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• Expresie a interesului
pentru prodigioasa acti
vitate a președintelui
României in slujba pro
gresului țării noastre și
a păcii în lume, in Sri
Lanka a fost editat volu
mul : „CEAUȘESCU Șl
ROMÂNIA - PREZENT
Șl PERSPECTIVE"
• Rubricile noastre : Car
net cotidian ; Sport ; De
pretutindeni

to codruț diuloguluț permanenț cu făuritoriț bunurilor materiale, dind^ expresie statornicei

preocupări pentru realizarea obiectivelor stabilite

de Congresul al Xll-lea al partidului

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU
9

9

a făcut ieri o vizită de lucru în unități industriale
și agricole din județul Olt
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al
Partidului Comunist Român, președintele Republicii So
cialiste România, a făcut, vineri, 5 iunie, o vizită de lucru
în județul Olt.
împreună cu conducătorul partidului și statului nostru
s-au aflat tovarășa Elena Ceaușescu, tovarășii Emil
Bobu și Constantin Dăscălescu.

La plecarea din Capitală, secre
tarul general al partidului, pre
ședintele Republicii, a fost salutat
de membri și membri supleanți ai
Comitetului Politic Executiv, de
secretari ai C.C. al P.C.R.
Desfășurată a doua zi după
Consfătuirea de lucru de la C.C.
al P.C.R. cu primii secretari și
secretari ai comitetelor județene
de partid — in cadrul căreia a fost
analizat stadiul îndeplinirii planului
în industrie, agricultură, investiții
și in domeniul comerțului exterior
— vizita a relevat din nou, cu
pregnanță, preocuparea statornică a
tovarășului Nicolae Ceaușescu de
a cunoaște nemijlocit realitățile ță
rii, mersul construcției socialiste,
munca și viața oamenilor, de a
purta un dialog direct, permanent,
cu făuritorii de bunuri materiale
și spirituale, asupra modului cum
se înfăptuiesc programele de dez
voltare accelerată a patriei, de ri
dicare a României pe trepte tot mai
Înalte de progres și civilizație. Ea
a avut — asemenea tuturor vizite
lor secretarului general al partidu
lui — un program intens de lucru,
un caracter deosebit de rodnic, pri
lejuind abordarea unei probleme de
majoră însemnătate pentru activi
tatea economico-socială a județu
lui, pentru întreaga economie na
țională, în primul rînd reali
zarea unei producții superioa
re, de înaltă calitate și efi
ciență în toate domeniile. în ve
derea creării unei baze puternice
creșterii continue a nivelului de trai
j al celor ce muncesc. Tovarășul
Nicolae Ceaușescu s-a întilnit cu
reprezentanți ai organelor locale de
partid și de stat, cu cadre de con
ducere din ministere, cu muncitori
și specialiști, a examinat împreună

cu ei succesele dobîndite pe primele
cinci luni ale anului, precum și
lipsurile care mai există, indicînd
direcțiile principale în care trebuie
să se acționeze pentru obținerea
unor rezultate tot mai bune, pen
tru îndeplinirea integrală a impor
tantelor sarcini ce revin județului
din planul pe anul 1981, din pre
vederile actualului cincinal, din
hotărîrile Congresului al Xll-lea al
partidului.
Vizita a constituit pentru locui
torii județului un nou și fericit pri
lej de a-și reafirma dragostea fier
binte, profunda stimă și recu
noștință față de conducătorul iubit
al partidului și statului nostru, pen
tru activitatea neobosită pe care o
consacră bunăstării și fericirii po
porului, creșterii prestigiului și ro
lului României socialiste în lume.
Aceste sentimente și-au găsit o
Vibrantă expresie în primirea en
tuziastă, însuflețită făcută tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu și tovarășei
Elena Ceaușescu la sosirea în jude
țul Olt. Tovarășul Ion Albulețu,
prim-secretar al Comitetului jude
țean Olt al P.C.R., ceilalți repre
zentanți ai organelor locale de
partid și de stat au urat tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu și tovarășei
Elena Ceaușescu, la coborîrea din
elicopter, un călduros bun venit,
subliniind bucuria și satisfacția cu
care îi intimpină cei ce trăiesc și
muncesc pe meleagurile județului.
O gardă, alcătuită din ostași ai
forțelor noastre armate, membri ai
gărzilor patriotice și ai detașamen
telor de pregătire a tineretului pen
tru apărarea patriei, a prezentat
onorul. S-a intonat Imnul de stat
al Republicii Socialiste România.

CUVINTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
la marea adunare populară din municipiul Slatina
Doresc să încep prin a vă adresa
dumneavoastră, tuturor locuitori
lor municipiului Slatina și jude
țului Olt, în numele Comitetului
Central al partidului, al Consiliu
lui de Stat și guvernului, precum
și al meu personal, un salut căldu
ros, revoluționar, împreună cu
cele mai bune urări. (Aplauze și
urale puternice ; se scandează în
delung „Ceaușescu — P.C.R.!“).
Ne aflăm în județul Olt într-o
vizită de lucru. Am dorit să ne
întîlnim din nou cu muncitorii și
cooperatorii, cu oamenii muncii
djn Slatina și din județul Olt pen
tru a discuta împreună proble
mele înfăptuirii sarcinilor noului
cincinal 1981—1985. Fiind la nu
mai cîteva luni de la încheierea

impune acum o mobilizare generală
a populației de la sate!
Pretutindeni, în fiecare unitate, în fie
care comună să se muncească din zori
și pînă seara la prășit, pentru ca, în nici
un lan, buruienile să nu diminueze
recolta
Lucrările de întreținere a cultu
rilor prășitoare sint hotăritoare
pentru nivelul recoltei din acest
an. De aceea, ele trebuie executa
te acpm — și nu mai tîrziu — la
toate culturile și pe toate suprafe
țele stabilite de specialiști. După
cum se știe, în primăvara acestui
an, pentru a nu se înmulți buruie
nile, au fost erbicidate suprafețe
mari. Ploile abundente din luna
mai au diminuat efectul erbicidelor, ceea ce a favorizat înmulțirea
buruienilor și, pe alocuri, formarea
unei cruste la suprafața solului. In
acesțe condiții este absolut necesar
ca lucrările de întreținere a cultu
rilor să se execute neintirziat. După
cum a subliniat tovarășul Nicolae
Ceaușescu la recenta Consfătuire
de lucru de la C.C. al P.C.R., la efectuarea acestor lucrări trebuie
folosite integral forța de muncă și
mijloacele mecanice existente, asigurindu-se o mobilizare generală
a populației de la sate, intensificindu-se, totodată, controlul în acest
domeniu al organelor de partid și
de stat.
Din datele furnizate de Minis
terul Agriculturii și Industriei Ali
mentare rezultă că pină ieri, 5
iunie, prima prașilă mecanică la
sfecla de zahăr a fost executată pe
89 la sută din suprafețele pre
văzute în program, iar cea ma
nuală — pe 98 la sută. La floareasoarelui, prima prașilă mecanică
s-a încheiat, iar cea manuală
s-a executat pe 94 la sută din
suprafețele prevăzute. în majo
ritatea județelor s-a executat, pe
mari suprafețe,' prașila a doua la
aceste culturi. O atenție mai mare
trebuie acordată porumbului, care
a fost prășit mecanic pe intreaga
suprafață, dar manual numai în
proporție de 70 la sută. Potrivit acelorași date, prima prașilă ma
nuală la porumb este întîrziată în
deosebi în cooperativele agricole
din județele: Neamț — unde s-a efectuat doar pe 16 la sută din su
prafața prevăzută; Suceava — 19
la sută; Mureș — 21 la sută;
Sibiu — 22 la sută ; Gorj — 38

