirea viitorului de aur, comu
nist, pe pămintul României.

Cei 15 ani de istorie nouă, revo
luționară de cînd vă găsiți în frun
tea partidului si statului nostru, 
succesele remarcabile obtinuțe în 
toate domeniile de activitate con
firmă pe deplin justețea politicii in
terne si externe promovate cu con
secventă in această perioadă si stau 
la baza noilor perspective de dezvol
tare a patriei noastre — se spune în 
telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN SALAJ AL P.C.R.

In numele comuniștilor, al tuturor 
oamenilor muncii din acest frumos 
colt de tară, vă asigurăm, mult sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, de 
întreaga și deplina noastră adeziune 
fată de politica internă si externă 
promovată de partidul si statul nos
tru și vă încredințăm că prin fapte 
de muncă, prin întreaga noastră ac
tivitate vom contribui la aplicarea 
istoricelor hotăriri ale Congresului al 
XII-lea al partidului.

Vă adresăm din toată inima, cu 
cele mai profunde sentimente de res
pect, calde felicitări, mult stimate și 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, în 
legătură cu inminarea Ordinului 
„Karl Marx", ce v-a fost conferit de 

Au mai adresat telegrame de felicitare tovarășului Nicolae Ceaușescu 
comitete de partid si consilii populare municipale, orășenești și comu
nale, ministere si alte instituții centrale, mari întreprinderi industriale, de 
construcții si transporturi, șantiere, institute de cercetări si proiectări. în
treprinderi agricole de stat și cooperative agricole de producție, coopera
tive meșteșugărești și de consum, instituții de știință, artă si cultură, uni
tăți sanitare si de invătămint. precum și organizații de masă si obștești, 
oameni ai muncii din intreaga țară.

conducerea de partid și de stat a
R. D. Germane — se arată în tele
grama adresată de MINISTERUL 
AFACERILOR EXTERNE.

Dorindu-vă multă sănătate și pu
tere de muncă, spre binele, progresul 
și libertatea României socialiste, vă 
asigurăm, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom 
face totul pentru a fi demni de pres
tigiul de care se bucură țara noastră 
in lume, pentru aplicarea în prac
tică a prețioaselor dumneavoastră 
indicații de a desfășura o politică ex
ternă dinamică, pusă in slujba inte
reselor vitale ale poporului român, 
ale socialismului, păcii și conlucrării 
internaționale.

Comuniștii, toți oamenii muncii de 
pe meleagurile sucevene — se relevă 
in telegrama trimisă de COMITETUL 
JUDEȚEAN SUCEAVA AL P.C.R. - 
au luat cunoștință cu nețărmurită 
bucurie și satisfacție de înminarea 
Ordinului „Karl Marx", cea mai inal
tă distincție a R. D. Germane.

Adresîndu-vă din adincul inimilor 
felicitările noastre, folosim acest mi
nunat prilej pentru a vă asigura, 
mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că noi, locuitorii 
plaiurilor bucovinene, mobilizați de 
mărețul dumneavoastră exemplu de 
dăruire și abnegație în activitatea 
neobosită pe care o desfășurați în 
fruntea partidului și a statului, vom 
acționa cu toate forțele, cu intreaga 
noastră capacitate și putere de mun
că pentru înfăptuirea neabătută a 
hotărîrilor Congresului al XII-lea.

In telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN TELEORMAN AL P.C.R., 
se spune: Comuniștii, toti oamenii 
muncii din județul Teleorman, cu 
adincă emoție și vie satisfacție au 
luat cunoștință de faptul că v-a fost 
inmînat de către tovarășul Erich 
Honecker, secretar general al C.C. al 
P.S.U.G., președintele Consiliului de 
Stat al R. D. Germane. Ordinul 
„Karl Marx". cea mai inaltă distinc
ție a R.D. Germane.

Călăuziți de politica înțeleaptă a 
partidului, avind mereu exemplul 
dumneavoastră ■ de neasemuită dă
ruire si patriotism, de fermitate 
revoluționară cu care munciți fără 
preget pentru dezvoltarea economico- 
socialâ a tării, pentru prestigiul 
României in lume, ne vom dedica 
întreaga capacitate înfăptuirii hotă
ririlor celui de-al XII-lea Congres.

Comuniștii, toti cei ce trăiesc șl 
muncesc în județul Tulcea au urmă
rit cu viu interes vizita oficială de 
prietenie a delegației de partid si de 
stat a Republicii Democrate Germane 
in tara noastră si dau o inaltă apre
ciere rezultatelor convorbirilor desfă
șurate, exprimindu-si deplina satis
facție fată de înțelegerile convenite 
— se relevă in telegrama trimisă de 
COMITETUL JUDEȚEAN TULCEA
AI. P.C.R.

Cu sentimente de vibrantă mindrie 
patriotică și deplină satisfacție, co
muniștii. toti oamenii muncii tulceni, 
asemeni întregului nostru popor, vă 
adresează din adincul inimii cele mai 
calde felicitări pentru primirea Ordi
nului „Karl Marx". Vedem in noua 
distincție încă o dovadă a recunoaș
terii si prețuirii pe plan mondial a 
vastei, neobositei și pilduitoarei acti
vități pe care dumneavoastră, mult 
stimate si iubite tovarășe Nicolae 
Ceausescu, o desfăsurati cu inepui
zabilă energie, cu clarviziunea. înțe
lepciunea si fermitatea ce vă carac
terizează. pentru făurirea unei lumi 
mai bune si mai drepte, pentru 
triumful socialismului si comunismu
lui.

In telegrama trimisă de COMI
TETUL JUDEȚEAN VASLUI AL 
P.C.R. se arată : Comuniștii, toti oa
menii muncii din județul Vaslui se 
alătură gindurilor si sentimentelor 
întregului nostru popor, exprimîn- 
du-vă adinca lor recunoștință si pre
țuire pentru contribuția hotăritoare 
pe care o aduceți, stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. la înfăptuirea 
Programului partidului, a documen
telor Congresului al XII-lea al 
P.C.R., la promovarea unei politici 
de înțelegere și cooperare rodnică cu 
țările socialiste, de colaborare pasni-' 
că cu toate popoarele lumii.

înminarea înaltului Ordin „Karl 
Marx" reprezintă încă o dovadă a 
recunoașterii proeminentei dumnea
voastră personalități de înflăcărat 
patriot și revoluționar internaționa
list.

Dind expresie celor mai înalte 
sentimente de stimă si prețuire ce vi 
le nutrim, vă adresăm, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, sincere felici
tări cu prilejul înmînării Ordinului 
„Karl Marx" — se relevă in tele
grama adresată de COMITETUL JU
DEȚEAN VRANCEA AL P.C.R.

Vă încredințăm, mult iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu. că. 
inspirindu-ne din exemplul dumnea
voastră, de dăruire totală pentru 
înfăptuirea celor mai înalte si nobile 
aspirații ale poporului român, vom 
acționa astfel incit în întreaga noas
tră muncă și viată să aplicăm neabă
tut hotăririle adoptate de cel de-al 
XII-lea Congres al partidului, indica
țiile și orientările date permanent 
pentru îndeplinirea exemplară a 
Programului partidului, a obiective
lor actualului plan cincinal.
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Incepînd de azi, 

1 iulie
Puternicul detașament al oamenilor 

muncii din industria chimică, din in
dustria de prelucrare a petrolului, 
precum și cei din industria săpunuri
lor si cosmeticelor beneficiază. înce- 
pind de la 1 iulie, de majorarea re
tribuțiilor prevăzute pentru etapa a 
doua din acest cincinal. Circa 283 000 
de muncitori, maiștri, ingineri din 
marile combinate producătoare de 
îngrășăminte chimice, din cetățile 
petrochimiei, din întreprinderile de 
produse cloro-sodice. de coloranti. de 
anvelope, de fibre si fire sintetice, 
de medicamente si cosmetice urmea
ză să primească, după această dată, 
o retribuție sporită. în medie, cu 14.8 
la sută. Această creștere se adaugă 
celei din prima etapă, de 17.6 la sută, 
astfel incit. în acest cincinal, sporul 
mediu al retribuției personalului 
muncitor din această ramură de bază 
a economiei naționale este superior 
mediei pe tară.

Ce va reprezenta procentul de 14,6 
Ia sută pentru cei aproximativ 283 000 
de chimisti si petrochimiștlî Să re
curgem la cîteva exemple, dintre 
cele mai caracteristice.

Una dintre meseriile de bază este 
aceea de operator chimist, care are 
nu mai puțin de zece specialități. Să 
luăm deci un operator chimist din 
industria îngrășămintelor chimice, 
încadrat în categoria 3, treapta a II-a 
(rețeaua de retribuire chimie A). 
După aplicarea majorărilor. în prima 
etapă, el incasa 1785 lei retribuție 
tarifară netă. începind din luna iulie, 
va primi 2111 lei. cu 326 lei mai 
mult, sumă la care se adaugă si 
sporul de vechime, corespunzător re
tribuției mărite. Dacă luăm ca 
exemplu o vechime de 10 ani. în fi
nal veniturile acelui operator se vor 
ridica la 2 217 lei lunar, cu 343 lei 
mai mult decît în perioada anterioară.

Un alt operator chimist (chimie A. 
categoria 6, treapta a II-a), ce poate 
avea ca loc de muncă o fabrică de 
produse cloro-sodice sau una de an-

•

MAJORAREA REIRIBUTIIIOR CE10R CE MUNCESC 
IN DOMENIUl CHIMIEI SI PEIR0CHIM1EI

I

2 670 lei ; adăugind și sporul de ve
chime. de 5 la sută, rezultă un cîș- 
tig. în plus, de 268 lei lunar.

Odată cu acest substantial snor de 
venituri pentru cei ce lucrează prin
tre uriașele retorte ale chimiei mo
derne — ca și in întreaga economie 
— și ca o expresie a importantei pe 
care o are această ramură industria
lă. în ansamblul economiei si în in
dustria chimică, se introduce o nouă 
funcție — aceea de maistru princi
pal specialist. Din rîndul maiștrilor 
principali cu o vechime de cel pu
țin 5 ani, care au dovedit o înaltă 
competentă profesională, autoritate 
morală și politică, pot fi promovați, 
prin concurs, ca maiștri principali 
specialiști cel mult 6 la sută din to
talul maiștrilor din ramura respec
tivă.

Un inginer principal, cu gradația 6, 
clasa 30, va primi, după 1 iulie, o 
retribuție majorată cu 360 lei. adică
3 840 lei. față de 3 480 lei cît avea 
anterior majorării. Această creștere 
se va ridica la 396 lei lunar dacă 
adăugăm și un spor de 10 la sută 
pentru 
muncă.

Sint 
strează 
si statul nostru urmăresc 
în viată a Programului de creștere 
a nivelului de trai al celor ce mun
cesc. stimularea activității lor efi
ciente. creatoare, puse în slujba în
făptuirii obiectivelor îndrăznețe sta
bilite prin documentele Congresului 
al XII-lea al partidului. Această 
substanțială majorare a retribuțiilor 
va constitui, fără îndoială, un im
bold pentru toți cei peste 280 000 de 
chimisti — muncitori, ingineri, teh
nicieni. în înfăptuirea indicațiilor 
si orientărilor cuprinse tn recentele 
cuvîntări ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. secretarul general al parti
dului. de a ridica eficienta muncii 
lor la cotele înalte ale unei noi ca
lități.

velope. avea, pînă în iunie a.c.. o 
retribuție tarifară netă de 2 285 lei. 
După 1 iuli,e. retribuția lui va spori 
cu 438 de lei. adică va primi 2 723 lei 
lunar. Presupunînd că are o vechime 
neîntreruptă in muncă, ce-i dă drep
tul la un spor de 10 ia sută, el va 
realiza un venit lunar de 2 995 lei. cu 
482 lei în plus.

Un operator chimist din domeniul 
prelucrării petrolului, al maselor 
plastice (rețeaua chimie B. petrol B) 
încadrat în categoria 5. treapta a II-a 
încasa lunar o retribuție netă de 1 928 
lei. Majorarea din a doua etapă îi 
va aduce un plus de 347 lei. retri
buția lui alungind la 2 275 let Dacă 
luăm în calcul și un spor de vechime, 
bunăoară de 7 la sută, rezultă un 
total de 2 434 lei. cu 371 lei mai mult 
decît pînă acum.

Să luăm si un operator chimist din 
industria de prelucrare a petro
lului în rafinării. încadrat în ca
tegoria 4. treapta I (petrol A). El 
va realiza, după aplicarea majorării 
în cea de-a doua etapă, o retribuție 
netă de 2 152 lei. cu 336 lei mai mult 
ca înainte. Calculind la noua sumă 
si un spor de vechime de 7 la sută, 
rezultă o diferență în plus de 360 
lei.

De creșteri importante se bucură 
si maiștrii, inginerii, specialiștii, care 
coordonează complicatele procese de 
producție specifice chimiei, tehnolo
gii bazate pe o aparatură ultramo
dernă si materii prime atît de pre
țioase. Retribuția unui maistru prin
cipal (chimie A) încadrat la grada
ția 4. clasa 25. va crește de la 2 760 
lei la 3 050 lei ; cu un spor de ve
chime de 5 la sută, .totalul sumei 
încasate în plus se va cifra la 305 
lei. Un maistru. încadrat la grada
ția 3. clasa 21 (chimie B. petrol B)*  
va avea, după majorare. 2 560 Iei 
retribuție netă, cu 250 lei mai mult 
ca pînă acum. Sau. în cazul unui 
maistru din prelucrarea petrolului 
(petrol A) gradația 3, clasa 22. retri
buția va crește de la 2 415 lei. la

vechime neîntreruptă în

cifre elocvente ce demon- 
consecventa cu care partidul 

aplicarea

Rodlca ȘERB AN

Secerișul trebuie intensificat! ZIUA CADRELOR

(Urmare din pag. I)
Este o dovadă că nu peste tot combi
nele au fost reparate și verificate te
meinic înainte de a intra in lanuri. 
Mai grav este faptul că, nici la a- 
ceastă dată, nu există certitudinea 
că 260 de combine, cu care se pot 
recolta zilnic peste 1 300 hectare, vor 
putea fi folosite la recoltarea griului, 
întrucît lipsesc o serie de piese de 
schimbi Tot atît de adevărat este și ‘ 
faptul că nu peste tot au fost iden
tificate operativ porțiunile zvîntate 
și s-a pierdut mult timp prețios di
mineața și seara.

Eliberarea terenului in ritm cu re
coltarea. Este o cerință determinată 
de insămințarea cit mai repede a cul
turilor duble. Or, pe mari suprafețe, 
paiele nu au fost încă strinse. De ce ? 
Fabrica de sirmă din Galați a livrat 
unităților agricole din județul Ialomi
ța doar 657 tone din cele 1 200 tone 
sirmă repartizată. în asemenea con
diții, trebuia să se organizeze strân
gerea manuală a paielor, iar in spa
tele preselor să se atașeze sănii și 
tîrîșuri pentru strîngerea baloților. 
Nu s-a procedat însă așa pretutin
deni și, de aceea, Insămințarea cul
turilor duble a întîrziat în multe uni
tăți agricole.

Corelarea transportului producției 
cu secerișul. Neajunsul cel mai grav 
apărut la secerișul orzului 11 con
stituie decalajul mare creat Intre re
coltare si transportul producției. 
Sîmbătă, bunăoară, pe cîmp, în arii, 
sub cerul liber se afla o mare canti
tate de orz — aproape 40 000 tone — 
încă netransportată. Situația a fost 
cauzată de linsa unor miiloace de 
transport. Mal precis, pînă vineri 
seara, din cele 14 115 tone-capadtata 
pe care trebuiau să le asigure între
prinderile de transporturi auto din 
județele Brașov, Mureș, Argeș și mu
nicipiul București nu ajunseseră în 
județ decît mijloace de transport în- 
sumînd cu puțin peste 3 000 tone- 
ca paritate. Chiar si I.T.A. Ialomița nu 
pusese la dispoziție mai nimic din 
cele 6 000 tone-capacitate solicitate de 
unitățile agricole.