la sută ; Argeș — 39 Ia sută ; Ba
cău — 43 la sută etc.
Nu peste tot însă cifrele oglin
desc adevărata stare de îngrijire
a culturilor. Din controalele efec
tuate de organele de specialitate a
rezultat că sint lanuri, îndeosebi de
porumb, cu multe buruieni, de
oarece nu s-a executat prașila ma
nuală pe rind. De aceea, progra
mele de întreținere trebuie consi
derate realizate numai în măsura
în care lanurile sînt curate, fără
buruieni. Iată de ce activiștii orga
nelor județene de partid și de stat,
specialiștii organelor agricole și ai
consiliilor agroindustriale au obli
gația să controleze cu exigență, lan
cu lan, și să se stabilească priori
tăți în ce privește executarea lucră
rilor de întreținere.
Stațiunile pentru mecanizarea agriculturii dispun de suficiente mij
loace mecanizate, iar forța de mun
că de la sate, bine organizată, poa
te și trebuie să psigure executarea
neintirziată a lucrărilor. Important
este ca pe baza unor programe pre
cise, întocmite de conducerile uni
tăților agricole și consiliile popu
lare, să se muncească din zori și
pină-n noapte la întreținerea cul
turilor. în acest scop, organizațiile
comunale de partid au datoria să
desfășoare o amplă acțiune de mo
bilizare Ia prășit a cooperatorilor, a
tuturor locuitorilor satelor, să dez
volte o puternică opinie de masă
împotriva acelora care, tocmai în
aceste momente hotăritoare pentru
recoltă, se sustrag de la lucru.
în aceste zile, oamenii muncii
din agricultură, toți locuitorii sa
telor, în frunte cu comuniștii, sînt
chemați să-și consacre toate ener
giile, să nu-și precupețească nici
un efort pentru a executa la timp
și de cea mai bună calitate lucră
rile de întreținere a culturilor. Este
în interesul oamenilor muncii de
pe ogoare, al întregului popor ca
recolta acestui an. al cărei nivel se
hotărăște acum, să fie cit mai
mare. Nicăieri să nu lăsăm buru
ienile să diminueze recolta 1

Tezaurul culturii
noastre populare

(Continuare în pag. a Il-a)

cincinalului precedent 1976—1980,
doresc să vă adresez calde felici
tări pentru rezultatele obținute și
să vă urez succese tot mai mari
în activitatea viitoare. (Urale și
aplauze puternice, îndelungate ; se
scandează „Ceaușescu și poporul !“).
în cincinalul precedent și în de
ceniul anilor 70—80 am obținut în
întreaga țară rezultate minunate
în înfăptuirea Programului de
făurire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și de înaintare
a României spre societatea »omunistă. (Urale și aplauze puter
nice ; se scandează îndelung
„Ceaușescu — P.C.R.!“). în de
ceniul precedent, producția indus
trială a crescut de circa 3 ori, iar
agricultura de 1,6 ori. Numai în
cincinalul 1976—1980 retribuția

A CUITERILOR

ÎN PAGINA A IV-A : Relatări din județele
Arad, Satu Mare, Bistrița-Năsăud și Cluj

La întreprinderea de piese șl subansomble auto din Scornicești

Dragi tovarăși și prieteni,

Întreținerea exempiabă

reală a crescut cu 29 la sută, iar
pe deceniul trecut de aproape 2
ori. Aceasta arată cu toată pu
terea că tot ceea ce înfăptuim
pentru dezvoltarea forțelor de
producție, a bogăției naționale este
destinat înfloririi patriei, ridicării
bunăstării poporului, țelul suprem
al politicii partidului nostru comu
nist, esența societății socialiste pe
care o edificăm cu succes in
România. (Urale șî aplauze puter
nice ; se scandează „Ceaușescu —
P.C.R. !“).
Au cunoscut o puternică dezvol
tare știința, învățămîntul, cultura,
întreaga viață socială; s-au dez
voltat puternic orașele și satele
patriei noastre. însuși municipiul
Slatina constituie o ilustrare a po
liticii partidului de înflorire a tu
turor orașelor României socialiste.

(Urale și aplauze puternice, înde
lungate).
în același timp, am obținut suc
cese remarcabile în toate celelalte
domenii de activitate. România a
devenit mai puternică, mai bo
gată, viața poporului mai îmbelșu
gată. Realitatea dovedește justețea
politicii partidului nostru comu
nist, care aplică în mod consecvent
principiile generale ale materia
lismului dialectic și istoric, princi
piile și legitățile construcției so
cialiste la condițiile istorice și so
ciale concrete din România. Nu
mai ținînd seama de aceste reali
tăți și împreună cu întreaga clasă
muncitoare, cu întregul popor, vom
asigura victoria comunismului în
România, vom spori contribuția la
politica de pace și colaborare in
ternațională, vom garanta inde

pendența și suveranitatea pa
triei noastre socialiste! (Aplauze
și urale puternice ; se scandează
„Ceaușescu — P.C.R.", „Ceaușescu
— pace !“).
Ca rezultat al politicii de dez
voltare a tuturor județelor și zo
nelor țării, și județul Olt a cu
noscut o puternică dezvoltare. Cine
nu-și amintește ce reprezenta, spre
exemplu, industria județului Olt
în urmă cu 20 sau chiar 15 ani
— și ce reprezintă ea astăzi, cu
producția sa care s-a ridicat, în
1980, la peste 21 miliarde de lei, cu
uzinele sale moderne, de înaltă
tehnicitate. Industria județului Olt
constituie astăzi o mîndrie a Româ
niei socialiste, iar în ce privește

(Continuare în pag. a IlI-a)