în legătură cu această situație, to
varășul Barbu Protopopescu. directo
rul direcției de transporturi din Mi
nisterul Agriculturii, ne-a informat că

s-a luat legătura cu centrala auto din 
Ministerul Transporturilor si Teleco
municațiilor. care s-a angajat să solu
ționeze problema cît mai urgent. în- 
tr-adevăr. luni. Trustul pentru meca
nizarea agriculturii Ialomița ne-a 
confirmat intrarea în Județ a tuturor 
capacităților de transport prevăzute.

Este de notat promptitudinea cu 
care s-a acționat.' Totuși se nune în
trebarea : cum poate justifica Cen
trala de transporturi auto lntîrzierea 
în realizarea măsurilor stabilite cu 
mult timp înainte? întîrziere care a 
determinat un serios decalaj întră 
recoltare si transportul producției.

Examenul de la secerișul orzului a 
evidențiat multe lucruri bune, dar și 
multe neajunsuri care trebuie catego
ric evitate în campania de recoltare 
a griului. MinisterurAgirirtiltur'ii si 
ceilalți factori de răspundere impli
cați în această campanie au datoria 
să acționeze energic pentru solutio
narea cu promptitudine si răspun
dere a problemelor ivite. Totul tre
buie subordonat obiectivului major ca 
întreaga recoltă de grlu să fie strînsă 
cît mai repede si fără pierderi, mo- 
bilizîndu-se toate forțele umane șl 
mijloacele mecanice.

DIDACTICE

OLT

A

în 
drul 
trial

inceput recoltatul

unitățlle agricole din ca- 
consiliului unic agroindus- 

Ștefan cel Mare a 
început ieri după amiază sece
rișul griului, cultură care, in 
județul Olt, ocupă peste 80 000 
hectare. în sudul județului, unde 
lanurile de griu au ajuns la 
maturitate, sînt organizate for
mații complexe de combine, 
mijloace de transport, prese de 
balotat paie, tractoare cu plu
guri. discuri si semănători pen
tru ca toate lucrările să se exe
cute în flux continuu. (Emilian 
Rouă).

t
PROGRAMUL 1

10.00 Teleșcoalâ
ÎLOO Film serial : Dalia» — Compania 

petrolieră Ewlng. (Reluarea epi
sodului 41)

11.50 Telex
16.05 Teleșcoalâ
16.30 Corespondenții Județeni transmit...
16.oO Clubul tineretului tn Vllcea.
17.35 Coordonate canadiene
18.00 Revista social-polltică TV
111.25 Almanah pionieresc
18.50
19,00

19.25 Buletin rutier
19. M Moștenire pentru viitor
20.25
80,50
81.26

Muzlcfi de cameră
Viața economică a Capitalei 
Opereta „Eternele iubiri*

32,10

de
George Grigorlu (partea a n-a) 
Telejurnal

Potrivit tradiției, în flecare an se 
sărbătorește „Ziua cadrelor didactice", 
prilej de bilanț al activității instruc- 
tlv-educative si de apreciere a mun
cii desfășurate de personalul didac
tic din învățămîntul de toate gra
dele. în acest an, adunările festive 
dedicate acestui eveniment s-au des
fășurat, duminică, 29 iunie, în mu
nicipii, orașe și centre de comune, 
iar în București, pe sectoare. în cen
trele universitare București, Cluj- 
Napoca, Iași, Timișoara, Craiova, 
Brașov, Galați, Petroșani și Ploiești 
au fost organizate adunări ale cadre
lor didactice din Învățămîntul supe
rior.

Festivitățile, reunind cadre didac
tice, reprezentanți ai organelor lo
cale de partid, de stat si sindicat, ai 
organizațiilor de copii și tineret, pă
rinți, conducători de întreprinderi șl 
instituții, au avut Ioc sub semnul 
deplinei angajări a personalului di
dactic de a transpune în viață, pe 
tărîmul școlii, hotărîrile celui de-al 
XII-lea Congres al Partidului Comu
nist Român, orientările și sarcinile 
cuprinse în cuvîntările tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al partidului, președintele republi
cii, la primul Congres al educației șl 
învățămîntului și Forumul tineretu
lui. în cadrul adunărilor au fost evi
dențiate realizările obținute de per
sonalul didactic in procesul Instruc- 
tiv-educativ, tn activitatea de Inte
grare a învățămîntului cu producția 
și cercetarea, în pregătirea și for
marea cadrelor necesare economiei 
naționale.

Cu acest prilej, cadrelor care «-au 
distins tn procesul instructiv-educa- 
tiv și activitatea obștească 
conferit, de către Ministerul 
ției și învățămîntului, titlul 
dențiat.

în încheierea adunărilor 
participant!! au adresat telegrame 
secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. prin 
care îsi exprimă adînca recu
noștință pentru condițiile excepțio
nale create de partidul și statul nos
tru dezvoltării și perfecționării tnvă- 
țâmintuiui, pentru contribuția inesti
mabilă adusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la revolutionarea și mo
dernizarea Învățămintului românesc. 
Ei și-au reafirmat hotărîrea de a 
milita neobosit pentru Înfăptuirea 
politicii interne și externe a partidu
lui și statului nostru, de a transpune 
In viață sarcinile puse de partid 
fața școlii de toate gradele.

li s-au 
Educa- 

de evi-

festive.

tn

(Urmare din pag. I)

Festivalul național „C1NTAREA ROMÂNIEI"

CENACLUL LITERAR
o prezență vie, de prestigiu, în viața 
spirituală a orașelor și satelor patriei

Intre numeroasele forme de manifestare a capacităților creatoare 
ale oamenilor de pe întreg cuprinsul țării, puse atit de puternic in 
valoare de Festivalul național „Cîntarea României", cenaclurile lite
rare s-au impus cu deosebire atît prin număr, dar mai cu seamă prin 
calitatea lor. Aproape că nu există localitate, întreprindere sau insti
tuție mai importante unde iubitorii de literatură și artă să nu se fi 
organizat într-un cerc sau cenaclu, cadru corespunzător desfășurării 
unei activități rodnice, al confruntării opiniilor și al contactului cu 
publicul larg. Tocmai importanța cenaclului atrage spre el tineri și 
virstnici, oameni cu preocupări creatoare sau simpli iubitori de fru
mos, care regăsesc aici un climat propice exprimării deschise a tuturor 
posibilităților lor în acest domeniu. înfățișăm în rîndurile ce urmează, 
activitatea si preocupările a două cenacluri din tară, puternic legata 
prin tot ceea oe realizează de viata spirituală a localităților respective.

Nu „ședințe” ci întîlniri,
dialoguri vii cu

Pentru început, un scurt popas la 
Tg. Mureș, unde cenaclul literar-ar- 
tistic „Liviu Rebreanu", continuator 
al tradiției statornicite de George 
Coșbuc pe aceste meleaguri, și-a 
aniversat 25 de ani de activitate ne
întreruptă. Un sfert de veac in caro 
s-a realizat un dialog viu, continuu, 
între creatorii locali din generația 
veche și tînără — muncitori, elevi, 
intelectuali, români și maghiari — și 
oameni ai muncii din întreprinderi — 
expresie a culturii socialiste, a încre
derii în nobila misiune educativă a 
artei. „Cenaclul tîrgmureșean — ne 
spunea scriitorul Romulus Guga. re- 
dactor-șef al revistei «Vatra» — a 
constituit mulți ani de-a rîndul și, 
firește, va însemna și pentru mai de
parte locul in care s-au cultivat sen
sibilități, s-au format scriitori, s-au 
urmat tradiții. într-un fel. ne sim
țim cu toții legați de acest cenaclu, 
noi înșine — astăzi scriitori, critici — 
fiind mulți ani membri ai cenaclului, 
redactorii unora din volumele «Pa
ginilor mureșene" apărute în ultimul 
deceniu".

Privind în vreme, se Impune ob
servația că fericita evoluție a lite-

raturli și culturii mureșene s-a da
torat și celor care au fost direct im
plicați, prezenți nemijlocit in cenaclu, 
in viața literară a orașului. Este ca
zul unor scriitori și critici mureșeni 
cunoscuți ca Romulus Guga, Mihai 
Sin, Mara Nîcoară, Zeno Ghițulescu, 
Dan Culcer și alții a căror prezență 
în cenaclu a prilejuit unui mare nu
măr de iubitori ai scrisului un con
tact cu realitatea, contribuind la mo
delarea lor spirituală. împlinirea ce
lor 25 de ani de activitate a fost mar
cată de tipărirea la Tg. Mureș a vo
lumului de poezie și proză „Pagini 
mureșene", care publică cu generozi
tate nume din generația actuală de 
cenacliști, Ion Augustin Damian, La- 
zăr Lădariu, Kocsis Francisko, Aura 
Mit, Mircea Duca, P. Săușanu, Ion 
Dumbravă, Romeo Morari, Corina 
Ureche, Adriana Toma — ca să amin
tim doar cîteva — sint elevi, munci
tori, intelectuali, care, îndrumați cu 
competență de dr. Silviu Olariu, ca
dru universitar, cercetător, medic, ar
tist plastic si poet de sensibi
litate. președintele cenaclului — bat 
la ușa consacrării.

Cu prilejul marilor evenimente pe

>

i/uți «ipri
Telejurnal • 15 ani de istorie 
nouă a patriei. împliniri ale pre
zentului

___ Dosarul resurselor refoloslbile 
19,40 Cadran mondial
20,06 Teatru TV : „Coloanele timpului*  

de Emil Poenaru.
22,00 La zl In agricultură : secerișul 
22,10 Telejurnal

PROGRAMUL t
19,00 Telejurnal • 15 ani de istorie 

nouă a patriei. împliniri ale pre
zentului

19.25

vremea
Timpul probabil pentru zilele do 2,3 

și 4 iulie. în țară : Vremea va ti ră
coroasă îndeosebi In Jumătatea de 
nord a țării unde cerul va prezenta 
Innorărl mai pronunțate 61 vor cădea 
ploi avînd șl caracter de aversă care 
vor totaliza pînă la 30 litri pe metru 
pătrat tn 24 de ore. în celelalte regiuni 
cerul va fi schimbător și ploile lo
cale. Vîntul va sufla moderat, cu In
tensificări în zona de munte. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse între 
8 șl 18 grade, cele maxime vor oscila 
intre 13 șl 28 de grade, pe alocuri mal ri
dicate în sudul țării. In București: Vre
me schimbătoare cu cerul temporar’ 
noros. Vor cădea ploi de scurtă du
rată. Vînt slab pînă la moderat. Tem
peraturile minime vor fl cuprinse între 
12 șl 15 grade, cele maxime Intre 35 
și 28 de grade. (Corneliu Pop. meteoro
log de serviciu).

te. această literatură ș-a 
dezvoltat, reușind să a- 
tragă măcar pentru un vo
lum sau două și scriitori de 
prestigiu, cum ar fi Alfred 
Margul-Sperber, Werner 
Bossert, Wolf Aiehelburg, 
Hans Kehrer, Franz Storch, 
Claus Stephani, Franz Hod- 
jak, Oskar Pastior sau Ni
kolaus Berwanger. Astăzi 
nume ca Erika Hiibner- 
Barth, Ricarda Terschak, 
Lotte Berg, Pauline Schnei
der, Anneliese Suchanek, 
Lizzy Gerger sau Nikolaus 
Haupt sint prezențe perma
nente in literatura pentru 
copii, publicate de edituri
le Ion Creangă, Kriterion, 
Facla. Străduințele acestor 
autori, de a crea lucrări 
viabile, convingătoare au 
fost rodnice ; meritele aces
tei literaturi au fost recu
noscute atît prin decernarea 
mai multor premii de-a 
lungul anilor, cit Și prin ex
portul de carte în urma co
menzilor primite din alte 
țări ale unora dintre titlu
rile editate la noi.

Trebuie spus însă că în 
producția de carte pentru 
copii — mă refer la cea 
germană — predomină lite
ratura destinată școlarilor 
mici, pe cînd cea pentru

preșcolari . 
toată problematica 
cifică acestei vlrste, 
preocupările și activitățile 
șoimilor patriei și pionieri
lor este mai puțin prezen
tă. Ceea ce însă lipsește cu 
desăvîrșire este romanul is-

și pionieri, cu 
spe- 

cu

care le-a trăit tara noastră, tn ca
drul organizat de Festivalul național 
„Cîntarea României", grupuri mari de 
cenacliști au putut fi întilnite in în
treprinderile tîrgmureșene ..Metalo- 
tehnica", IMATEX, Combinatul „Azo- 
mures" si altele, unde susțin re
citaluri de poezie patriotică cu lu
crări ce vor fi tipărite într-o viitoare 
ediție (a doua) a volumului „Pagini 
mureșene", discută cu cei ce le cu
nosc preocupările, abordează îm
preună problemele educației socia
liste. „Ne-am obișnuit de mult ca 
ședințele noastre de cenaclu — ne

spunea dr. Silviu Olariu — să le 
ținem aproape exclusiv în căminele 
culturale, cluburi, uzine și între
prinderi ; să fie adevărate sărbători 
de cultură... Cu alte cuvinte, nu 
facem «ședințe», ci întîlniri, dialo
guri, dezbateri cu oamenii. O for
mulă ce va stimula, sperăm, atrage
rea de noi talente ; va contura noi 
modalități 
ciente — 
spirituală 
lui. Asta 
acum, la 
de existență".

— mai atractive și efi- 
de a ne integra în viața 
a municipiului și județu- 
se vrea cenaclul nostru 

două decenii și jumătate

Marile întreprinderi, colectivele muncitorești 
furnizoarele energiei și talentului creator

La Iași, un vechi centru cultural 
cu o bogată tradiție de cenaclu, nou
tatea în acest domeniu o .constituie 
mutarea centrului de greutate al 
activității cenacliste în marile între
prinderi și instituții, în cuprinză
toarele nuclee de oameni ai muncii 
ce devin tot mai mult o importantă 
forță spirituală în viața localității. 
O înșiruire a tuturor acestor cena
cluri ar fi revelatoare. Ne mulțumim 
însă, de data aceasta, să ne oprim 
asupra unuia singur. Inițial, cenaclul 
literar „Lupta eu inerția" de la Com
binatul de utilaj greu din Iași a luat 
ființă in 1973, în cadrul clubului 
„Dezbaterilor despre artă*  de la 
întreprinderea mecanică Nicolina. în 
ședința de constituire erau doar 
vreo șase tineri, poeți și prozatori, 
în frunte cu talentatul tehnician 
Alexandru Tăcu. Iată însă că. la 31 
iulie 1976. la Iași, în prezenta secre
tarului general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, s-au inau
gurat lucrările șantierului combinatu
lui de utilaj greu, unitate unde vor 
lucra — cînd va fi complet pusă în 
funcțiune — peste 20 000 oameni al

al 
de 
la 

ce-

„Tinerețea fără bătrînețe“ a cînteeului păstorescA

La Toplița 8-a desfășu
rat cea de-a treia ediție 
a Festivalului cînteeului 
păstoresc „Miorița".

— Inițiativa organizării 
unui festival al cînteeului 
păstoresc la Toplița — 
ne-a spus prof. Ioan Pe
trul, președintele comi
tetului orășenesc de cul
tură și educație socialistă 
— s-a născut cu șase ani 
în urmă, din nevoia de a 
conserva și perpetua stră
vechile datini și obiceiuri 
folclorice legate de viața 
păstorească. Ne aflăm în- 
tr-o zonă cu un Inestima
bil patrimoniu spiritual în 
acest sens, păstoritul 
fiind, din cele mai vechi 
timpuri, îndeletnicirea de 
bază a omului de la mun
te, însăși existența sa. 
Strădaniile noastre nu au 
fost zadarnice. Ajuns la a 
treia ediție, Festivalul 
cînteeului păstoresc, care 
se organizează din doi în 
doi ani, a devenit o ma
nifestare de largă rezo
nanță, polarizind interesul 
nu numai al iubitorilor de 
cîntec și de frumos, cl și 
al unor reputați oameni 
de știință, care ne ono
rează cu prezenta într-un 
număr din ce in ce mai 
mare. Acum, referin- 
du-mă la festivalul-con- 
curs, s-au înscris și au par
ticipat reprezentanți din 
nu mai puțin de 20 de ju
dețe ale țării. Ne place să 
credem că ceea ce am 
reușit aici, la Toplița, este 
o contribuție adusă Ia 
cultivarea virtuților popu
lare, reflectate pe plan ar
tistic in nestematele fol
clorice păstorești. Festi
valul a fost completat în 
mod fericit cu 
de comunicări 
organizată în 
cu Societatea 
filologice din 
Socialistă România 
tema : „Viața păstorească 
și influența sa asupra fol
clorului românesc", în ca
drul căreia, prin lucrările 
prezentate, cercetători, 
cadre universitare, etno
grafi, muzeografi și alti

că tn cărțileciuda faptului „ ___ 
lor unii autori ca Anton 
Breitenhofer, de pildă, au 
printre eroii lor oameni 
foarte tineri sau chiar copii. 
Pentru asemenea cărți ar 
fi bine să se lanseze con
cursuri literare — de către

Valoarea formativă

a literaturii pentru copii

torîc; asemenea cărți, avlnd 
printre eroii principali și 
copii, sint mult savurate de 
tinerii cititori, care astfel 
iau un contact mai intim 
cu o anumită perioadă is
torică, contribuie la trezirea 
sau adîncirea unor senti
mente nobile ca dragostea 
față de pămîntul strămo
șesc, de neam, de Înaintașii 
noștri, de libertate și drep
tate, de patrie, de omenie, 
de eroism, abnegație și spi
rit de sacrificiu. Nici des- 
fire anii în care partidul a 
uptat în Ilegalitate nu 

avem suficiente cărți, in

edituri. Astfel de cărți ar fi 
deosebit de utile, deoarece
— și cu asta nu spun nici o 
noutate — literatura pentru 
copii are o funcție bine de
terminată Și în educația pa
triotică.

Scriitorului pentru copil
— indiferent de limba tn 
care scrie — îi revin multi
ple sarcini și obligații. Mă 
voi opri acum doar la două. 
Prima : literatura pentru 
copii — dar nu numai ea — 
trebuie să contribuie la 
promovarea unor sentimen
te nobile, la o cunoaștere 
reciprocă mai bună, la o in-

o sesiune 
științifice, 
colaborare 
de științe 
Republica 

pe

invitați din București, 
Cluj-Napoca, Iași, Sibiu, 
Tg. Mureș, Tîrgoviște, 
Suceava, Miercurea Ciuc 
și din localitate, aduc noi 
și revelatoare dovezi ști
ințifice menite să demon
streze că această străve
che formă de viață, ca
racteristică poporului 
nostru, a generat un te
zaur folcloric de o inco
mensurabilă valoare, in
tr-o mare și variată di
versitate de genuri și spe-

a Festivalului național 
„Cîntarea României" sau 
la alte concursuri naționa
le și internaționale, adu- 
cînd la luminile rampei 
frumusețea Inegalabilă a 
cîntecului păstoresc din 
vestitele zone folclorice 
ale țării. Menționăm con
tribuția adusă la reușita 
festivalului a unor artiști 
consacrați ca Gheorgha 
Turda, Petre Săbădeanu, 
Natalia Gliga și Judith 
Cseh. care au susținut re-

CONSERVAREA Șl PERPETUAREA
STRĂVECHILOR OBICEIURI FOLCLORICE

un act cultural cu profunde
semnificații

cil. De asemenea, aș dori 
să remarc deschiderea 
unei expoziții intitulate 
„Arta păstorească har- 
ghiteană".

La deschiderea Festiva- 
lului-concurs interj ude- 
țean „Miorița*  de la To- 
plița, reporterul a asistat 
mai întîi la o minunată 
paradă a portului popu
lar. în centrul orașului 
e-a încins o horă a fră
ției, simbol viu al uni
tății ce caracterizează 
munca și activitatea tutu
ror locuitorilor acestor 
meleaguri, hotărîțl să în
făptuiască politica parti
dului, politica fericirii și 
bunăstării lor. Pe scena 
casei de cultură au evo
luat peste 30 de soliști 
vocali și instrumentiști, 
mulți dintre ei, ca Gheor- 
ghe Ulici (județul Harghi
ta), Dorina Oprea (Alba), 
Maria Lăzărescu (Galați), 
Pătru Țăpuș (Caraș-Seve- 
rin) ș.a., medaliați și lau- 
reațl la faza republicană

citaluri tn afara con
cursului.

Cu privire la sesiunea 
de comunicări științifice, 
prof, univ., maestru eme
rit al artei, Ludovic Pa- 
ceag, președintele juriu
lui, ne-a spus : „Această 
nouă ediție a festivalului 
poate fi apreciată, pe 
drept cuvînt, o reușită de
plină, un real cîștig pen
tru revitalizarea și perpe
tuarea cînteeului păsto
resc. Spre deosebire de 
unele timide Încercări 
făcute In acest sens tn 
cîteva zone ale țării. Ia 
Toplița am fost martorii 
unui fapt cultural elevat, 
care întrunește toate con
dițiile devenirii unei per
manențe a vieții noastre 
cultural-artistice. S-a de
monstrat aici cu adevărat 
că un asemenea folclor, 
cum este cîntecul păsto
resc, nu va pieri nici
odată*.

— Consider — ne-a îm
părtășit din impresiile sala

prof. dr. dooent Ion C. 
Chițimia, vicepreședintele 
Societății de științe filolo
gice din România — că In
tre manifestările de cultu
ră populară și de cîntec 
popular, festivalul de la 
Toplița ocupă un loc dis
tinct. Am participat și la 
edițiile 
observat 
apariția 
mase in 
evidentă 
preții populari prin 
lentul lor Înnăscut, 
veridicitatea interpretării. 
Integrarea in festival a 
sesiunii de comunicări ști
ințifice este, de aseme
nea, demnă de subliniat. 
Au fost prezentate aici 
24 de comunicări și refe
rate bine documentate, 
bazate pe cercetări adîn- 
cite, care argumentează 
științific că ceea ce se as
cultă la festival sub for
mă de cîntec provine din- 
tr-un trecut foarte înde
părtat, există și va exista 
mereu.

„Păstoritul — a remar
cat prof. Kardalus Jânos, 
directorul centrului jude
țean de îndrumare a crea
ției populare și mișcării 
artistice de masă — con
stituie chintesența atît a 
folclorului românesc, cit 
și al naționalităților con
locuitoare. Judecind după 
spusele marelui povesti
tor Benedek Elek, potri
vit cărora povestea ade
vărată s-a născut din 
faptul că românul a po
vestit maghiarului și ma
ghiarul a povestit româ
nului, tot așa a existat un 
dialog permanent între 
păstorii români și ma
ghiari, întreținut în ace
lași limbaj al vieții și 
muncii înfrățite, pe care 
îl vorbim și azi toți acei 
care locuim pe meleagu
rile harghitene. Iată de 
ce consider că Festivalul 
cînteeului păstoresc de 
Ia Toplița este o reușită a 
noastră, a tuturor".

anterioare. Am 
de fiecare dată 
unor valori ră- 
umbră, puse in 
tocmai de inter- 

ta- 
prin

I. D. KISS 
corespondentul „Sclntell*

țelegere frățească între 
copiii de diferite naționali
tăți, la cimentarea acestei 
frății Și unități, astfel încît 
ea să devină o necesitate 
vitală, tn conștiința fiecă
ruia, un adevăr al conștiin
ței și faptei lor, care să 
crească împreună cu ei și 
pe care să-1 poarte tn ini
mă din copilărie în adoles
cență și La vîrsta maturită
ții lor, de care să nu se 
despartă ctt vor trăi. A 
doua : noi, scriitorii pentru 
copii, ne vom îndeplini tn 
mare măsură menirea noas
tră, dacă vom reuși să tre
zim la copii dragostea pen
tru frumos, pentru literatu
ră, pentru carte, astfel incit, 
părăsind băncile școlii, ei să 
simtă în continuare nevoie 
de lectură ; și, așternînd 
pe hirtie cuvîntul lectură, 
mă gîndesc numai la litera
tură bună, la artă in ade
văratul gens al cuvintului.

Prin scrisul nostru, prin 
Cărțile noastre, noi contri
buim sau putem contribui 
— pe lingă alți factori, de
sigur — la formarea gustu
lui pentru literatură. Prin 
urmare, autorii de cărți 
pentru vlrste ceva mai pu
țin fragede vor avea miine 
cititorii lor din rîndurile ci
titorilor literaturii pentru 
copii de azi.

IALOMIȚA • Pe stadionul 
„1 Mai“ din municipiul Slobozia 
a avut loc, în organizarea co
mitetului județean al educației 
politice și culturii socialiste, 
spectacolul de sunet si lumină 
„Flacăra nemuritoare", dedicat 
împlinirii a 2050 de ani de la 
crearea primului stat dac cen
tralizat și independent si aniver
sării a 15 ani de la Congresul 
al IX-lea al Partidului Comunist 
Român. Miile de spectatori au 
petrecut o seară de neuitat, ova- 
ționînd la scenă deschisă pe cei 
800 de artiști amatori, ostași și 
șoimi ai patriei, care au realizat 
momente evocatoare de un vi
brant patriotism. (Mihai Vișoiu).

TIMIȘ • Centrul de cercetări 
economice din Timișoara a or
ganizat vineri, la întreprinderea 
„Electromotor", o dezbatere cu 

. caracter de schimb de experien
ță pe probleme ale noului me
canism economico-financiar. tn 
lumina indicațiilor date de se
cretarul general al partidului la 
consfătuirea de lucru de la C.C. 
al P.C.R. și la Plenara lărgită a 
Consiliului Național al Oameni- 

'lor Muncii. Au participat mem
brii biroului executiv al consi
liului științific al Institutului 
central de cercetări economice.

conducerile centrelor de cerce
tări economice din Cluj-Napoca. 
Craiova si Iași, specialiști din 
unități productive, cadre din în- 
vățămîntul economic superior, 
activiști de partid din mai multe 
județe. (Cezar Ioana).

IAȘI • Pe Dealul Cătălina de 
Ungă comuna Cotnari a avut loc 
sărbătoarea cetății traco-getice 
descoperite tn ultima vreme in 
această localitate. Manifestarea 
este înscrisă in seria de acțiuni 
care se desfășoară sub genericul 
„Permanente ale istoriei poporu
lui român". Istorici și cercetă
tori, cadre didactice universitare, 
arheologi, muzeografi au susți
nut comunicări în cadrul simpo
zionului „Pagini eroice din is
toria poporului dac". Cu acest 
prilej au fost evidențiate ulti
mele rezultate ale cercetărilor 
privind etnogeneza poporului 
român, cultura materială și spi
rituală a geto-dacilor de la est 
de Carpați. (Manole Corcaci).

MARAMUREȘ • Ce*  de-a 
patra ediție a sesiunii de comu
nicări intitulate „Personalități 
și momente ala culturii mara-

muncii. în nucleul de oameni 
muncii și specialiști care au venit 
la Nicolina să înceapă lucrul 
combinat au fost și membrii 
naclului „Lupta cu inerția". Și, cu
toate greutățile șantierului, aceștia 
și-au ținut cu regularitate ședințele 
de creație, audiind, analizînd și în-, 
drumind atent creațiile fiecăruia 
Acum, cenaclul numără peste 30 < 
membri. Iată un bilanț al activi
tății lor în cadrul Festivalului na
țional „Cîntarea României". La 
prima ediție, cenaclul primește pre
miul II pe țară, iar conducătorul 
său operativ, poetul Alexandru Tăcu, 
participind cu patru poeme, a fosi 
declarat laureat al festivalului. 
AL Tăcu împreună cu cenaclul au pri
mit și la ediția a II-a a Festivalului 
național „Cîntarea României" pre
miul Consiliului Culturii și Educa
ției Socialiste. în 1980, centrul ju
dețean de îndrumare a mișcării ar
tistice de amatori a scos un apre
ciabil număr de plachete cu lucrări 
aparținînd membrilor cenaclului. 
Iată alți cițiva poeți care au acumu
lat o bogată experiență : strungarul 
Panaite Nicolae a primit, în 1977, 
premiul Uniunii scriitorilor la Festi
valul de poezie „Nicolae Labiș" și a 
debutat în 1979 la editura „Cartea 
Românească" cu volumul „Norul de 
marmură". Editura l-a premiat pen
tru aoest volum. în caseta editurii 
„Junimea*.  „Zece poeți tineri", apare 
cu volumul de debut „Ploaie de 
sunete" Anca Nicolau, desenatoare 
tehnică. Se înscriu apoi în eferves
cența creației poeziei și strungarul 
Dănuț Moisi, inginerul Castan Maria 
Spiridon, merceologul Aurel Ștefa- 
nache, autor al plachetei „Poeme" — 
1980, Ady Cristi, autor al plachetei 
„După sentimente" — 1980. La proză, 
economistul Constantin Hușanu și-a 
conturat deja două romane: „Mar
tori" și „Fluviul la deal", in care 
prinde momentul inaugurării lucră
rilor combinatului de utilaj greu și 
aspectele care ap urmat după pune
rea bazelor aefestei noi platforme 
industriale ieșene. Un eseist se arată 
în persoana tînărului inginer Sergiu 
Iliescu, care a început să publice 
In ziarele locale și alte publicații 
aspecte din munca de pe șantier și 
din halele intrate deja în producție 
ale combinatului. Pictorii si sculpto
rii cenaclului sînt vreo 12 la nu
măr. Și ei țin pasul cu poeții și pro
zatorii. Separat și împreună cu alți 
artiști plastici, amatori și profesio
niști, membrii cenaclului au deschis 
pînă acum 54 expoziții de pictură, 
grafică șl sculptură. De asemenea, 
formația folk este pe cale să devină 
o veritabilă formație de muzică 
tînără și de muzică ușoară.

Astfel, cu trudă și voință dtrză, 
inimoșii creatori ai cenaclului „Lupta 
cu inerția" reușesc să facă cunos
cută prin vers și slovă în principal 
activitatea celor care construiesc co
losul industrial ieșean — combinatul 
de utilaj greu. Pînă la publicarea 
creațiilor pe care le realizează, ei și 
le fac mai Întîi cunoscute prin citirea 
lor la întîlnirile cu publicul. Se 
află deja la a 296-a Intîlnire ținută 
atît în combinat, cît șl în afară, în 
municipiul lași și alte localități din 
țară. La aceste întîlniri au fost We- 
zenți și peste 1 000 poeji și ser r’i 
din întreaga țară, care au 1 -ui 
deseori bune aprecieri asupra acti
vității cenaclului.

Sînt cîteva aspecte edificatoare 
pentru paleta largă a preocupărilor 
membrilor cenaclurilor, pentru im
plicarea lor in viața spirituală a 
colectivului din care fac parte, care 
le stimulează cu deosebire întreaga 
activitate creatoare, Însuși drumul 
lor în viața cetății.