într-un moment de
fericită inspirație și
grandioasă
viziune
poetică, Bogdan Petriceicu Hasdeu l-a
numit pe Vasile Alecsandri „Columbul li
teraturii noastre popu
lare". Metaforă pe cit
de neașteptată pe atit
de evocatoare și de
profundă căci, în vas
tul ocean al timpului
istoric românesc, bar
dul de la Mircești des
coperise comorile poe
ziei populare pe care
le va da la iveală prin
1853. De atunci n-au
mai încetat să apară
căutători harnici și
devotați ai nestemate
lor sufletului poporu
lui român. învățători
și profesori de liceu
sau de universitate,
scriitori și cărturari
de diferite profesii in
telectuale au adunat
necontenit doine și ba
lade, basme, snoave și
ghicitori, proverbe și
obiceiuri rituale, in
care s-a răsfrînt su
fletul frămintat și bo
gat al neamului nos
tru. Unii au devenit
celebri prin colecțiile
lor norocoase care au
devenit pietre de ho
tar in evoluția cultu
rii naționale, alții, nu
mai puțin pasionați,
au rămas în umbra
gloriei celor dinții, de
unde țișnesc la lumi
nă abia in zilele
noastre, cînd interesul
pentru' folclor a luat o
amploare nemaiîntîlnită. în acest climat
au apărut în anii so

cialismului numeroși
folcloriști. cei mai
multi slujitori ai ca
tedrei, profesori, ac
tiviști culturali care
printr-o muncă dărui
tă. plină de abnegație,
ca niște Columbi mo
derni, caută neobosit,
peste apele timpului,
zonele' încă necunos
cute ale creației fol
clorice. Aceștia au dat
la iveală colecții de

însemnări de
Ion Dodu BALAN
folclor regional de un
deosebit interes. Ast
fel, profesorul Florea
Alexandru a făcut să
apară in 1980 la Con
stanța o Antologie de
folclor dobrogean, în
soțită de un amplu
studiu introductiv, de
un glosar foarte util
și de o bogată biblio
grafie privitoare la
izvoarele
antologiei.
Se remarcă îndeosebi
capitolul trei din stu
diul introductiv, con
sacrat
Specificului
creației populare do
brogene.
Alți cercetători, Uie
Moise si Horst Klusch,
au dat în 1978 o re
marcabilă lucrare in
titulată „Portul popu
lar din județul Sibiu",
tipărită sub auspiciile
comitetului de cultură
și educație socialistă
al județului. Pe lin
gă temeinicia studiului

se impune iconografia
de o mare autentici
tate și forță de su
gestie. Tot la Sibiu a
apărut, la Casa jude
țeană a creației popu
lare, culegerea prof.
Gh. Pavelescu : Fol
clor satiric din Mărginimea Sibiului, însoți
tă și ea de foarte in
structive „Considera
ții introductive". La
Alba Iulia, Ioan R.
Nicola a făcut să apară la Centrul de în
drumare a creației
populare și a mișcării
artistice de masă lu
crarea : Folclor mu
zical din Țara Moților.
Astfel de lucrări de o
deosebită importanță
care ne asigură că noi
Columbi
navighează
pe
apele timpului
pentru a ne descoperi
tot mai mult ființa na
țională și geniul nos
tru creator s-au ti
părit in mai toate ju
dețele tării. în Teleor
man. prof. T. Chirea,
cu alți colegi, studiază
folclorul
și
graiul
local ; în Hunedoara,
profesori eminenți au
publicat lucrări despre
trecutul istoric și de
luptă al județului, des
pre tradițiile sale cul
turale și literare, des
pre folclorul local,
despre flora și fauna
din județ. Mă gindesc la profesorii Oc
tavian Floca și Cle
mente Constantin, au
torii unei monografii

(Continuare
în pag. a V-a)
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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU ÎN JUDEJUL OLT
zonă din cadrul complexului de

(Urtnara din pag. I)

In semn de aleasă prețuire și ospita
litate, tovarășului Nicolae Ceaușescu
și tovarășei Elena Ceaușescu le-au
fost oferite, după datină, pline și
sare. La rîndul lor, tineri și tinere au
dăruit buchete de flori.
După ceremonia primirii, tovarășul
Nicolae Ceaușescu
și tovarășa
Elena Ceaușescu au fost invitați să
viziteze citeva din unitățile agricole
și fermele de producție din zona
comunei Vișina.
Primul popas a fost făcut la Com

plexul de îngrășare a tinere
tului taurin Vișina ai între
prinderii agricole de stat
Corabia unitate distinsă cu Ordi
nul Muncii clasa I, pentru rezultatele
bune obținute in producția de grîu și
soia. Tovarășul Angelo Miculescu,
viceprim-ministru al guvernului, mi
nistrul agriculturii și industriei alimentare, și tovarășul Doru Rădulescu, directorul general al di
recției agricole județene, infor
mează că în acest complex de
îngrășare a tineretului taurin, prin
aplicarea în practică a orientă
rilor și indicațiilor secretarului ge
neral al partidului privind folo
sirea judicioasă a spatiilor de creș
tere a animalelor, la ora actuală se
îngrijesc aproape 3 300 de animale.
S-a arătat, totodată, că fluxul de
creștere și îngrășare a tineretului se
face în două etape, astfel Incit fie
care animal să ajungă în greutate
de 400 de kilograme Ia livrare. S-a
precizat că anual complexul predă
la fondul de stat 1-030 tone de car
ne. Pentru buna hrănire a anima
lelor, întreprinderea dispune de o
fermă specializată in producerea de
furaje.
Apreciind rezultatele bune obținu
te de zootehniștii de aici, tovarășul
Nicolae Ceaușescu a cerut cadrelor
de conducere din unitate, cit și spe
cialiștilor din minister să asigure în
treaga cantitate de furaje necesară
unei hrănirt corespunzătoare a ani
malelor, prin însămînțarea unor su
prafețe întinse cu furaje în a doua
cultură, să folosească cu maximă eficiență cocenii de porumb, celelalte
resturi vegetale.
Vizitînd citeva din adăposturile de
animale, secretarul general al parti
dului a indicat factorilor de răspun
dere să Înlocuiască adăpătorile indi
viduale cu jgheaburi care să per
mită o mai bună aprovizionare cu
apă a taurinelor. în același timp, to
varășul Nicolae Ceaușescu a cerut să
se mărească deschiderea coamei adăposturilor in vederea asigurării
ventilației naturale a grajdurilor,
precum și folosirea unor materiale
ieftine la lucrările de mărire a ca
pacității complexului, să se realizeze
utilizarea rațională a spațiilor exis
tente. Cei prezenți au mulțumit
secretarului general al partidului
pentru indicațiile date șl s-au an
gajat să le traducă în viață, pentru
obținerea unor producții agrozooteh
nice tot mai ridicate.