Emil VASILESCU 
Gh. GIURGIU 
.Manole CORCACI

mureșene", organizată de Biblio
teca județeană din Baia Mare, 
a fost consacrată punerii in 
evidentă a rezultatelor și date
lor noi scoase la lumină de către 
o seamă de cercetători locali cu 
privire la contribuția Maramu
reșului. în diverse etape istorice, 
la cultivarea spiritualității româ
nești. la cunoașterea si prețui
rea istoriei patriei, la cinstirea 
culturii și creației populare. Au 
fost prezentate peste 30 de co
municări din domeniul istoriei și 
lnvățămîntului. lingvisticii, lite
raturii. folclorului, arhivisticii, 
arheologiei și medicinii. (Gh. 
Susa).

BUZĂU • Cabinetul jude
țean Buzău pentru activitate 
ideologică și politico-educativă a 
organizat - o dezbatere pe tema 
„Probleme ale viitorului in do
cumentele Congresului al XII-lea 
al partidului. Buzăul — un ju
deț în plină dezvoltare. Marile 
succese din ultimii 15 ani — baza 
realizării grandioaselor sarcini 
din deceniul viitor". Au partici
pat cadre de conducere, activiști 
de partid și de stat profesori de 
științe sociale, propagandiști, 
lectori (Dumitru Dănăilă).
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Sosirea secretarului general al Partidului Socialist 
Democratic Italian

Luni după-amiază a sosit in Capi
tală Pietro Lonao. secretar general 
.al Pai-tidului Socialist Democratic 
Italian, care. Ia invitația Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, face o vizită în tara noastră.

La sosire, ne aeroportul Otopeni. 
oaspetele a fost intimpinat de to

Sesiune de comunicări consacrată aniversării
a 2050 de ani de la crearea primului stat 

dac centralizat și independent
Luni, a avut loc in Capitală o se

siune de comunicări consacrată ani
versării a 2050 de ani de la crearea 
primului stat dac centralizat si inde
pendent. organizată de Academia de 
Științe Sociale și Politice și de Mi
nisterul Apărării Naționale.

Cuvintul de deschidere a fost rostit 
de generalul-maior Constantin Oltea- 
nu, ministrul apărării naționale, care 
a arătat că sesiunea se înscrie in con
textul amplelor acțiuni inițiate, in 
lumina indicațiilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, privind valorificarea trecutului 
istoric al poporului nostru, reliefarea 
— pe baza concepției materialismu
lui dialectic și istoric — a coordona
telor fundamentale ale istoriei pa
triei, a continuității poporului român 
pe teritoriul unde s-a plămădit, a 
luptei sale pentru a-și apăra ființa, 
libertatea, independența, vatra stră- 

; h’in|i. Vorbitorul a subliniat că virtu- 
f -ț .dovedite de înaintași au fost ri
dicate pe noi trepte, găsindu-și o 
strălucită afirmare în marile înfăp
tuiri revoluționare obținute pe calea 
edificării societății socialiste multila
teral dezvoltate si a înaintării Româ
niei spre comunism, în anii de dună 
Congresul al IX-lea al Partidului 
Comunist Român, cea mai dinamică, 
și mai fertilă perioadă din istoria 
tării.

în fața unui numeros auditoriu — 
oameni de știință, activiști de partid 
și de stat, generali și ofițeri superiori, 
cadre din instituții de cercetare, 
muzeografi — au fost prezentate co
municările : „Burebista — personali
tate politică și militară de primă im
portanță a lumii antice“ — de prof, 
dr. docent Dumitru Berciu ; „Oastea 
Daciei" — de colonel dr. Alexandru 
Savu ; „Noutăți arheologice despre

LISTA OFICIALĂ
a obligațiunilor C.E.C.

Ieșite cîștigătoare la tragerea la sorți 
lunară din 30 iunie 1980

N
um

ăr
ul

 
cî

ști
gu

ril
or

Se
ria

 
ob

lig
aț

iu
ni

i
* N
r. 

cu
re

nt
 al 

ob
lig

aț
iu

ni
i O

1 67028 58 50 000
1 19152 137 50 000
1 78879 69 40 000
1 15984 04 40 000
1 44947 104 40 000
1 39382 15 30 000
1 44227 69 30 000
1 24801 104 30 000
1 19904 72 30 000
1 58258 72 25 000
1 85025 47 25 000
1 65830 45 25 000
1 40914 43 25 000
1 36676 13 25 000
1 63114 143 20 000
1 99379 28 20 000
1 62539 148 20 000
1 36405 137 20 000
1. 91589 126 20 000
1 24932 66 20 000
1 64095 70 15 000
1 13558 115 15 000
1 62632 39 15 000
1 35740 35 15 000
1 13166 16 15 000
1 62493 53 15 000
1 85206

Termi
nația 
seriei 
obli
gațiu
nilor

112 15 000

100 478 107 5 000
100 279 107 3 000
100 786 39 3 000

•1 000 ' 05 24 1 000
1 000 19 21 800
1 000 85 107 800
1 000 96 47 800
1 000 56 148 800
1 000 02 47 800
1 000 86 01 800
1 000 15 121 800
1 000 18 101 800
1 000 89 21 800
1 000 04 51 800

11 327 TOTAL: 10 790 000

Ciștigurile revin Întregi obligațiu
nilor de 200 de lei. în valoarea ciști- 
gurilor este cuprinsă și valoarea no
minală a obligațiunilor ieșite ciștigă- 
toare.

Plata cîștigurilor se efectuează prin 
șucursalele, filialele și agențiile 
C.E.C.

La obligațiunile C.E.C. din seriile 
000001—099999 care au numerele cu
rente cuprinse intre 81—150, la con
fruntarea cp lista oficială primul zero 
de la serie nu se ia în considerare.

LISTA OFICIALĂ
a libretelor de economii cu cîștiguri 
ieșite ciștigătoare la tragerea la sorți 

pentru trimestrul II. 1980

N
r. c

rt. Terminația 
numerelor 
libretelor 

ciștigătoare
Procentul 

de ciștiguri

1 845 250%
2 435 200%
3 279 100%
4 ■460 50%
5 571 25%
6 936 25%
7 443 25%
8 228 25%
9 060 25%.

10 781 25%
1! 338 25%
12 799 25%
13 103 25° o
14 525 25%
15 992 25%

Calcularea și înscrierea cîștigurilor 
în librete se efectuează de către 
sucursalele (filialele) C.E.C. 

varășii Virgil Cazacu. membru al Co
mitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R.. Ghizela Vass. 
adiunct de sef de secție la C.C. al 
P.C.R.. de activiști de partid.

A fost prezent Giuseppe Scarpa de 
Masellis. însărcinat cu afaceri ad-in- 
terim ai Italiei la București.

(Agerpreș)

istoria geto-dacilor“ — de dr. Ale
xandru Vulpe ; „Tradițiile daco-ro
mane și lumea «barbară»" — de prof, 
univ. dr. Ștefan Ștefănescu ; „Oști ță
rănești în evul mediu românesc" — de 
acad. Ștefan Pascu ; „Unitatea și in
dependența — idealuri seculare ale 
poporului român" — de dr. Mircea 
Mușat ; „înrîurirea transformărilor 
economico-sociale din țara noastră în 
perioada postbelică asupra structurii 
și procesului de instruire a armatei 
române" — de general-locotenent 
Gheorghe Gomoiu ; „Doctrina milita
ră a României socialiste — creație a 
Partidului Comunist Român, a secre
tarului său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu" — de general de armată 
Ion Tutoveanu'; „Efectele dezvoltării 
multilaterale a țării, în lumina ho- 
tărîrilor Congresului al XII-lea al 
Partidului Comunist Român, asupra 
creșterii capacității de apărare a pa
triei" — de general-colonel Vasile 
Milea.

în încheiere, prof. univ. dr. docent 
Mihnea Gheorghiu, președintele Aca
demiei de științe sociale si politice, 
a arătat că lucrările sesiunii — des
fășurate în spiritul valoroaselor ori
entări date de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
partidului, la întilnirea cu reprezen
tanți ai oamenilor de știință din do
meniul istoriei — remarcîndu-se prin 
actualitatea și varietatea ideilor abor
date, prin temeinicia argumentației 
științifice, au reliefat din nou semni
ficația unor momente importante din 
procesul formării și dezvoltării po
porului român, al afirmării puternice 
a patrimoniului său material și spiri
tual, al conlucrării cu alte popoare 
din această zonă geografică, al con
vergenței cu marile civilizații ale 
timpului. în acest context, au fost 
evidențiate aspecte semnificative ale 
capacității și măiestriei militare ale 
strămoșilor noștri în apărarea liber
tății și neatîmării, faptul că expe
riența istorică a românilor este valo
rificată superior în doctrina militară 
a României socialiste, elaborată de 
secretarul general al partidului nos
tru, doctrină a cărei esență constă în 
apărarea patriei de către întregul 
popor.

★
Participanțil la sesiune au vizionat 

o expoziție fotodocumentară care 
atestă dezvoltarea poporului român 
în spațiul carpato-danubiano-pontic, 
lupta sa pentru dreptul de a fi stăpîn 
în vatra strămoșească, de a trăi în 
libertate.

(Agerpreș)

LISTA OFICIALĂ
a libretelor de economii cu dobîndă 
și cîștiguri ieșite cîstigâtoare la tra
gerea la sorti pentru trim. II. 1980

N
um
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N
r. l
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1 4532857 50 000
1 3528741 40 000
1 832481 40 000
1 3549997 30 000
1 2453135 30 000
1 3588692 30 000
1 826406 30 000
1 2253963 30 000
1 1664341 20 000
1 1882518 20 000
1 294741 20 000
1 3990951 20 000
1 1630197

Terminația 
libretului 
cistigător

20 000

54 39225 10 000
54 81413 ier ooo
54 16745 10 000
54 63619 10 000
54 74619 10 000
54 46871 5 000
54 83098 5 000
54 85113 5 000
54 ' 56119 5 000
54 29907 5 000
54 21212 5 000

538 0574 2 000
538 5055 2 000
538 1897 2 000
538 5945 2 000
538 1336 2 000
538 8220 1 000
538 1584 1 000
538 4010 1 000
538 3609 1 000
538 3070 1 000
538 1661 1 000
538 6166 1 000
538 3505 1 000

5 375 614 500
12 976 cîștiguri în valoare de lei :

17 071 500

Ciștigurile se acordă Integral titu
larilor libretelor de economii care au 
un sold mediu trimestrial egal cu cel 
puțin 10 la sută din valoarea cîștigu- 
'lui ; dacă soldul mediu trimestrial 
este mai mic de 10 la sută din va, 
luarea cîștigului, se acordă un cîștig 
de 10 ori mai mare decit soldul me
diu trimestrial al libretului. Libretele 
cu sold mediu trimestrial mai mic de 
50 de lei nu beneficiază de cîștig.

De la ADAS
La tragerea de amortizare a asigu

rărilor de viată pentru luna iunie 
1980 au ieșit următoarele opt com
binații de litere :
1. F.F.Z.
2. O.H.T.
3. P.U.V.
4. B.R.A.

5. Q.S.J.
6. L.V.S.
7. U.L.N.
8. Z.X.C.

Toți asigurații cărora le-au ieșit 
una sau mai multe din aceste com
binații de litere înscrise în polițele 
lor. urmează să se adreseze unităților 
ADAS pentru a li se stabili drepturile 
cuvenite.

Pentru a participa și la următoare
le trageri lunare de amortizare este 
necesar ca asigurații să achite pri- 
mele de asigurare la termenele sta
bilite.

A apărut;

NICOLAE CEAUȘESCU 
Cuvîntare la Consfătuirea de lucru 

cu cadrele din zootehnie
- 21 iunie 1980 - editura politica

I COMUNICAT COMUN
cu privire la vizita primului ministru al Republicii Zambia

în Republica Socialistă România
întrevedere la Marea Adunare Națională

1

cu delegația parlamentară din Cipru
Luni după-amiază, președintele 

Marii Adunări Naționale, Nicolae 
Giosan, a avut o întrevedere cu dele
gația parlamentară din Cipru, condu
să de Alecos Polydorou Michaelides, 
președintele Camerei Reprezentanți
lor. Delegația, care întreprinde o vi
zită oficială în tara noastră, la invi
tația Marii Adunări Naționale, mai 
cuprinde pe deputății Kypriakos 
Papademetriou, Zacharias Toulouras, 
membri ai Partidului Democratic, 
Christos Kourtellaris, membru al 
Partidului Progresist al Oamenilor 
Muncii din Cipru (A.K.E.L.), și Takis 
Hadjidemetriou, membru al Partidu
lui Socialist din Cipru (E.D.E.K.).

La întrevedere au participat Virgil 
Teodorescu, vicepreședinte al Marii 
Adunări Naționale, Stan Soare, pre
ședintele Grupului român al Uniunii 
interparlamentare, Urdea Decebal, 
deputat.

Cu acest prilej au fost relevate le
găturile tradiționale de prietenie sta
tornicite între cele două țări și po

Cronica
Cu prilejul celei de-a 20-a aniver

sări a Zilei independenței Republicii 
Zair, ambasadorul acestei țări la 
București, Busu Noengo Nyoka, a 
oferit, luni seara, o recepție.

Au participat tovarășii Emil Bobu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., loan Florea, 
ministrul economiei forestiere și ma
terialelor de construcții. Maxim Ber- 
ghianu, ministru secretar de stat la 
Ministerul Agriculturii și Industriei 
Alimentare, Ion M. Nicolae, prim-ad- 
junct al ministrului comerțului exte
rior și cooperării economice interna
ționale, Gheorghe Dolgu, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, alte 
persoane oficiale.

Au luat parte, de asemenea, șefi de 
misiuni diplomatice acreditați la 
București, membri ai corpului diplo
matic.

★
în perioada 28—30 iunie, J. B. P. Ma- 

ramis, secretar executiv al Comisiei 
Economice si sociale a O.N.U. pentru 
Asia și Pacific — ESCAP, a efectuat 
o vizită în țara noastră la invitația 
Ministerului Afacerilor Externe.

Oaspetele a avut convorbiri cu to
varășul Gheorghe Dolgu, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, cu pri
vire la posibilitățile de colaborare 
dintre România și țările membre ale 
acestui organism regional al Națiuni
lor Unite Și a avut intilniri de lucru 
la Ministerul Comerțului Exterior și 
Cooperării1 Economice Internaționale, 
Academia „Ștefan Gheorghiu" și Ofi
ciul Centrului comun O.N.U.D.I. — 
România.

*

Luni dimineața, la Școala centrală 
sindicală din cadrul Academiei „Ște
fan Gheorghiu" a avut loc deschide
rea festivă a cursului cu cadre de

încheierea convorbirilor româno-cubaneze
în Capitală s-au Încheiat duminică 

convorbirile dintre ministrul aface
rilor externe, tovarășul Ștefan An
drei. si ministrul relațiilor externe 
al Cubei, tovarășul Isidoro Malmier- 
ca Peoli.

Cei doi miniștri au analizat sta
diul actual si perspectivele raportu
rilor pe multiple planuri dintre 
România și Cuba, exprimînd hotări- 
rea celor două țări de a dezvolta în 
continuare colaborarea în toate do
meniile pe baza principiilor solidari
tății internaționale, independentei și 
neamestecului în treburile interne, 
întrajutorării tovărășești, in confor
mitate cu hotărîrile convenite cu o- 
cazia întîlnirilor si convorbirilor din
tre tovarășii Nicolae Ceausescu si 
Fidel Castro. Aceasta corespunde In
tereselor ambelor țări si ponoare, ale 
cauzei socialismului si păcii în lume.

Schimbul de vederi in probleme 
ale activității politice internaționale 
a evidențiat necesitatea intensifică
rii eforturilor tuturor statelor si gu
vernelor pentru oprirea cursului spre 
agravarea climatului politic interna
tional, pentru reluarea și continua
rea politicii de destindere si colabo
rare. de independentă si oace in 
lume. Totodată, a fost reliefată ne
cesitatea reglementării pe calea tra
tativelor a tuturor litigiilor dintre 
state, pe baza respectării indepen
dentei și suveranității naționale, 
egalității in drepturi, neamestecului 
in treburile interne, renunțării la 
forță si la amenințarea cu forța si cu 
participarea tuturor statelor.

Subliniindu-se rolul ce revine miș
cării de nealiniere în Înfăptuirea po
liticii de independentă, a fost rele
vată necesitatea întăririi unității și 
solidarității țărilor membre, ne baza 
principiilor si orientărilor ei funda
mentale în rezolvarea constructivă a 
problemelor Internationale.

Adunare festivă la Academia „Ștefan Gheorghiu”
Luni, a avut loc la Academia 

„Ștefan Gheorghiu" adunarea festivă 
prilejuită de încheierea cursurilor de 
zi si fără frecventă ale promoției 
1980 din cadrul Institutului pentru 
pregătirea cadrelor in problemele 
conducerii social-politice si al Facul
tății de ziaristică. Au participat to
varășul Leonte Răutu. președintele 
Consiliului de conducere, rector al 
Academiei, cadre didactice si de 
instruire, studenti si lucrători din 
presa centrală si locală, activiști de 
partid si de stat.

A fost adoptat textul unei telegra
me adresate secretarului general al 
partidului, președintele Republicii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, în care 
absolvenții Institutului pentru pre
gătirea cadrelor in problemele con
ducerii social-politice și ai Facultă
ții de ziaristică — promoția 1980, 
adresează calde mulțumiri pentru 
grija deosebită pe care conducerea 
partidului, personal tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, o acordă formării lor ca 
activiști de nădejde ai partidului și 
statului. 

poare,' legături amplificate în urma 
întîlnirilor și convorbirilor dintre 
președintele țării noastre, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și președintele 
Republicii Cipru, Spyros Kyprianou. 
A fost evidențiat, totodată, rolul par
lamentelor și al parlamentarilor din 
România și Cipru în extinderea co
laborării reciproce pe multiple pla
nuri, în promovarea unei politici de 
cooperare, pace și înțelegere interna
țională.

în aceeași zi, membrii delegației 
Camerei Reprezentanților au vizitat 
Întreprinderea „Tricodava", Spitalul 
clinic al municipiului București, car
tiere de locuințe, obiective social- 
culturale din Capitală.

★
Președintele Marii Adunări Națio

nale, Nicolae Giosan, a oferit un di
neu in onoarea oaspeților. în timpul 
dineului, cei doi președinți au rostit 
toasturi.

(Agerpreș)

zilei

Ln invitația tovarășului Ilie Ver- 
det, prim-ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România, tovară
șul Daniel M. Lisulo. primul ministru 
al Republicii Zambia, a efectuat o 
vizită oficială ln Republica Socialistă 
România. în perioada 26—30 iunie 
1980.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, a primit pe primul 
ministru al Republicii Zambia, cu 
care prilej acesta a transmis, din 
partea tovarășului Kenneth Kaunda, 
președintele Partidului Unit al Inde
pendentei Naționale. președintele 
Republicii Zambia, un salut cordial, 
împreună cu cele mai bune urări de 
sănătate personală. progres si 
prosperitate poporului prieten ro
mân. Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. președintele Republicii 
Socialiste România, a adresat, la 
rîndul său. un salut călduros tova
rășului Kenneth Kaunda. preșe
dintele Republicii Zambia, precum șl 
urările sale sincere de prosperitate 
si progres pentru ponorul zambian.

Primul ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România, tovară
șul Ilie Verdet. și primul ministru 
al Republicii Zambia. Daniel M. Li
sulo. au avut convorbiri oficiale. în 
cadrul cărora au fost examinate pro
blemele întăririi în continuare a re
lațiilor româno-zambiene. precum si 
unele probleme internaționale ac
tuale.

Cei doi prim-ministri au subliniat 
rolul hotărîtor al întîlnirilor si con
vorbirilor dintre președintele Nicolae 
Ceaușescu si președintele Kenneth 
Kaunda. la București și Lusaka, 
pentru promovarea si dinamizarea 
raporturilor de strînsă prietenie, so
lidaritate militantă si conlucrare 
rodnică între cele două țări. Anali- 
zînd modul de înfăptuire a hotări- 
rilor adoptate cu prilejul acestor în- 
tîlniri. ei au reliefat cu satisfacție 
realizările obținute în cadrul conlu
crării rodnice româno-zambiene în 
diverse domenii, cursul mereu as
cendent pe care îl înregistrează rela
țiile multilaterale dintre România si 
Zambia pe baza Tratatului de prie
tenie si cooperare si au evidențiat 
hotărîrea guvernelor lor de a acțio
na în continuare pentru adînclrea 
acestei colaborări.

Primii miniștri au apreciat că In 
cadrul relațiilor economice bilaterale 
un rol si o pondere sporite trebuie 
să revină adîncirii si multiplicării 
acțiunilor de cooperare ln producție. 
Ei au hotărît să fie extinse lucrările 
de foraje geologice si pentru ali
mentări cu apă. să fie lărgită coope
rarea dintre organizațiile economice 
ale celor două țări la explorarea si 
exploatarea zăcămintelor de cărbuni, 
nichel, plumb, fosfați, molibden, hi
drocarburi si uraniu si au convenit 
să fie accelerate lucrările pentru 
reluarea activității societății mixte 
„Mokambo". Apreciind că valorifi
carea resurselor naturale prin prelu
crarea lor industrială are un rol im
portant în procesul dezvoltării, ei au 
reliefat interesul țărilor, lor pentru 
cooperare la construirea unui com
plex de industrializare a lemnului, a 
unor fabrici de tablă de cupru, tex
tile. încălțăminte, articole ceramice, 
depozite frigorifice s.a. S-a hotărît. 
de asemenea, accelerarea lucrărilor 
pentru realizarea complexului agro
industrial din cadrul acțiunii de or
ganizare si exploatare a unei largi 
suDrafete de teren.

Considerînd că recentele opera
țiuni de export-import realizate de 
organismele competente din Româ
nia si Zambia, care au ca obiect o 
gamă variată de produse (tractoare, 
autoturisme de teren, autocamioane, 
produse chimice, concentrate de cu
pru ș.a.). reprezintă pași pozitivi pe 
linia lărgirii și diversificării schim
burilor comerciale, cei doi nrim-mi- 
niștri au fost de acord ca guvernele 
celor două țări să sprijine în si mai 
mare măsură extinderea, pe baze 
reciproc avantajoase, a comerțului 
româno-zambian astfel ca prin am
ploarea si diversificarea sa acesta să 
reflecte cit mal fidel potențialul real 
în continuă creștere al celor două 
economii. Ei au fost de acord ca or
ganizațiile economice ale celor două 
țări să negocieze contracte pe termen 
lung la mașini si utilaje. îngrășăminte 
și alte produse chimice, fibre si fire 
sintetice^ ciment si alte materiale de 
construcții, cupru.

Pentru a contribui și pe această 
cale la impulsionarea si așezarea pe 
baze tot mal trainice, de perspectivă.

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
Flacăra olimpică sosește azi in țara noastră

Astăzi. 1 iulie, ne stadionul Di
namo. cu prilejul sosirii flăcării 
olimpice in Capitală, va avea loc o 
mare manifestare sportivă, in pro
gramul căreia figurează : demonstra
ții de gimnastică, precum și meciul 
amical de fotbal dintre echipele 
bucureștene Steaua si Dinamo. (Jo
cul va începe la ora 18).

Pe stadionul Dinamo, flacăra va 
fi adusă de maestra emerită a spor
tului, campioană olimpică, Iolanda

★
MOSCOVA 29 (Agerpreș). — Satul 

olimpic unde vor fi găzduiti oartici- 
pantii la cea de-a 22-a ediție a J.O. 
de vară de la Moscova a fost deschis 
duminică. în prezenta președintelui 
Comitetului de organizare a J.O.. 
I. Novikov, și a primarului orașului 
Moscova. V. Promîslov. în cadrul 
festivității, au fost înălțate drapelul 
de stat al U.R.S.S. și drapelul alb

• La Craiova s-au Încheiat între
cerile concursului republican de ae- 
romodele și navomodele pentru Cupa 
U.G.S.R.. organizat in cadrul „Da- 
ciadei". Pe echipe a cîștigat asociația 
sportivă „Rovine", — Craiovă. cu 430 
de puncte și 7 medalii. Locul secund 
a fost ocupat, cu 250 puncte, de „Da
cia" — Pitești, iar locul trei a revenit 
asociației „Oltul" din Rm. Vîlcea. cu 
220 de puncte.

La individual, primul loc a fost 
ocupat de Victor Iancu — „Rovine" 
Craiova la aeromodele F.l-A (planoa
re), Petre Cucuianu, „Avia“-Bucu- 
rești, la aeromodele F.l-B (propulsa
te), Crîngu Popa — „Avia" București 
la aeromodele F.l-C (motomodele). La 
navomodele — clasa propulsoare EX. 
întrecerea a fost cîștigată de Cezar 
Marinescu, de la „Dacia" — Pitești, 
clasa Veliere EX — de Teodor Ne- 
delea, de la „Textila" Păulestt 

a cooperării economice româno- 
zambiene. cei doi prim-ministri au 
convenit să acționeze în continuare 
pentru lărgirea cadrului juridic al 
raporturilor bilaterale, prin încheie
rea unui acord de barter, a unui 
acord privind transporturile aeriene 
civile și a altor instrumente juridice 
în domeniile promovării si garan
tării investițiilor, al evitării dublei 
impuneri ș.a.

Ei au apreciat că intensificarea 
cooperării economice, a schimburilor 
comerciale, a conlucrării în sfera 
științei și tehnologiei, a învătămîn- 
tului si culturii vine în sprijinul 
efortului national al celor două țări 
pentru progres economic si social.

Efectuînd un schimb de păreri asu
pra principalelor probleme interna
ționale. cei doi prim-ministri au re
liefat importanta și actualitatea 
aprecierilor si pozițiilor cuprinse în 
documentele politice semnate cu pri
lejul întîlnirilor româno-zambiene 
la cel mai înalt nivel.

Evidențiind îngrijorarea țărilor lor 
fată de înrăutățirea climatului poli
tic mondial, care pune în pericol pa
cea. independenta si suveranitatea 
popoarelor, ei au apreciat că aceas
tă situație este rezultatul acumulării 
unul șir de probleme nerezolvate la 
timp sau rezolvate numai partial, al 
intensificării tendințelor de reîmpăr
țire a lumii In sfere de dominație si 
influentă, ascuțirii contradicțiilor e- 
conomice si politice dintre state si 
grupări de state, al recrudescentei 
manifestărilor vechil politici impe
rialiste de forță și dictat si al în
călcării independentei și suverani
tății naționale. S-a ajuns la o încor
dare fără precedent, deși acum se 
înregistrează o oarecare atenuare a 
acestei încordări, în aceste condiții, 
se impune intensificarea eforturilor 
tuturor popoarelor, ale forțelor îna
intate de pretutindeni pentru împie
dicarea agravării situației internațio
nale. pentru reluarea si continuarea 
cursului spre destindere, bazată pe 
respectarea cu strictețe a principiilor 
egalității în drepturi, independentei 
și suveranității naționale, neameste
cului în treburile interne, nerecur- 
gerii la forță si la amenințarea cu 
forța, pe recunoașterea dreptului fie
cărui popor la o dezvoltare de sine 
stătătoare.

Prim-minlștrii român sl zambian 
au subliniat, totodată, convingerea 
guvernelor lor că pacea si securitatea 
internațională reclamă mai mult ca 
oricînd intensificarea eforturilor pen
tru solutionarea exclusiv ne cale 
pașnică, prin tratative, a stărilor de 
încordare si conflict din diferite zone 
ale globului.

Cel doi prim-minlștrl au subliniat 
că, prin adoptarea unor hotărîri me
nite să ducă la aplicarea integrală în 
practică a Actului final de la Hel
sinki. ia crearea unui climat de ade
vărată încredere între state care să 
deschidă calea trecerii la măsuri con
crete de dezangajare militară si de
zarmare în Europa, reuniunea de la 
Madrid din toamna acestui an ar 
exercita o influentă pozitivă asupra 
întregului climat politic internatio
nal. asupra păcii si securității în în
treaga lume.

Analizînd situația de pe continen
tul african, cei doi prim-ministri au 
exprimat satisfacția țărilor lor fată 
de victoria strălucită în lupta de eli
berare a poporului din Zimbabwe. în 
frunte cu Frontul Patriotic, si crea
rea statului său independent si su
veran, eveniment istoric, de impor
tantă crucială în viata poporului 
Zimbabwe, de largă rezonantă pe 
plan african si international, o con
tribuție de seamă la politica genera-

★

Luni dimineața a părăsit Capitala 
primul ministru al Republicii Zam
bia, Daniel M. Lisulo. care a între
prins o vizită oficială în tara noas
tră, la invitația tovarășului Ilie Ver
det. prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România.

Premierul zambian a fost însoțit 
ln această vizită de P.K Kasutu, 
membru al Comitetului Central al 
Partidului Unit al Independentei 
Nationale (U.N.I.P.). R. Chisuoa. mi
nistrul comerțului sl industriei. 
F.M. Walusiku, secretar adiunct al 
guvernului pentru problemele eco
nomice si financiare, dr, D. Simonda. 
director general al Agenției naționa
le pentru locuințe. K. Nsingo. direc
tor pentru problemele cercetării în 
cadrul Partidului Unit al Indepen
denței Naționale (U.N.I.P.), de consi
lieri și experți.

Balaș-SOter. în continuare, ștafetele 
vor purta flacăra oînă la Casa Cen
trală a Armatei, unde „focul olim
pic" va fi aprins de către campioana 
olimpică de la Ciudad de Mexico, 
atleta Viorica Viscopoleanu. în 
cursul zilei de miercuri, ștafeta 
olimpică va porni spre Plodești.

La 5 iulie, sportivii români vor 
preda flacăra olimpică sportivilor so
vietici, gazdele celei de-a 22-a ediții 
a Jocurilor Olimpice de vară.

★
olimpic cu cele cinci cercuri colorate, 
simbolizînd înfrățirea continentelor. 
Primele delegații sosite in satul 
olimpic sint cele din Porto Rico si 
Insulele Seychelles.

★
A fost inaugurat si centrul olimpic 

de presă, unde îsi vor desfășura ac
tivitatea cei peste 5 000 de ziariști 
sportivi acreditați la Jocuri.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• în ultima zi a concursului inter

national de caiac-canoe de la Duis
burg (R.F. Germania), sportivii ro
mâni au obtinut două victorii.

Proba de canoe dublu (1 000 m) a 
fost cîștigată de frații Gheorghe și 
Toma Simionov. cu timpul de 3’50”56/ 
100. urmați de Buday — Frey (Unga
ria) — 3’54”24/100 și Titu — Muntea- 
nu (România) — 3’54”96/100. în proba 
de caiac 4 (1 000 m). pe primul Ioc 
s-a situat echipajul României — 
3T9”61/100, urmat de echipajele 
Franței — 3’19”81/100. Angliei —
3’21”57/100. R.F. Germania. Olandei sl 
Austriei.

în prima, zi de întreceri, sportivul 
român Vasile Dîba cîstigase proba 
de caiac simplu (500 m). cu timpul 
de l’53”23/100.
• Turneul internațional masculin 

de baschet de la Miskolc (Ungaria) a 

lă de pace, destindere. Independen
tă și colaborare între popoare.