C.A.P. Vișina, următorul obiectiv vizitat, au fost prezentate lo
turi cu diferite culturi — porumb,
soia, floarea-soarelui, mazăre — unde
se experimeritdâză o deilsitate mai
mare a plantelor la hectar. Apreciind
preocupările ' în această direcție,
secretarul general mpartiflulul a ana
lizat cu specialiștii din agricultură
modul de realizare a unor densi
tăți optime și a cerut ca după
recoltare, pe baza evaluării rezulta
telor obținute, experiența bună dobindită să fie extinsă și generalizată,
în vederea obținerii unor sporuri
substanțiale de producție la hectar,
în mod deosebit, tovarășul Nicolae
Ceaușescu a insistat asupra necesi
tății de a se acționa în continuare
pentru creșterea densității plantelor
la hectar. în acest context s-a indi
cat ca industria să ia măsuri pentru
adaptarea mașinilor agricole la noile
distanțe intre rlnduri și la densitatea
prevăzută a plantelor.
Secretarul general al partidului a
cerut, de asemenea, să se extindă
practica culturilor intercalate — ca,
de pildă, fasolea cu porumbul — pre
cum și a culturilor duble, asigurindu-se astfel producții sporite de pe
aceleași suprafețe cultivate.
Vizitînd apoi o tarla, unde coope
ratorii din Vișina efectuau cea de-a
doua prașilă, tovarășul Nicolae
Ceaușescu s-a interesat de munca
lor, Ie-a urat sănătate și fericire.
înconjurat cu bucurie și adine
respect, tovarășul Nicolae Ceaușescu
s-a fotografiat în mijlocul coopera
torilor de aici. Toți cel prezenți au
mulțumit din inimă secretarului ge
neral al partidului pentru cinstea ce
le-a făcut de a vizita unitatea lor,
l-au aclamat cu dragoste, cu însufle
țire.
In continuare, tot la Vișina, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a vizitat o

irigații Sadova — Corabia,
examinind stadiul culturilor de griu
și orz și al pregătirilor pentru cam
pania de seceriș. Secretarul general
al partidului, apreciind rezultatele
bune privind densitatea plantelor, a
remarcat, totodată, că nu peste tot
s-au folosit semințe care să ducă la
o creștere uniformă a plantelor, iar
unele canale de irigații nu sînt bine
întreținute. S-a indicat să se ia mă
suri pentru ca sistemul de canale să
fie utilizat în cele mai bune condiții
și, de asemenea, să se folosească pe
scară largă soiurile de semințe —
rezultate din înmulțiri superioare —
care asigură producții mari la hectar.
S-a cerut, de asemenea, ca spațiile
de teren ce nu pot fi lucrate meca
nizat să fie date in folosință lucră
torilor din agricultură pentru a fi
cultivate cu legume și alte culturi.
Gazdele, mulțumind pentru indi
cațiile ce le-au fost date, l-au asi
gurat pe tovarășul Nicolae Ceaușescu
că nu vor precupeți nici un efort
pentru înfăptuirea lor întocmai.
Elicopterul prezidențial se în
dreaptă apoi către următorul obiectiv înscTis în traseul vizitei —

comuna Scornicești, a9ezare ca
a serbat nu de mult 400 de ani de
atestare documentară și care a in
trat în letopisețele țării ca locul de
naștere al celui care avea să devină
făurarul noii Românii, tovarășul
Nicolae Ceaușescu. Puternică locali
tate rurală, care se preconizează să
devină, nu peste mult timp, un mo
dern orășel agroindustrial, comuna
însumează 14 sate, cu peste 15 000
de locuitori, fiind cea mal mare din
județul'. Olt, activitatea șl înfățișarea
sa constituind dovezi peremptorii
ale prefacerilor fundamentale pe
care le cunoaște in anii construcției
socialiste întreaga patrie. Astfel, pe
lingă unitățile componente ale con
siliului unic agroindustrial, zestrea
de valori a Scorniceștilor numără o
serie de repere industriale de marcă,
dintre care amintim două de interes
republican — întreprinderea de piese
și subansamble auto șl întreprinde
rea de confecții — care, alături de
alte unități economice, de instituțiile
social-culturale și de învățămint,
jalonează propulsarea localității pe
orbita unei civilizații materiale și
spirituale Înfloritoare.
Noua prezență a secretarului ge
neral al partidului in mijlocul locui
torilor comunei a constituit pentru
aceștia, ca și pentru un impresionant
număr de săteni din comunele înve
cinate, un prilej de mîndrie și de
sărbătoare.
Pe platoul din fața întreprinderii
de piese și subansamble auto, unde
a aterizat elicopterul prezidențial,
tovarășul Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu sint salutați
cu căldură de Constantin Neacu,
primarul comunei, Vasile Bărbulescu,
președintele C.A.P. Scornicești, de
reprezentanți ai conducerii unor mi
nistere economice.
Miile de cetățeni aflați aici îi fac
celui mai iubit fiu al națiunii și,
deopotrivă, al acestor străvechi
plaiuri românești o primire entuzias
tă, pe măsura simțămintelor de dra
goste, stimă și adincă recunoștință
pe care ei, alături de întregul popor,
le nutresc față de conducătorul în
cercat al partidului și statului nostru.
Este o reintilnire ' emoționantă, ca
racteristică tuturor vizitelor de lucru
pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu
le-a făcut în comuna sa natală. Se
aclamă minute în șir „Ceaușescu —
P.C.R. !“.
O formațiune alcătuită din membri
ai gărzilor patriotice și detașamente
lor de pregătire a tineretului pentru
apărarea patriei prezintă onorul.
Tovarășului Nicolae Ceaușescu și
tovarășei Elena Ceaușescu le sînt
oferite frumoase buchete de flori de
către pionieri și uteciști. Un grup de
bătrini ai satului invită pe oaspeții
dragi să guste din pîinea și sarea
acestor mănoase pămînturi, din ploștile cu vin, urindu-le, după obiceiul
străvechi, bun venit, multă fericire și
sănătate, spre binele întregii națiuni.
Se vizitează mai întii întreprin

derea de piese și suban
samble auto “ modernă unitate
a industriei noastre constructoare de
mașini inaugurată în toamna anu
lui 1979.
La intrarea in întreprindere, se
cretarul general al partidului a fost
întîmpinat de loan Avram, ministrul
industriei construcțiilor de mașini, de
reprezentanți ai Centralei industriale
de autoturisme și ai consiliului oame
nilor muncii din întreprindere. Un
mare număr de muncitori, ingineri și
tehnicieni prezenți aici fac o primire
entuziastă tovarășului Nicolae
Ceaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu,
celorlalți tovarăși din conducerea
partidului. Directorul unității, Ga