Prim-miniștrii român și zambian 
au subliniat cerința urgentă a asigu
rării independenței Namibiei, a drep
tului poporului namibian de a-si 
alege liber calea dezvoltării viitoare, 
în conformitate cu aspirațiile si in
teresele sale, si au reafirmat solidari
tatea militantă și sprijinul politic, 
moral și material acordat de țările 
lor luptei poporului din Namibia, 
pentru libertate și independentă, sub 
conducerea S.W.A.P.O., reprezentan
tul legitim al poporului namibian.

Cei doi prim-miniștri au reafirmat 
sprijinul activ al țărilor lor pentru 
lupta dreaptă a populației majoritare 
din Africa de Sud în vederea elimi
nării și lichidării cu desăvîrsire a po
liticii de apartheid și discriminare 
rasială. Au fost condamnate energic 
acțiunile militare agresive întreprinse 
de regimul rasist din Africa de Sud 
împotriva statelor africane indepen
dente, cerîndu-se să se pună capăt 
tuturor încălcărilor suveranității și 
integrității teritoriale ale acestora.

Referindu-se la situația din Orien
tul Mijlociu, prim-miniștrii au subli
niat că este imperios necesar să se 
intensifice eforturile pentru reali
zarea unei păci globale, juste și du
rabile. care să ducă la retragerea for
țelor israeliene din teritoriile ocupa
te în 1967, reglementarea problemei 
poporului palestinian prin asigurarea 
dreptului său la autodeterminare, in
clusiv la crearea unui stat indepen
dent propriu, asigurarea independen
tei și suveranității tuturor statelor 
din zonă.

Apreciind că dezarmarea este una 
dintre problemele fundamentale de 
care depinde existența însăși a lumii 
contemporane, ei s-au pronunțat ho
tărît pentru încetarea cursei înarmă
rilor, pentru adoptarea de măsuri de 
dezarmare, în primul rînd de dezar
mare nucleară, pentru trecerea la re
ducerea cheltuielilor militare și folo
sirea economiilor realizate din dezar
mare în construcția economică și so
cială, pentru alocarea unei părți din 
aceste economii în vederea sprijinirii 
țărilor in curs de dezvoltare.

Cei doi prim-miniștri au reliefat 
necesitatea lichidării subdezvolțării și 
instaurării unei noi ordini economice 
internaționale. Ei au reafirmat voința 
politică a țărilor lor de a face totul 
pentru buna pregătire și desfășurare 
a sesiunii speciale a Adunării Gene
rale a O.N.U. din august-septembrie 
a.c., pentru ca negocierile globale ce 
urmează a fi lansate să ducă la pro
grese semnificative în edificarea unui 
nou sistem de relații economice in
ternaționale.

S-a apreciat că în actualele con
diții internaționale, deosebit de com
plexe, este necesar să se asigure 
creșterea rolului O.N.U. in viața in
ternațională, a contribuției sale la 
solutionarea pe calea tratativelor a 
problemelor cu care este confruntată 
omenirea.

în cursul vizitei, primul ministru al 
Republicii Zambia, Daniel M. Lisulo, 
și persoanele care l-au însoțit au vi
zitat obiective economice și social- 
culturale din București și județul 
Constanta.

Pretutindeni, oaspeții ș-au bucurat 
de o primire deosebit de prieteneas
că, exprimînd gratitudinea lor pentru 
calda ospitalitate ce le-a fost re
zervată.

Primul ministru zambian a adresat 
primului ministru român invitația de 
a efectua o vizită oficială In Republi
ca Zambia. Invitația a fost acceptată 
cu plăcere, data vizitei urmînd a fî 
stabilită ulterior, pe cale diplomatică.

București, 30 iunie 1980
★

Pe aeroportul Otopeni. împodobit 
cu drapelele de stat ale celor două 
țări, primul ministru zambian a fost 
condus de tovarășii Ilie Verdet. prim- 
ministru al guvernului. Virgi) Trofin, 
viceprim-ministru al guvernului, mi
nistrul minelor, petrolului sl geolo
giei. loan Avram, ministrul industriei 
construcțiilor de mașini. Ion M. Ni
colae. prim-adjunct al ministrului 
comerțului exterior si cooperării eco
nomice internaționale. Gheorghe 
Dolgu. adjunct al ministrului aface
rilor externe, de reprezentanți ai 
altor ministere si instituții centrale.

A fost prezent D. B. Moombe. 
însărcinatul cu afaceri ad-lnterim al 
Republicii Zambia în tara noastră.

în cadrul ceremoniei plecării, după 
intonarea imnurilor de stat ale Zam- 
biei si României, o gardă militară a 
prezentat onorul.

Tragere excepționala 
Loto

Administrația de Stat Loto- 
Pronosport anunță că duminică 
6 iulie a.c. va avea loc o nouă 
tragere excepțională Loto, la 
care se pot obține autoturisme 
„Dacia 1 300". cîștiguri în bani 
de 50 000. 25 000. 10 000 lei etc., 
precum si excursii în U.R.S.S. 
sau R-D. Germană. Pentru atri
buirea cîștigurilor se efectuează 
cinci extrageri în două faze, cu 
un total de 42 de numere. Se 
participă De bilete de 5 si 15 lei 
varianta simplă. acestea din 
urmă avînd drept de cîștig la 
toate extragerile. O formă avan
tajoasă de participare o con
stituie variantele combinate si 
combinațiile „cap de cod", achi
tate sută la sută sau în cotă de 
25 la sută, pe care se pot realiza 
suite de cîștiguri Ia mai multe 
categorii. Agențiile Loto-Prono- 
sport continuă vînzarea biletelor 
pînă sîmbătă 5 iulie.

fost cîștigat de reprezentativa Româ
niei. care a terminat neînvinsă com
petiția. totalizînd 6 puncte. Pe locu
rile următoare s-au clasat selecțio
natele Belgiei. Cehoslovaciei (B) si 
Ungariei — cu cîte 4 puncte.

în ultima zi a turneului, baschetba
list» români au întrecut cu scorul de 
82—67 (39—39) formația Ungariei, iar 
echipa Belgiei a dispus cu 84—72 
(42—36) de selecționata secundă • 
Cehoslovaciei.
• Etapa a 4-a a Turului ciclist al 

Franței, disputată contra-cronome- 
tru individual, la Francorchamps, 
pe distanța de 33,400 km, a revenit 
francezului Bernard Hinault in. 
47’28”30/100 (medie orară 42,673 km), 
în clasamentul general conduce bel
gianul Rudy Pevenage. urmat de 
Bazzo (Franța) la 1’04” și Hinault 1* * 
5’41”.

conducere din țări ale Americii La
tine. Africii și din Portugalia, orga
nizat de Consiliul Central al Uniunii 
Generale a Sindicatelor din Româ
nia.

Participanțil au fost salutați de 
Aurel Duca, secretar al Consiliului 
Central al U.G.S.R.. si Păun Bratu, 
prorector al Academiei „Ștefan 
Gheorghiu".

în numele cursantilor a luat cu- 
vîntul Silvino de Sousa, reprezentant 
al Uniunii Naționale a Muncitorilor 
din Insulele Capului Verde.

★
Luni dimineața, nava școală „Mir

cea", avind la bord studenți ai Insti
tutului de marină „Mircea cel 
Bătrîn", precum și elevi ai 'Școlii mi
litare de maiștri de marină și ai Li
ceului militar de marină „Alexandru 
Ioan Cuza", a plecat într-un marș de 
instrucție in Marea Neagră și Marea 
Mediterană. Marșul se va desfășura 
in perioada 30 iunie — 9 august și' va 
include vizite în unele porturi de pe 
itinerar.

★
Cu ocazia Zilei naționale a Canadei, 

Institutul român pentru relațiile cul
turale cu străinătatea a organizat, 
luni după-amiază, în Capitală, o ina- 
nifestare culturală. Au fost prezenta
te impresii de călătorie din această 
țară, precum și un film documentar 
canadian. '

La manifestare au participat mem
bri ai conducerii I.R.R.C.S., reprezen
tanți ai Ministerului Afacerilor Ex
terne, Consiliului Culturii și Educa
ției Socialiste, oameni de artă și cul
tură, un numeros public.

Au fost prezenti Peter McLaren 
Roberts, ambasadorul Canadei la 
București și membri ai ambasadei.

(Agerpreș)

De asemenea, a fost reafirmată 
voința celor două țări de a-si aduce, 
în continuare, contribuția la unirea 
eforturilor tuturor statelor pentru a- 
doptarea de măsuri în domeniul de
zarmării si. în .primul rînd. al dezar
mării nucleare.}

România și Cuba slnt hotărite 
să-și intensifice colaborarea cu țările 
socialiste, cu țările în curs de dez
voltare. pentru solutionarea proble
melor lichidării subdezvoltării si in
staurarea unei noi ordini economice 
internaționale, pentru buna pregăti
re si obținerea unor rezultate pozi
tive. concrete la sesiunea specială a 
Adunării Generale a O.N.U.. din 
septembrie a.c. S-a subliniat necesi
tatea de a se acționa pentru demo
cratizarea relațiilor Internationale, 
creșterea rolului si eficientei O.N.U. 
în solutionarea tuturor problemelor 
care confruntă omenirea. în instau
rarea păcii, securității Si colaborării 
în întreaga lume. în interesul cauzei 
păcii și progresului.

Convorbirile s-au desfășurat lntr-o 
atmosferă cordială, prietenească.

★
Ministrul relațiilor externe al Re

publicii Cuba, tovarășul Isidoro Mal- 
mierca Peoli. care, la invitația mi
nistrului afacerilor externe al Repu
blicii Socialiste România, tovarășul 
Ștefan Andrei, a făcut o vizită ofi
cială de prietenie in tara noastră, 
a părăsit, luni dimineața. Capitala.

Oaspetele a fost condus, pe aero
portul Otopeni. de tovarășul Ștefan 
Andrei, de Constantin Oancea. ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne. de alte persoane oficiale.

Au fost de fată Humberto Castello, 
ambasadorul Cubei la București, și 
membri ai ambasadei.

(Agerpreș)

„Omagiem — se spune în telegra
mă — cei 15 ani ai prodigioasei dum
neavoastră activități in fruntea parti
dului si statului nostru, mult iubite 
tovarășe Nicolae Ceausescu, omagiem 
marile împliniri dobindite sub înțe
leaptă dumneavoastră îndrumare, 
certitudinea unui mers continuu spre 
noi culmi ale civilizației și progre
sului.

Ne angajăm în fata partidului si a 
poporului că vom acționa cu toate 
forțele, cu toată capacitatea pentru 
traducerea in viată a hotărîrilor 
partidului, pentru afirmarea plenară 
a spiritului revoluționar in întreaga 
activitate, puse in sluiba înfloririi 
continue a scumpei noastre patrii — 
Republica Socialistă România. Vom 
acționa perseverent pentru propă
șirea națiunii noastre socialiste, prin 
integrarea imediată în activitatea 
economico-socială si politică, prin 
promovarea unui stil și a unor me
tode științifice In munca cu oamenii, 
pentru a realiza in practică dezide
ratul înfăptuirii unei noi calități in 
toate domeniile de activitate".



ZIUA NAȚIONALĂ A CANADEI Vizita delegației P. C. R. in Liban
Excelenței Sale

Domnului EDWARD RICHARD SCHREYER
Guvernatorul general al Canadei

OTTAWA

Ziua națională a Canadei îmi oferă plăcutul prilej de a vă adresa 
călduroase felicitări și cele mai bune urări pentru fericirea dumneavoastră 
personală, pentru progresul și bunăstarea poporului canadian.

Sint convins că bunele relații de prietenie și colaborare stabilite între 
țările noastre se vor dezvolta in continuare pe multiple planuri, în folosul 
popoarelor român și canadian, al cauzei păcii, securității și înțelegerii 
internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Socialiste 
presedin- 
Progresist 
mai bune 

perso-

TELEGRAMĂ
Tovarășul Ilie Verdet. prim-minis- 

tru al guvernului, a transmis o te
legramă de felicitare primului minis
tru al Canadei. Pierre Elliott Tru

deau. cu prilejul Zilei naționale a 
Canadei, prin care îi sînt adresate 
felicitări si cele mai calde urări de 
sănătate si fericire personală.

tumit pentru sprijinul constant acor
dat P.S.P. si poporului libanez, subli
niind. totodată, convingerea că aceste 
relații se vor întări si diversifica tot 
mai mult în viitor în interesul reci
proc al celor două țări si popoare.

Lui Walid Joumbiatt i-au fost 
transmise felicitări cu prilejul alege
rii sale in funcția de președinte al 
Mișcării Naționale Libaneze, urări de 
noi succese in activitatea ce o des

La 1 iulie, poporul 
tării „a mari usque 
ad mare“ (de la o 
mare la alta) sărbă
torește Ziua naționa
lă. evocind evenimen
tul memorabil din 
1367 cînd a luat ființă 
Confederația Canadei.

Stat de proporții 
continentale (9 976 1 39 
kmp). Canada oferă 
Imaginea unei țări cu 
o economie în conti
nuu progres. în care, 
pe lingă o agricultură 
modernă, s-a dezvol
tat o puternică indus
trie. ăvînd drept ra
muri de bază indus
tria constructoare de 
mașini, chimică, elec
tronică. electrotehni
că, alimentară, texti
lă etc. Toate acestea 
sint rodul muncii si 
eforturilor harnicului

popor canadian pen
tru punerea în valoa
re a marilor bogății 
ale solului si subsolu
lui tării sale. Deși 
despărțită de Europa 
prin Oceanul Atlantic, 
destinele Canadei s-au 
împletit strîns cu ale 
continentului nostru 
— ceea ce si explică 
participarea sa la sfe
ra de edificare a secu
rității europene.

Interesate deopotri
vă în crearea condi
țiilor pentru întărirea 
păcii si securității in
ternaționale. extinde
rea colaborării între 
toate statele, oe baza 
principiilor egalității 
în drepturi si respec
tului reciproc. Româ
nia si Canada au sta
bilit si dezvoltă rapor

turi prietenești In cele 
mai diverse domenii 
de activitate. Schim
burile comerciale, coo
perarea industrială, 
științifică si tehnolo
gică dintre cele două 
țări au cunoscut an de 
an o creștere substan
țială. în același timp. 
România si Canada 
oonlucreazâ în mod 
constructiv în cadrul 
O.N.U. si în alte or
ganizații internațio
nale pentru promova
rea aspirațiilor gene
rale de pace si înțele
gere între popoare.

Extinderea si adin- 
cirea continuă a rela
țiilor româno-canadie- 
ne corespunde ne de
plin intereselor celor 
două popoare, cauzei 
păcii si înțelegerii in
ternaționale.

BEIRUT 30 (Agerpres). — Delega
ția Partidului Comunist Român, con
dusă de tovarășul Iosif Banc, mem
bru al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R.. care efec
tuează o vizită în Liban, s-a intilnit. 
duminică, cu Walld Joumbiatt, pre
ședintele Partidului Socialist Progre
sist.

Cu acest prilej, din partea tovară
șului Nicolae Ceaușescu. secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii 
România, a fost transmis 
telui Partidului Socialist 
un salut prietenesc, cele
urări de sănătate si fericire 
nală, noi succese în activitatea sa.

Mulțumind pentru mesajul primit. 
Walid Joumbiatt a rugat să se trans
mită tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, cele mai calde 
salutări, urări de sănătate, fericire 
personală si succese tot mai mari în 
vasta activitate internă si internațio
nală ce o desfășoară. El și-a amin
tit cu plăcere de vizita in Republica 
Socialistă România si de convorbi
rile avute cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. exprimînd satisfacția pen
tru excelentele relații de solidaritate, 
prietenie și colaborare statornicite 
între P.C.R. și P.S.P., intre popoarele 
român si libanez. în acest, context, a 
evidențiat interesul ce-1 manifestă 
P.S.P. fată de realizările obținute de 
poporul român sub conducerea P.C.R., 
a secretarului său general, si a mul-

fășoară.
în timpul întrevederii. s-a realizat 

un schimb de informații privind acti
vitatea si preocupările actuale ale ce
lor două partide si a fost exprimată 
dorința dezvoltării relațiilor bilate
rale in interesul celor două popoare.

S-a trecut în revistă situația din 
Liban si Orientul Mijlociu, evlden- 
țiindu-se importanta deosebită a 
continuării eforturilor pentru stator
nicirea în această regiune a unei păci 
globale, juste si trainice, care să ducă 
la retragerea Israelului din toate te
ritoriile arabe ocupate în 1967, la so
luționarea problemei palestiniene, in
clusiv prin crearea Unui stat palesti
nian independent, la asigurarea 
independentei si integrității terito
riale a tuturor statelor din zonă.

La convorbire, care s-a desfășurat
prietenească, au 
Salman, secretar 
Khalil A. Khalil, 

șeful Departamentului cultural al 
P.S.P., iar din partea română Dumi

într-o atmosferă 
participat Fouad 
general al P.S.P..

tru Turcus, adjunct de șef de secție 
la C.C. al P.C.R., si Florea Chițu. 
ambasadorul României la Beirut.

Finalizarea negocierilor dintre România 
si Comunitatea Economică Europeană

privind Acordul asupra comerțului cu produse Industriale
BRUXELLES 30 (Agerpres). — La 

Bruxelles au fost finalizate negocie
rile între România si Comunitatea 
Economică Europeană (C.E.E.) pri
vind Acordul asupra comerțului cu 
produse industriale.

Acest acord, cit și cel parafat la 
8 februarie a.c.. privind crearea Co
misiei mixte între Comunitatea Eco
nomică Europeană si România, ur
mează să fie semnate la o dată ce 
va fi convenită.

ZIUA NAȚIONALĂ >1 REPUBLICII BURUNDI

Excelenței Sale
Colonel JEAN BAPTISTE BAGAZA

Președintele Consiliului Suprem Revoluționar, 
Președintele Republicii Burundi

BUJUMBURA 
i ' ■ '

Cea de-a XVIII-a aniversare a proclamării independenței Republicii 
Burundi îmi oferă plăcuta ocazie de a vă transmite cele mai calde felicitări, 
urări de sănătate și fericire personală, de noi succese poporului burundez 
prieten pe calea progresului și prosperității.

îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie dintre România și 
Burundi se vor dezvolta și diversifica tot mai puternic în conformitate cu 
Tratatul de prietenie și cooperare, cu celelalte acorduri și înțelegeri con
venite împreună în aprilie 1979, spre binele popoarelor român șl burun
dez, al cauzei păcii și securității internaționale, a făuririi unei lumi mai bune 
și mai drepte.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

Rezultatele parțiale ale
LA PAZ 30 (Agerpres). — După 

numărarea si validarea a 644 884 bu
letine de vot. aproximativ 30 la 6uță 
din totalul sufragiilor exprimate du
minică în cadrul alegerilor preziden
țiale si parlamentare din Bolivia. 
Hernan Siles Zuazo, candidatul alian
ței de stingă Unitatea Democratică si 
Populară (U.D.P.), din care face 
parte si Partidul comunist, a obținut 
215 637 de voturi, adică 33,44 la sută. 
Postul de radio bolivian ..Fides". pre
luat de agenția E.F.E.. precizează că 
fostul președinte Hernan Siles Zuazo 
rămine principalul favorit al electo
ratului bolivian pentru postul de 
președinte al tării, fiind urmat in or
dine de candidatul Acțiunii Democra-

alegerilor din Bolivia
tice Naționaliste (A.D.N.). Hugo Ban
zer Suarez, cu 130 353 voturi (20,21 la 
sută), si de candidatul Alianței Miș
carea Naționalistă Revoluționară 
(A.M.N.R.), Victor Paz Estenssoro. cu 
95 502 voturi (14,81 la sută). Marcelor 
Quiroga Santa Cruz. candidatul 
Partidului Socialist — Uno (P.S.-l). 
a obținut 68 543 voturi (10,63 la sută).

Constituția si legea electorală din 
Bolivia prevăd pentru desemnarea 
oficială a unuia dintre candidați la 
funcția supremă necesitatea ca el să 
întrunească majoritatea absolută a 
sufragiilor. în caz contrar, revine 
parlamentului misiunea de a-1 de
semna din rindul primilor doi clasați 
pe șeful statului.

Mediterana 
și securitatea europeană

BELGRAD 30 (Agerpres) — Părți - 
clpanții la masa rotundă organizată 
la Dubrovnik pe tema dimensiunilor 
mediteraneene ale securității si coo
perării in Europa, la care au partici
pat 70 de personalități neguverna
mentale din 11 state din zona bazi
nului Mediteranei. au arătat că pacea 
mondială este indivizibilă si că pro
cesul destinderii nu poate fi privile
giul unui singur continent — rela
tează agenția Taniug.

în cadrul mesei rotunde s-a arătat 
necesitatea eliminării oricărui ames
tec străin In treburile interne ale 
statelor din această regiune a lumii. 
Partlcipanții au relevat. totodată, 
multiplele posibilități existente pen
tru promovarea cooperării dintre ță
rile lor, indiferent de sistemele so- 
cial-politice. Ei au menționat că as
pectele mediteraneene reprezintă o 
parte esențială a securității europene, 
arătîndu-se că se așteaptă ca reu
niunea de la Madrid pentru securi
tate și cooperare europeană să re
prezinte o bună ocazie pentru rea
firmarea acestei realități.

Alegerile 
prezidențiale 
din Islanda

Viqdis Finnboqadottir 
a obținui cel mai mare număr 

dc voturi
REYKJAVIK 30 (Agerpres). — La 

Reykjavik au fost date publicității 
rezultatele finale ale alegerilor pre
zidențiale desfășurate, duminică, in 
Islanda. Pentru a deveni oficiale, a- 
cestea vor trebui aprobate de Curtea 
Supremă. în cursul lunii iulie.

Vigdis Finnbogadottlr a obținut cel 
mai mare număr de voturi — 33,6 la 
sută — devenind astfel prima femeie 
șef de stat ales într-o tară europea
nă. Gudlaugur Thorvaldsson. fost 
rector al Universității din capitala 
islandeză, a obținut 32,2 la sută din 
voturi.

Vigdis Finnbogadottir s-a născut 
în 1930, consacrîndu-se. după anii de 
studii in litere, carierei universitare, 
între anii 1972 și 1980 a condus Tea
trul Municipal din Reykjavik.

MOSCOVA;

Convorbiri sovieto
MOSCOVA 30 (Agerpres). — La 30 

iunie, la Moscova, au sosit, la invita
ția conducerii sovietice. Helmut 
Schmidt, cancelar federal al R.F. 
Germania, și Hans-Dietrich Genscher, 
vicecancelar si ministru al afacerilor 
externe al R.F.G. Pe aeroportul Vnu
kovo. pavoazat cu drapelele de stat 
ale U.R.S.S. și R.F.G.. oaspeții vest- 
germani au fost întimpinati cu căldu
ră de L. I. Brejnev, A. N. Kosighin, 
N. A. Tihonov. A. A. Gromiko. de 
alte persoane oficiale.

în după-amiaza aceleiași zile. Ia 
Kremlin au început convorbirile

- vest-germane
bilaterale, la care participă din par
tea sovietică — L. I. Brejnev. A. N. 
Kosighin, A. A. Gromiko si din par
tea vest-germană — Helmut Schmidt 
și Hans-Dietrich Genscher. După 
cum relatează agenția T.A.S.S., în 
cadrul convorbirilor a avut loc un 
schimb de păreri în principalele pro
bleme ale situației internaționale ac
tuale. precum și in probleme ale re
lațiilor dintre U.R.S.S. și R.F.G.

Luni seara a avut loc un dineu, la 
care Leonid Brejnev și Helmut 
Schmidt au rostit toasturi.

I
AGENȚIILE DE PRESA

e scurt

EXPOZIȚIE DE FOTOGRAFII „VESTIGII DACICE" LA BIBLIO
TECA METROPOLITANA DIN TOKIO. In cadrul manifestărilor 
dedicate marcării celei de-a 2050-a aniversări a constituirii primului 
stat dac centralizat și independent pe teritoriul țării noastre, la Bi
blioteca metropolitană din Tokio a fost deschisă expoziția de fotografii 
„Vestigii dacice". Sint prezentate și fotografii care înfățișează imagini 
de azi ale realizărilor economice și social-culturale ale poporului nos
tru, frumusețile peisajului românesc. A fost donat un set de cărți ro
mânești Bibliotecii metropolitane din Tokio.

„LUNA PRIETENIEI ROMANO- 
ITALIENE". Filarmonica dc stat 
din Botoșani a prezentat, la Roma 
și Viterbo — în cadrul manifestări
lor desfășurate sub genericul „Luna 
prieteniei romăno-italiene". orga
nizată in colaborare cu regiunea 
Lațio — concerte de muzică de ca
meră de compozitori români și ita
lieni.

EXTINDEREA RELAȚIILOR 
ECONOMICE DINTRE IRAK ȘI 
LUXEMBURG. Președintele Sad
dam Hussein l-a primit pe Gaston 
Thorn, vicepremier și ministru al 
afacerilor externe al Luxembur
gului, care a efectuat o vizită ofi
cială in Irak. După cum informează 
agenția I.N.A., au fost abordate cu 
acest prilej probleme ale relațiilor 
dintre cele două părți, posibilitățile 
extinderii acestora, cu precădere in 
domeniul economic, procedindu-se, 
totodată, la un schimb de vederi 
asupra situației economice interna
ționale și ale dialogului economic 
arabo—vest-european.

UN NOU TRANSPLANT CAR-

LUANDA

Condamnare energică a agresiunii 
comise de forțele rasiste sud-africane

Poporul Republicii 
Burundi (suprafața — 
27 834 kmp.; popu
lația — 3 760 000 locui
tori) aniversează as
tăzi împlinirea a 18 
ani de la proclamarea 
independenței.

Marcînd un moment 
de cotitură în- existen
ța acestui popor afri
can, actul de la 1 iulie 
1962 a deschis calea 
unor transformări eco
nomice și sociale și a 
lichidării înapoierii 
moștenite din trecut, 
eforturi care au căpă
tat o și mai mare am
ploare odată cu pro
clamarea republicii. A 
avut loc reforma agra

ră, au fost, create coo
perative pentru pro
ducția de cafea — ce 
reprezintă 80 la sută 
din totalul exporturi
lor — și au fost luate 
măsuri în vederea fău
ririi unei industrii 
proprii. Grija pentru 
valorificarea resurse
lor naționale în folo
sul propriu a dus. de 
asemenea, la declanșa
rea unor prospecțiuni 
geologice. în cadrul 
acestei acțiuni, la. care 
și-au adus concursul și 
specialiști români, au 
fost descoperite noi 
zăcăminte miniere,
mai ales de nichel, 
considerate printre

cele mal mari din 
lume.

între România șl 
Burundi s-au statorni
cit și se dezvoltă re
lații prietenești, baza
te pe Încredere și sti
mă reciprocă. O con
tribuție esențială la 
ridicarea lor pe o 
treaptă superioară au 
adus-o convorbirile 
avute anul trecut la Bu
jumbura de președin
ții Nicolae Ceaușescu 
și Jean Baptiste Ba- 
gaza, convorbiri care 
au deschis , rodnice 
perspective conlucrării 
româno-burundeze pe 
cele mai diverse pla
nuri.

LUANDA 30 (Agerpres). — După 
cum transmite agenția A.N.G.O.P.. 
membrii celulelor M.P.L.A. — Parti
dul Muncii din Angola, reuniți in 
capitală, au adoptat un document 
prin care condamnă energic agresiu
nea comisă împotriva tării de către 
forțele rasiste de la Pretoria și cer 
retragerea Imediată a acestora din 
teritoriul angolez. în același docu
ment este lansat un apel tuturor for
țelor democratice din lume. în care 
se cer condamnarea atacului unui 
stat suveran si independent, depune
rea de noi eforturi in vederea solu
ționării juste a situației din Namibia.

Totodată, este lansat un apel Orga
nizației Națiunilor Unite si Organiza
ției Unității Africane pentru a-si 
asuma pe deplin responsabilitățile 
fată de această amenințare la adresa 
păcii si securității internaționale, im- 
punînd aplicarea integrală a sancțiu
nilor Împotriva regimului minoritar 
rasist sud-african — menționează 
agenția citată.

Documentul adoptat de participanti 
cere întregului popor angolez să-si 
strîngă rindurile în jurul M.P.L.A. — 
Partidul Muncii, în acest moment 
dificil pentru revoluția angoleză.

Ședința Comisiei C.A.E.L 
pentru probleme 

valutar-financiare
HAVANA 30 (Agerpres). — în pe

rioada 24—27 iunie 1980 a avut loc la 
Havana ședința a 38-a a Comisiei 
permanente a C.A.E.R. pentru Pro
bleme valutar-financiare la care au 
participat reprezentanții țărilor mem
bre ale C.A.E.R. și Republicii Socia
liste Federative Iugoslavia.

Comisia a examinat probleme va
lutar-financiare legate de realizarea 
Programului complex referitor la ac
tivitatea de decontare si creditare in 
ruble transferabile si perfecționarea 
decontărilor în sfera valutelor neco
merciale.

Conducătorii delegațiilor au fost 
primiți de tovarășul Carlos Rafael 
Rodriguez, membru al Biroului Poli
tic al C.C. al P.C. din Cuba, vicepre
ședinte al Consiliului de Stat și al 
Consiliului de Miniștri ale Republicii 
Cuba, reprezentantul permanent al 
Republicii Cuba la C.A.E.R.

DIAC — al 11-lea in ultimele 12 
luni — a fost realizat, duminică, de' 
chirurgul britanic Terence English, 
la spitalul Pap worth, din Cam
bridge. De data aceasta este • *■'  
vorba de cel mai tinăr pacient bri, ■ 
tanic — Richard Brittain, in virata' 
de 16 ani — care a fost supus unei 
astfel de intervenții chirurgicale. 
Fină în prezent, in Marea Britanie 
au fost efectuate, in total. 21 de 
transplanturi cardiace.

PREȚUL UNCIEI DE AUR a în
registrat la cea mai mare parte a 
burselor de schimb occidentale, luni 
dimineața, o majorare în medie de 
25 de dolari, față de nivelul cursu
rilor de la sfîrșitul săptămînii tre
cute. La Londra, de pildă, unda de 
metal prețios a fost cotată. Ia în
ceputul dimineții de luni, la 662,50 
dolari, comparativ cu 636 — vineri, 
la închiderea tranzacțiilor, iar la 
Ziirich — s-a vindut cu 663,50 do
lari, față de 637,50.

ÎMPOTRIVA TERORISMULUI. PolițiaSUCCES AL POLITIEI ITALIENE 
italiană a efectuat o razie in orașul Torino, în cadrul căreia a descoperit, 
intre altele, un adevărat arsenal ol organizației teroriste „Prima Linea“. 
Intr-o casă conspirativă a acestei organizații a găsit o importantă cantitate 
de materiale destinate activităților teroriste, între care pistoale, arme auto
mate, grenade de mînă, muniții. Au fost descoperite, de asemenea, docu
mente care atestă existența unor planuri de lichidare a unor conducători 
politici, industriași și reprezentanți al organelor de ordine. Cu acest prilej, 
au fost atestați patru membri ai acestei organizații, căutați de mai multă

j vreme pentru diferite acte criminale.