briel Gugiu, înfățișează preocupării»
și rezultatele obținute de tinărul co
lectiv de muncă pe linia asimilării
în producția curentă a pompelor de
benzină, ulei și apă destinate echi
pării tuturor tipurilor de autovehicule
și tractoare realizate în țara noastră,
Pină in prezent, in nomenclatorul de
fabricație al unității au fost incluse
14 modele de pompe, urmînd ca in
acest an numărul tipurilor să spo
rească la 22, iar cel al variantelor
constructive in care vor fi produse
să se ridice la 55, fapt ce va per
mite asigurarea necesarului de ase
menea subansamble pe întreaga economie națională și va contribui la
eliminarea importurilor.
Apreciind gradul înalt de dotare
tehnică și de mecanizare a procesu
lui tehnologic din întreprindere și,
Îndeosebi, utilizarea sistemului pneu
matic de asamblare a pieselor pe
banda de montaj, creație tehnică de
dată recentă a specialiștilor unității,
tovarășul Nicolae Ceaușescu a indicat
ca in afară de reperele din alumi
niu furnizate de turnătoria întreprin
derii de profil din Slatina să se asigure, prin modernizarea unei turnă
torii de fontă deja existente in aceeași localitate, și necesarul de elemente componente din acest me
tal, pentru ca să se evite astfel
cheltuielile de transport pentru procu
rarea lor de la unitățile specializate
situate în țară la distanțe mari.
S-a indicat, de asemenea, să se
urgenteze punerea în funcțiune a
unor mașini și agregate de mare
productivitate, precum și folosirea
cit mai judicioasă a spațiului de
producție.
După vizitarea întreprinderii, to
varășul Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu au străbătut
într-o mașină deschisă nou| cen
tru civic
l°caliiății, în perime
trul căruia au fost înălțate în ulti
mii ani numeroase blocuri de lo
cuințe șl obiective social-culturale ce
prefigurează, alături de unitățile economice și agricole apărute pe har
ta comunei, profilul unuia dintre vii
toarele orașe înfloritoare ale patriei.
Concepute și finalizate la indicațiile
secretarului general al partidului,
noile edificii social-culturale consti
tuie o îmbinare armonioasă a ele
mentelor arhitecturale tradiționale
oltenești cu exigențele actuale de
confort și civilizație.
Coloana oficială se oprește in fața
unui mare complex comercial cu pro
fil alimentar, pus recent la dispo
ziția cetățenilor comunei, împreună
cu alte magazine amplasate la parte
rul noilor blocuri și specializate în
prezentarea și desfacerea produselor
agroalimentare, a mobilei, confec
țiilor, incălțămintei, articolelor de
sticlărie și menaj, obiectelor de arti
zanat etc, toate însumind o suprafa
ță utilă de circa 4 000 metri pătrați,
la care se vor adăuga în curînd alte
unități comerciale de alimentație pu
blică și prestatoare de servicii, ce vor
spori la peste 7 000 metri pătrați spa
țiile cu această destinație date în
folosință în centrul localității.
Intr-unui din magazinele nou ame
najate, tovarășul Nicolae Ceaușescu a
cerut gospodarilor comunei și specia
liștilor din cadrai Consiliului unic
agroindustrial Scornicești să extindă
producția de conserve de legume și
fructe pentru satisfacerea ațțt a ''ne
voilor de consum pe plan£ îwwK. cit
și pentru fondul piețdl jlidețufuL
In continuare se străbate din nou
localitatea către casa părintească a
tovarășului Nicolae Ceaușescu. De-a
lungul traseului, străbătut într-o
mașină descoperită, secretarul gene
ral al partidului â fost salutat cu
deosebită dragoste de mii de locuitori
ai comunei, tineri și vîrstnici, țărani
cooperatori și muncitori, care l-au
ovaționat pretutindeni, l-au aplaudat
îndelung pe tovarășul Nicolae
Ceaușescu, scandîndu-i numele cu
dragoste și respect, exprimindu-și în
acest mod recunoștința de a-1 avea
din nou oaspete al meleagurilor na
tale.
Un scurt popas în casa părinteas
că. In dreptul ei, o fîntînă rustică,
cu apă rece și bună, denumită de lo
calnici „Fîntina Iui Moș Andruță“, a
fost ridicată în memoria tatălui
secretarului general al partidului.
Este un loc de neșterse amintiri.
In modesta casă țărănească, străjuită
de coroanele nucilor și teilor bătrini,
a văzut lumina zilei cel care avea să
devină în conștiința țării un strălucit
exemplu de slujire cu abnegație și
nestrămutată credință comunistă a
partidului și poporului, a cauzei so
cialismului și păcii.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu și
tovarășa Elena Ceaușescu s-au în
dreptat apoi spre cimitirul comunei
unde sînt inmormîntați Andruță și
Alexandra Ceaușescu. Tovarășul
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena
Ceaușescu depun cite o coroană de
flori, păstrînd, după datina străbună,
un moment de reculegere.
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Se vizitează loturile experimentale ale C.A.P. Vișina
pentru elaborarea unei tone de alu
în continuare se vizitează citeva
miniu a fost redusă cu peste 500
terenuri ale C.A.P. Scornicești,
kWh. în același timp, el a subliniat
cultivate cu plante de nutreț, in
că, prin introducerea unor noi tehno
scopul asigurării din resurse proprii
logii, muncitorii și specialiștii uzinei
a unei baze furajere corespunzătoa
și-au propus să ridice in continuare
re cantitativ și calitativ pentru aștacheta acestor realizări, micșorînd
nimalele din cadrai sectorului zoo
consumul normat de energie electri
tehnic al cooperativei. Examinind
că cu 800 kWh pe tona de aluminiu.
lanuri de trifoi de mare productivi
Apreciind strădania metalurgiștitate, secretarul general al partidului
lor slătineni, tovarășul Nicolae
a indicat ca prin asocierea acestei
Ceaușescu a cerut să se depună in
culturi cu porumb pentru siloz și cu
continuare eforturi și mai mari
fin să se obțină amestecuri cu valori
pentru reducerea consumurilor spe
nutritive mari. Oprindu-se la o pă
cifice de energie.
șune din apropierea unității zoo
Secretarul general al partidului a
tehnice special amenajate pentru
fost informat despre noua tehnologie
stabulația liberă (in anotimpul căi-,
românească pe baza căreia se ob
duros) a vacilor cu lapte, secreta
ține aluminiu de înaltă puritate
rul general al partidului a apreciat
(99,99 la sută), renunțîndu-se astfel
stadiul de vegetație,?! densitatea op
Ia importul unei licențe costisitoare.
timă a finului, ceea ce conferă ga
Alte grafice înfățișează rezultatele
ranția obținerii unei producții ridi
obținute în prelucrarea aluminiului,
cate de masă verde la hectar. Tova
sector in cadrul căruia producția de
rășul Nicolae Ceaușescu a subliniat
bare, de profiluri pentru vagoanele
necesitatea ca toate ’fermele de vaci
de metrou, pentru instalațiile de
săfrtjispună. de o bază furajeră pro- v fQCal z.Și pentru industria - electro*‘prt
*-mit
“1pentru pășunat pe timpul
tșțmică șj cea aeronautică,. ,dș ,folii
verii, cit și pentru perioada de iar
pentru Industriile alimentară și far
nă și a recomandat ca finul recol
maceutică și a altor produse a crescut
tat să fie amestecat cu plante tride 2 ori, iar exportul de 2,5 ori. Con
foliene și leguminoase în vederea
comitent cu creșterea producției, s-a
îmbogățirii conținutului de proteine
lărgit gama produselor, In acest sens,
al hranei destinate vitelor.
s-a arătat că, numai în primele luni
în cadrul discuției cu ministrul
ale acestui an, au fost asimilate o
agriculturii,
tovarășul
Nicolae
serie de produse extrudate, între care
Ceaușescu a cerut să se între
foliile de aluminiu pentru industria
prindă măsuri pentru asigurarea
electrotehnică. S-a menționat, ,de abazei furajere prin extinderea cultu
semenea, un alt rezultat valoros —
rii trifolienelor. Tovarășul Nicolae
creșterea de peste 6 ori a producției
Ceaușescu, împreună cu ministrul de
pieselor de schimb.
resort și cu specialiști din agricul
Informat asupra problemelor pe
tură au cercetat apoi un lot experi
care le comportă extinderea unități
mental cultivat cu mai multe soiuri
lor de prelucrare a aluminiului, to
noi de griu, caracterizate prin peri
varășul Nicolae Ceaușescu a cerut să
oadă de maturizare mai redusă,
se folosească cu mai multă chibzuin
productivitate sporită, talie mică și
ță spațiile libere existente între în
spic lung, dezvoltat, ce au fost obți
treprinderea de aluminiu și cea de
nute pe baza rezultatelor cercetărilor
produse cărbunoase.
întreprinse de specialiștii români.
In continuare, gazdele invită pe
Analizind cu fabtorii de răspundere
tovarășul Nicolae Ceaușescu, pe to
din agricultură performanțele fiecă
varășa Elena Ceaușescu să viziteze
rui soi in parte, secretarul general
hala nr. 9, unde se experimentează
al partidului a recomandat să se
conducerea proceselor tehnologice cu
procedeze la o selecție riguroasă a
microprocesoare. Specialiștii au ară
celor care au un conținut de mi
tat că o asemenea soluție asigură o
nimum 50—60 boabe de griu la fie
urmărire mai atentă a electrolizei
care spic și să se extindă cultivarea
din punct de vedere al proceselor
lor pe suprafețe cit mai mari.
energetice și posibilitatea reducerii
Revenind in centrul Scorniceștilor,
consumului anual de energie cu 200
tovarășul Nicolae Ceaușescu și-a
kWh pe tona de aluminiu.
luat rămas bun de la locuitorii co
Cercetînd calculatoarele de proces
munei, urindu-le multă sănătate și
care funcționează în cadrul halei,
fericire, noi succese în dezvoltarea
secretarul
general al partidului a
agriculturii, în toate domeniile de
cerut ca specialiștii să studieze posi
activitate.
bilitatea realizării de către industria
Vizita de lucru continuă în mu
noastră constructoare de mașini a
unor asemenea instalații de înaltă
nicipiul Slatina, unde> 18 cobo'
tehnicitate.
rirea din elicopter, tovarășul Nicolae
In încheierea vizitei, tovarășul
Ceaușescu
și
tovarășa
Elena
Nicolae Ceaușescu a recomandat încă
Ceaușescu sînt salutați de reprezen
o dată să se urmărească îndeaproape
tanți ai organelor locale de partid
căile reducerii consumurilor de ener
și de stat, de Neculai Agachi, minis
gie electrică, abordîndu-se în acest
trul industriei metalurgice.
sens, cu indrăzneală, tehnologiile cele
mai potrivite. în ce privește proble
Ca în multe alte rînduri, și de
mele purității aluminiului, ale cali
această dată dialogul de lucru al
tății acestuia, s-a indicat că ele tre
secretarului general al partidului cu
buie înțelese și realizate în concor
oamenii muncii din municipiul Sla
danță cu necesitățile economiei na
tina începe la întreprinderea de
ționale.
aluminiu
unitate
reprezenta
Despărțindu-se de harnicii metalurgiști, tovarășul Nicolae Ceaușescu
tivă a industriei noastre metalurgice,
i-a
felicitat călduros, urindu-le noi
distinsă și cu înaltul titlu de „Erou
succese în întreaga activitate pe care
al Muncii Socialiste" in 1979.
o desfășoară. La rindul său, puterni
Adine recunoscători tovarășului
cul detașament muncitoresc al meNicolae Ceaușescu pentru sprijinul
talurgiștiior din Slatina iși exprimă
permanent acordat întreprinderii lor,
cu putere profundele simțăminte de
metalurgiștii din Slatina au făcut o
dragoste și respect față de secre
entuziastă primire secretarului ge
tarul
general al partidului, ovaționînneral al partidului, exprimindu-și
du-1 îndelung, scandînd neîntrerupt:
bucuria nețărmurită pentru această
„Ceaușescu — P.C.R. !“.
nouă întîlnire, menită să stimuleze
Vizita de lucru a continuat la
noi eforturi creatoare pentru dezvol
tarea și modernizarea producției, pen
întreprinderea de utilaj ali
tru perfecționarea întregii activități
mentar alt important obiectiv
economice.
construit în ultimii ani în municipiul
O machetă așezată la intrarea in
Slatina. în centrul dialogului pe care
întreprindere Înfățișează etapele de
secretarul general al partidului l-a
dezvoltare a acesteia. Ing. Alexan
avut cu membrii conducerii, cu mun
dru Orzață, directorul întreprinderii,
citori și specialiști s-au aflat pro
informează că odată cu capacitățile
puse in funcție în 1981, avind un po
bleme de deosebită însemnătate pen
tențial de 50 000 tone aluminiu,
tru dezvoltarea actuală și viitoare a
acestei tinere unități constructoare de
această mare unitate, care a plasat
județul Olt pe orbita industrializării,
mașini.
iși împlinește integral profilul pro
Directorul întreprinderii, ing. Aiectat. Prin intermediul unor grafice
drian Roșu, a relevat cu satisfacție
și tablouri sinoptice sînt prezentați
că indicațiile date de tovarășul
apoi principalii indicatori ai produc
Nicolae Ceaușescu, cu prilejul vizitei
ției și eficienței pe care întreprin
precedente, s-au transpus cu succes
derea i-a realizat în cincinalul
în viață, realizîndu-se astfel o va
1976—1980. Se subliniază, ca un fapt
lorificare superioară a metalului, o
deosebit de semnificativ, creșterea
mai strictă specializare pe utilaje de
producției nete cu 40 la sută și a
mare complexitate. în acest sens, s-a
beneficiului de 2,45 ori în condițiile
arătat că ponderea instalațiilor des
reducerii cheltuielilor totale la 1 000
tinate industriei alimentare — care
lei producție-marfă cu 61,8 Iei.
în 1974 reprezenta doar 30 Ia sută
Informînd despre o mai veche și,
din volumul total al producției — este
in același timp, mereu actuală pre
astăzi de peste 92 la sută. întreprin
ocupare a colectivului, îndreptată in
derea execută și livrează în pre
zent 300 de produse — agregate, linii
direcția reducerii consumurilor spe
cifice, ministrul industriei metalur
tehnologice, echipamente — care agice a arătat că în ultimii 6 ani can
sigură dotarea tehnică a tuturor în
titatea de energie electrică folosită
treprinderilor cu profil alimentar.

în principalele sectoare de fabrica
ție, secretarului general al partidului
îi sint înfățișate o serie de tehnologii
moderne, care influențează direct
creșterea producției, ridicarea calită
ții ei. Din cele expuse rezultă că in
acest an producția se va cifra la
8 000 de tone, față de 3 000 de tone
in 1975. Sint reliefate, de asemenea,
preocupările colectivului privind uti
lizarea mai judicioasă a potențialu
lui productiv, diminuarea consumu
rilor de materii prime, materiale și
combustibili, asimilarea unor noi uti
laje, de deosebită tehnicitate, redu
cerea importului și sporirea compe
titivității produselor pe piața ex
ternă. Este evidențiat, totodată, fap
tul că întreprinderea și-a onorat in

secții de producție, tovarășa Lina
Ciobanu, ministrul industriei ușoare,
și ing. loan Gongea, directorul în
treprinderii, au informat despre re
zultatele și preocupările tinărulul
colectiv pentru sporirea producției.
In acest context se arată că valoarea
producției nete a crescut, in inter
valul 1975—1980, cu 51,6 la sută. Gaz
dele arată că, pe linia sporirii con
tribuției la export. întreprinderea
vinde in acest an pe piața externă
peste 20 milioane mp țesături, can
titate dublă față de cea livrată in
întreg cincinalul trecut.
Referinpu-se la activitatea desfă
șurată în scopul îmbunătățirii cali
tății, directorul întreprinderii a ară
tat că ponderea produselor noi in