Manifestație împotriva staționării de rachete 
nucleare în Marea Britanie

LONDRA 30 (Agerpres). — Peste 
1 000 de persoane au manifestat du
minică in aprooierea bazei aeriene 
dezafectate de la Molesworth. la 100 
km nord de Londra, protestind îm
potriva staționării in Marea Brita
nie a 160 de rachete de croazieră 
americane, relatează agenția France 
Presse.

Hotărîrea de staționare a rachete
lor a fost anunțată de guvernul bri
tanic la 17 iunie a.c.

Mariifestanții erau. In cea mai 
mare parte, locuitori din apropierea

bazei Molesworth si aeroportului mi
litar american de la Greenham 
Common, cele două locuri alese pen
tru instalarea rachetelor in 1983. 
Unul din organizatorii acestui mars 
de protest a declarat : „Locul unde 
vor fi staționate aceste rachete inte
resează mai puțin. Problema este că 
aceste arme Încurajează recurgerea 
la armamentul nuclear**.  Ei și-au ex
primat speranța în posibilitatea ca 
in următorii trei ani guvernul să re
vină asupra hotăririi sale.

ALGERIA

Noul Birou Politic al F.L.N.
ALGER 30 (Agerpres). — Reuniu

nea extraordinară a Comitetului Cen
tral al Partidului Frontul de Elibe
rare Națională, care a avut loc sub 
conducerea secretarului general al 
partidului. președintele republicii. 
Bendjedid Chadli. a ales noul Birou 
Politic al F.L.N., care cuprinde 7 
membri. Din Biroul Politic fac parte 
Bendjedid Chadli. Abdelaziz Boute- 
flika. Mohamed Salah Yahiaoui, Ra- 
bah Bitat. Abdallah Belhouchet, 
Boualem Benhamouda si Mohamed 
Said Mazouzi.

Puternică intensificare a luptei populare 
împotriva regimului rasist de la Pretoria

ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII RUANDA

Excelenței Sale
General-maior JUVENAL HABYARIMANA

Președintele Republicii Ruanda

KIGALI

Cu ocazia Zilei naționale a țării dumneavoastră, îmi este plăcut să vă 
transmit sincere felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire 
personală, de progres și prosperitate poporului ruandez.

Exprim convingerea că relațiile româno-ruandeze vor cunoaște o dezvol
tare mai puternică in interesul, reciproc al țărilor și popoarelor noastre, al 
cauzei păcii și cooperării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

CIPRU

Spre o nouă rundă de 
convorbiri inlercomunilare

NICOSIA 30 (Agerpres). — Pre
ședintele. i Ciprului. Spyros Kypria- 
nou. a cerut secretarului general al 
O.N.U., Kurt Waldheim, să convoace 
o nouă rundă de convorbiri interco- 
munitare. in baza acordului încheiat 
la 19 mal 1979 intre el și liderul ci- 
prioților turci, Rauf Denktaș.

Luind cuvintul la Nicosia, In ca
drul unei reuniuni a Partidului de
mocratic, președintele Kyprianou a 
subliniat că „Partea cipriotă greacă 
este gata să angajeze un dialog 
constructiv cate să ducă La o regle
mentare justă și durabilă a proble
mei cipriote. Vom accepta o federa
ție biregională, dar vom respinge 
orice încercare de creare a două sta
te separate**.

La 1 iulie se Împli
nesc 18 ani de la pro
clamarea independen
ței de stat a Republi
cii Ruanda.

Situată în inima 
continentului african, 
intr-o zonă a munți
lor si podișurilor înal
te, Ruanda este o țară 
cu o mare densitate a 
populației. Pe o supra
față' de 26 338 kmp 
trăiesc aproximativ 
4 200 000 locuitori, care 
se ocupă in proporție 
de 95 la sută cu agri
cultura.

Ca rezultat al efor
turilor depuse în ulti

mii ani pentru lichi
darea Înapoierii eco
nomice. moștenire a 
dominației coloniale, 
poporul ruandez a În
registrat o serie de 
succese notabile pe li
nia valorificării resur
selor naționale In fo
losul propriu. Au fosi 
extinse culțura ceaiu
lui, sfeclei de zahăr, 
cerealelor, care consti
tuie principalele sec
toare ale agriculturii, 
și au fost puse bazele 
unei industrii proprii. 
Conform prevederilor 
celui de-al treilea plan 
de dezvoltare a econo

miei naționale, pe pe
rioada 1977—1981 se 
estimează un ritm me
diu de dezvoltare eco
nomică de 5,9 la sută 
pe an.

în spiritul politicii 
sale de prietenie și so
lidaritate cu tinerele 
state ale Africii, 
România socialistă ur
mărește cu viu inte
res efortul constructiv 
al poporului ruandez 
pentru făurirea unei 
vieți noi, relațiile din
tre cele două țări cu- 
noscind o evoluție as
cendentă.

ORIENTUL MIJLOCIU
BEIRUT 30 (Agerpres). — Potrivit 

unui comunicat dat publicității la 
Beirut de agenția palestiniană de 
presă — Wafa. reluat de agenția 
France Presse. In cursul atacurilor 
declanșate de forte israeliene. debar
cate de oe mare si pe calea aerului, 
duminică noaptea in sudul Libanu
lui. la nord de riul Litani. au fost 
ucise 11 persoane, alte două fiind ră
nite. iar mai multe case au fost dis
truse.

Cu puțin timp înaintea debarcării, 
regiunea Kasmieh. din sudul Liba
nului. a fost bombardată de artileria 
israeliană. relevă agenția palestinia
nă de presă.

Un purtător de cuvînt militar is- 
raelian. citat de agențiile de presă, 
a confirmat incursiunea.

Deși au trecut doi ani de la adop
tarea planului O.N.U. cu privire la 
reglementarea problemei namibiene, 
situația din sud-vestul continentului 
african continuă să rămină deosebit 
de încordată. Au provocat o vie neli
niște în rindul opiniei publice inter
naționale actele de agresiune bruta
lă comise de rasiștii sud-africani îm
potriva Republicii Populare Angola, 
stat li bei' și suveran, sub pretextul 
atacării unor baze ale S.W.A.P.O. 
Este vorba de o Intervenție militară 
masivă, cu participarea a circa 3 000 
.de soldați sud-africani, sprijiniți de 
unităti de artilerie si de aviație.

Agențiile de presă relatează că tru
pele regimului stid-african au atacat 
centre populate unde sint concentra
te întreprinderi industriale si exploa
tări agricole de o deosebită impor
tantă pentru economia angoleză. uci- 
gind fără cruțare locuitori paș
nici. bătrini. femei, copii și provo- 
cind pagube materiale considerabile. 
In urma acestor acțiuni criminale 
și-au pierdut viata 300. de civili, iar 
al ti 250 au fost răniți ; in luptele 
care au avut loc au pierit, de ase
menea. soldați angolezi.

Acestea sint acte criminale de o 
deosebită gravitate, care contravin in 
mod flagrant oricăror norme ale 
dreptului si legalității internaționale, 
cerințelor unor relații pașnice intre 
țări suverane. Ele au suscitat o pro
fundă indignare și cele mai. vil pro
teste din partea opiniei publice mon
diale. Ca o expresie a blamării de 
către Întreaga, opinie publică mon
dială. Consiliul de Securitate. Întru
nit la sfirșitul săptămînii trecute, a 
adoptat o rezoluție care a condam
nat cu vigoare noile acte agresive 
ale regimului rasist din Africa de 
Sud. cerind retragerea imediată a 
forțelor intervenționiste din Angola, 
înaltul forum international a averti
zat. totodată, că in caz de repetare 
a unor asemenea acte. Consiliul de 
Securitate va preconiza aplicarea de 
sancțiuni internaționale obligatorii 
împotriva R.S.A.

în cadrul dezbaterilor, de la O.N.U., 
ca de fiecare dată in ultimii ani, tara 
noastră, condamnind cu fermitate a- 
ceste noi fărădelegi ale rasiștilor sud- 
africani. și-a ridicat cu vigoare gla
sul in apărarea victimelor agresiunii. 
Reprezentantul României a afirmat 
solidaritatea deplină a tării noastre 

I cu guvernul și poporul angolez și a

cerut hotărit să se pună capăt acțiu
nilor provocatoare cu caracter agre
siv care încalcă independenta si su
veranitatea Angolei, amenintind 
pacea și securitatea pe continentul 
african si in lume.

Aceste evoluții au loc în contextul 
în care încă la 15 iunie a expirat, 
fără a se fi realizat vreun progres, 
termenul propus de secretarul gene
ral al O.N.U., Kurt Waldheim, pen
tru începerea traducerii în viată a 
prevederilor planului O.N.U. cu pri
vire la reglementarea problemei na
mibiene. Diversele propuneri avansa
te de O.N.U. au rămas fără ecou, 
deoarece regimul rasist din Repu
blica Sud-Africană, care deține in 
mod ilegal controlul asupra Namibiei, 
încearcă să zădărnicească accesul la 
independentă al teritoriului vecin și 
să-i impună o soluție de tipul celei 
folosite in 1965 de Ian Smith în Rho
desia. O dovadă a poziției obstruc
ționiste a R.S.A. o constituie însuși 
răspunsul dat la propunerile secreta
rului general al O.N.U. Ignorind cere
rile legitime ale poporului namibian. 
care luptă de ani de zile cu arma in 
mină pentru a dispune singur de oro- 
priile-i destine, autoritățile de la 
Pretoria au recurs la manevre care 
urmăresc. în fapt, perpetuarea situa
ției existente. Declarînd că este de 
acord să-si reducă prezenta militară 
in zona demilitarizată, la frontiera 
Namibiei cu Angola și Zambia, mic- 
șorind numărul bazelor de la 40 la 
20. și că se pronunță in favoarea or
ganizării de alegeri libere sub egida 
O.N.U., Republica Sud-Africană a 
pus în schimb o serie întreagă de 
condiții in legătură cu organizarea 
vieții interne a Namibiei in perioada 
pregătirii și desfășurării consultării 
electorale. Aceste condiții au in 
vedere. intre altele, dezarmarea 
combatanților mișcării de eliberare 
S.W.A.P.O.. la șapte zile după anun
țarea datei alegerilor. și încetarea 
recunoașterii acestei organizații ca 
reprezentant unic șl legitim al po
porului namibian.

Desigur, asemenea condiții nu pot 
fi acceptate de poporul namibian. în 
ce privește S.W.A.P.O.. ea și-a cîști- 
gat recunoașterea de exponent al in
tereselor și năzuințelor poporului na
mibian, conducind de multi ani cu 
abnegație și eroism lupta acestuia 
pentru neatirnare, dobindind. totoda
tă. un înalt prestigiu pe plan inter

national, fiind recunoscută de O.N.U.. 
ca și de numeroase state aie lumii. 
De aceea, orice încercare de a reduce 
sau lichida rolul S.W.A.P.O. in viața 
politică a Namibiei constituie o neso- 
cotițe flagrantă a realităților si o ma
nevră menită să pregătească instau
rarea unui regim marionetă la cirma 
Namibiei.

In acest sens, cu numai citeva zile 
înainte de expirarea termenului pro
pus de secretarul general al O.N.U., 
regimul de la Pretoria a recurs la 
o nouă manevră, instalînd în Nami
bia un așa-numit „Consiliu ministe
rial**,  un fel de guvern ilegal, alcă
tuit din elemente aflate sub influen
ta directă a colonialiștilor — deși ex
periența „guvernului" Muzorewa din 
fosta Rhodesie ar fi trebuit să le 
arate cit de lipsită de realism este 
o asemenea încercare. Pe bună drep
tate. într-o declarație a S.W.A.P.O., 
noua manevră este apreciată ca „o 
sfidare flagrantă la adresa eforturi
lor Națiunilor Unite pentru decolo
nizarea pașnică a teritoriului nami
bian". In ce privește poporul nami
bian. a arătat S.W.A.P.O., acest act 
ilegal este nul și neavenit

Legătura S.W.A.P.O. gu poporul 
namibian. sprijinul larg de care se 
bucură din partea maselor sint con
firmate dealtfel de situația .existentă 
în aceste zile in Namibia. Sub im
pulsul marii victorii obținute de po
porul Zimbabwe, care și-a proclamat 
de curînd independenta, pe teritoriul 
namibian a luat o deosebită amploare 
lupta armată pentru lichidarea domi
nației străine. în cursul ultimelor 
săptămini. transmit agențiile de pre
să, S.W.A.P.O. a întreprins mai multe 
atacuri de anvergură, dintre care cel 
mai important l-a constituit bombar
darea cu mortiere a puternicei baze 
aeriene de Ia Ondangwa, principalul 
oraș din regiunea Ovanboland. Uni
tățile sale au pricinuit serioase pier
deri forțelor sud-africane. al căror 
număr a sporit continuu, alungind la 
peste 30 000 de oameni.

In mod justificat, ca urmare a tu
turor acestor evoluții, președintele 
S.W.A.P.O.. Sam Nujoma. a apreciat 
că situația din Namibia este in pre
zent „explozivă si foarte gravă".

Ținînd seama de faptul că poziția 
profund obstrucțibnistă a R.S.A. a 
împins negocierile la impas și a ascu
țit tensiunea in Africa australă, dosa

rul namibian a constituit în ultima 
vreme obiectul unui șir de-.reuniuni 
cu caracter internațional, car» au dez
bătut pe larg situația nou era dă, con
damnind cu toată tăria acțid. Țe pro
vocatoare ale rasiștilor sud-afriCani. O 
importanță deosebită a avut ân acest 
sens sesiunea extraordinară ă Consi
liului O.N.U. pentru Namibia, din 
care face parte și România, care a 
adoptat un „Program de acțiune" șl 
„Declarația de la Alger asupra Na
mibiei". Exprimînd solidaritatea fer
mă a opiniei publice mondiale cu 
poporul namibian. cu lupta sa eroică 
dusă sub conducerea S.W.A.P.O.. 
„Programul de acțiune" cheamă co
munitatea internațională să-si inten
sifice eforturile pentru a izola „total 
și efectiv Africa de Sud".

In spiritul politicii sale principiale 
de solidaritate militantă cu popoare
le africane, cu toate popoarele care 
luptă pentru libertate și neatirnare. 
poporul român este alături de po
porul namibian, exprimîndu-și con
vingerea că nici un fel de manevre 
nu vor putea impiedica realizarea do
rinței sale legitime de a trăi intr-o 
țară liberă si independentă.

Reafirmind cu toată vigoarea aceas
tă poziție consecventă. Mesajul adre
sat de președintele NICOLAE 
CEAUȘESCU celei de-a XVII-a Con
ferințe la nivel înalt a O.U.A.. care 
are loc in aceste zile la Freetown, 
Sierra I<eone. arată : „Sintem soli
dari eu lupta pentru eliberare și in
dependentă națională a poporului din 
Namibia, căruia ii acordăm sprijinul 
nostru politic, moral, diplomatic și 
material si ne exprimăm încrederea 
că sub conducerea Organizației 
Poporului din Africa de Sud-Vest 
(S.W.A.P.O.) această luptă va fi în
cununată de succes. Totodată. Româ
nia militează cu fermitate pentru li
chidarea definitivă a politicii de dis
criminare rasială și de apartheid in 
Africa de Sud".

Fără îndoială, nu,este departe ziua 
cînd datorită luptei pline de abne
gație a poporului Namibiei, sprijinit 
cu fermitate de forțele înaintate de 
pretutindeni, in rindul cărora se nu-, 
mără si România, cauza sa dreaptă 
va triumfa, iar flamurile libertății 
vor flutura astfel deasupra întregu
lui continent african.

Nicolae N. LUPU
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