Moment de reculegere la mormintul părinților
tegral sarcinile ce i-au revenit pe
primele cinci luni ale anului.
Gazdele prezintă, in același timp,
perspectivele dezvoltării unității în
actualul cincinal, prin extinderea și
modernizarea capacităților existente.
în cadrul discuției cu cadre de
conducere din ministerele de resort,
secretarul general al partidului a
cerut să se realizeze oțeluri cu pro
prietăți similare celor inoxidabile, dar
cu un conținut mai redus de fero
aliaje, in mod deosebit de niqhel, in
vederea folosirii lui la producerea
utilajelor pentru industria alimen
tară.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fe
licitat pe muncitorii și specialiștii în
treprinderii pentru rezultatele ob
ținute și le-a cerut să-și intensifice
eforturile în vederea diminuării con
sumurilor de feroaliaje în producția
de utilaj alimentar, pentru reducerea
greutății specifice a instalațiilor, pen
tru creșterea calității și eficienței în
tregii activități.
Ultimul obiectiv înscris pe itine
rarul fructuoasei vizite de lucru în
treprinse. vineri, în județul Olt, de
secretarul general al partidului,
i-a constituit
întreprinderea

textilă

din

Slatina,
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tinără unitate integrată, care dispune
de o țesătorie ce realizează o pro
ducție de 25 milioane mp țesături
pentru confecții și de un sector de
finisaj cu o capacitate de peste 50
milioane mp, ce deservește și alte
unități din cadrul acestui sector. Și
aici, principalele probleme care fac
obiectul dialogului de lucru le con
stituie calitatea producției și eficien
ța acesteia.
în timpul vizitării principalelor

volumul total al producției a crescut
de la 20 la sută in 1976 la 60 la sută
in 1981. De asemenea, prin reproiectarea produselor a crescut finețea
țesăturilor, reducindu-se greutatea
de la 160 grame pe mp la 90 g. A
sporit, de asemenea, ponderea țesă
turilor neșifonabile de la 15 la sută
în 1975 la 52 la sută in acest an.
Tn ce privește reducerea consumu
rilor specifice, s-a arătat că în cin
cinalul trecut s-au economisit, ca
urmare a valorificării judicioase a
materiilor prime și a materialelor
refolosibile, 152 tone fibre și 180
tone fire.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a
apreciat activitatea care se depune
pe linia ridicării eficienței și a re
comandat să se depună eforturi spo
rite pentru ridicarea gradului de va
lorificare a materiilor prime, pentru
utilizarea cit mai deplină a mașini
lor, pentru ridicarea randamentului
lor. In acest sens, tovarășul Nicolae
Ceaușescu a cerut ca specialiștii din
cadrul Ministerului Industriei Ușoare
și Ministerului Industriei Construc
țiilor de Mașini să studieze posibi
litatea dublării numărului de fuse
amplasate pe mașina de filat cu
Inele, realizată de întreprinderea de
utilaj textil din Cluj-Napoca și să se
generalizeze această soluție. De ase
menea, secretarul general al partidu
lui a recomandat să se aibă în vedere
perfecționarea unor sisteme de ma
șini textile astfel incit să se asigure
pe această cale o creștere a randa
mentului lor concomitent cu redu
cerea consumurilor energetice.
După încheierea vizitei, tovarășul
Nicolae Ceaușescu a felicitat tinărul
colectiv, urîndu-i noi succese în
muncă.
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CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
la marea adunare populară din municipiul Slatina
(Urmare din pag. I)

aluminiul, aici, în Olt. avem sin
gura uzină de acest fel din repu
blica noastră socialistă! (Aplauze
și urale puternice ; se scandează
„Ceaușescu — P.C.R. !“). Dacă m-aș,
referi la producția de oțel, putem
spune că numai la Balș se pro
duce acum aproape întreaga can
titate de oțel care se realiza în
România în anul 1948, anul na
ționalizării.
Am amintit acest lucru pentru a
Ilustra și mai elocvent cît de pu
ternic s-a dezvoltat industria în
județul Olt. Și, asemănător jude
țului Olt, s-au dezvoltat toate ju
dețele patriei noastre, înfăptuindu-se în mod consecvent hotărîrile
Congresului al XI-lea de a se asigura industrializarea tuturor ju
dețelor și de a se realiza în fie
care județ o producție de cel
puțin 10 miliarde lei. (Aplauze și
urale puternice; se scandează în
delung „Ceaușescu și poporul !“,
„Ceaușescu — P.C.R. !“).
Avem tot dreptul să ne mîndrim
cu ceea ce am realizat prin munca
clasei noastre muncitoare, a între
gului popor, sub conducerea poli
tică a Partidului Comunist Român.
Este adevărat, dacă nu s-ar fi ma
nifestat unele lipsuri — inclusiv
aici, în județul Olt — am fi putut
avea rezultate și mai bune. Au fost
însă și neajunsuri, și lipsuri, s-au
comis și o serie de greșeli; puteam
lucra cu rezultate mai bune. Dar,
criticînd ceea ce este negativ, acționînd pentru lichidarea acestor
stări de lucruri, trebuie să spu
nem că, pe ansamblu, am de
monstrat că muncitorimea română,
sub conducerea comuniștilor, știe
să conducă mai bine decît au
condus clasele burghezo-moșierești,
și asigură înălțarea României pe
culmi tot mai înalte, de progres și
civilizație. (Aplauze și urale pu
ternice, îndelungate; se scandează
„Ceaușescu și poporul
*').
Realitățile României demonstrea
ză că numai și numai socialismul
oferă perspectiva înfloririi fiecărei
națiuni, a libertății, bunăstării și
fericirii fiecărui popor ! (Aplauze și
urale puternice; se scandează
„Ceaușescu — P.C.R.", „Ceaușescu
și poporul").
Am trecut la înfăptuirea celui
de-al 7-lea cincinal, a hotărîrilor
Congresului al XII-lea al partidu
lui, care a trasat ca- obiectiv stra
tegic trecerea României la un nou
stadiu de dezvoltare — de la țară
socialistă în curs de dezvoltare la
țară socialistă mediu dezvoltată, cu
ridicarea generală a gradului de
civilizație materială și spirituală a
poporului nostru. Trebuie să spu
nem că rezultatele pe primele cinci
luni ale acestui an demonstrează
că am început bine. Am realizat,
chiar cu o mică depășire, sarcinile
pe aceste cinci luni și avem toate
premisele ca primul an al cincina
lului să-l îndeplinim in bune con
diții, creînd astfel o bază trainică
pentru înfăptuirea întregului cinci
nal. (Aplauze și urale puternice ;
se scandează „Ceaușescu — pace!").
în acest cadru, și județul Olt, și
întreprinderile din municipiul Sla
tina și-au îndeplinit în bune con
diții sarcinile pe cinci luni. Pe
județ, pe primele cinci luni, aveți
o depășire de peste 93 milioane lei,
ceea ce înseamnă că ați început
bine. Desigur, cu industria pe care
o aveți puteați da și mai mult de
93 milioane lei. Sper că toate co
lectivele de oameni ai muncii vor
înțelege că trebuie să lucreze mai
bine, să folosească mai intens teh
nica cu care sînt dotate întreprin
derile. pentru a da o producție mai
ieftină, de calitate mai bună, pen
tru a contribui și mai puternic la
dezvoltarea generală a patriei.
Doresc să adresez felicitări în
treprinderilor pe care le-am vizi
tat. Am rămas cu impresii bune
despre activitatea colectivelor de
oameni ai muncii, a consiliilor de
conducere din aceste întreprinderi
— mă refer la întreprinderea de
aluminiu, la întreprinderea de con
strucții de mașini, care produce
utilaje alimentare, și la întreprin
derea de textile. Doresc să felicit
toate aceste colective și să le urez
succese tot mai mari! în același
timp, adresez felicitări tuturor
muncitorilor și tuturor oamenilor
muncii din toate întreprinderile ju
dețului Olt. (Urale și aplauze pu
ternice ; se scandează „Ceaușescu
— P.C.R.!").
Doresc să folosesc prilejul aces
tei mari adunări populare pentru a
adresa de aici, de la Slatina, mun
citorilor, inginerilor și tehnicieni
lor, tuturor oamenilor muncii, fără
deosebire de naționalitate, întregu
lui nostru popor, calde felicitări
pentru rezultatele obținute pe pri
mele cinci luni ale anului și să le
urez realizări tot mai mari, înche
ierea cu succes a planului pe în
tregul an — primul an al cincina
lului actual. (Urale și aplauze pre
lungite ; se scandează „Ceaușescu
și poporul !“).
Am vizitat și două sectoare din
agricultură. Unul spre Corabia —
comuna Vișina; am rămas cu im
presii plăcute despre activitatea
depusă de oamenii muncii de aici
pentru a obține producții mari,
despre experiența lor pozitivă în ce
privește densitatea culturilor. De
asemenea, am vizitat cooperativa și
consiliul agroindustrial Scornicești,
unde, la fel, am rămas cu
impresii bune despre rezultatele
obținute, atît în ce privește pro
ducțiile din anul trecut, cît și în
privința eforturilor depuse în acest

an pentru a obține producții spo
rite. Apreciez și aici experiențele
care se fac pentru a obține o den
sitate sporită a culturilor, în ve
derea creșterii mai rapide a pro
ducției agricole.
La Congresul al XII-lea noi
ne-am propus, după cum știți, să
înfăptuim o nouă revoluție agrară.
Am formulat acest obiectiv nu întîmplător, ci tocmai pornind de la
realitatea că am acumulat o vastă
experiență, că dispunem astăzi de
mijloacele tehnice necesare, de oa
meni de știință și de specialiști, că
avem o țărănime cu un înalt nivel
de pregătire profesională, îneît, în
cîțiva ani, putem să schimbăm ra
dical situația din agricultură.
Iată de ce apreciez ceea ce am
constatat la cele două unități pe
care le-am vizitat astăzi, ceea ce
se face în județul Olt în domeniul
creșterii mai rapide a producției
agricole vegetale și animale. Do
resc să felicit atît pe oamenii mun
cii din Vișina, cît și pe cei din
Scornicești, pe cooperatorii și pe
muncitorii din întreprinderile de
stat și să le urez succese tot mai
mări în întreaga lor activitate.
(Aplauze și urale puternice ; se
scandează „Ceaușescu și poporul!").
Doresc, de asemenea, să adresez
de aici, de la marea adunare a oa
menilor muncii din Slatina, felici
tări întregii țărănimi cooperatiste,
tuturor muncitorilor și specialiști
lor din agricultură și urarea de a
obține în acest an o producție care
să demonstreze că vom realiza cu
succes noua revoluție în agricul
tură, în acest cincinal. (Aplauze și
urale puternice ; se scandează
„Ceaușescu și poporul !“)
Realizarea hotărîrilor Congresu
lui al XII-lea, a planului actualului
cincinal cere, în continuare, efor
turi susținute, o mai bună organi
zare a muncii, întărirea ordinii și
disciplinei, o preocupare sporită
pentru mecanizarea și automati
zarea proceselor de producție, îm
bunătățirea tehnologiilor, ridicarea
calității producției — factori deter
minant pentru ca industria și
agricultura românească, toate sec
toarele să se poată ridica la nive
lul celor mai bune realizări pe plan
mondial. Dispunem, așa cum am
mai arătat, de tot ce este necesar,
de o minunată clasă muncitoare, de
ingineri, de tehnicieni, de un popor
minunat, care — sînt convins —
va face totul pentru ca și în acest
cincinal să obținem realizări de
seamă, să ridicăm patria noastră
pe culmi tot mai înalte de progres
și civilizație, de bunăstare și feri
cire pentru întregul popor. (Aplau
ze și urale îndelungate ; se scan
dează „Ceaușescu — P.C.R. !“)
în ședința de lucru pe care am
avut-o ieri la Comitetul Central
am dezbătut pe larg problemele
privind înfăptuirea neabătută a
sarcinilor pe acest an. Nu doresc,
desigur, să mă refer acum pe larg
la ele. Știu că tovarășii care au
participat la ședință vor informa
despre aceasta activul de partid,
oamenii muncii din toate între
prinderile. Ceea ce am discutat în
ședința de ieri este legat de nece
sitatea de a face în așa fel îneît
toți oamenii muncii, fiecare mun
citor la locul său de muncă, fie
care țăran în sectorul său de acti
vitate să acționeze pentru a putea
înfăptui neabătut hotărîrile Con
gresului al XII-lea al partidului.
Trebuie să muncim mai bine, în
toate domeniile ! Trebuie să obți
nem o îmbunătățire radicală a sti
lului și metodelor noastre de mun
că. îndeosebi, trebuie să intensifi
căm dezbaterea problemelor cu
oamenii muncii, în consiliile de
conducere, in adunările generale,
in cooperativele agricole, cu oa
menii de știință și de cultură. Toți
trebuie să ne unim eforturile pen
tru a asigura dezvoltarea mai ra
pidă a patriei noastre socialiste.
Construcția socialismului și comu
nismului presupune muncă, ener
gie. După cum vă amintiți, mulți
dintre dumneavoastră, încă la
Congresul al XI-lea, cind am
adoptat Programul făuririi socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate, am subliniat că pornim la un
drum lung și greu, că trebuie să ur
căm piscuri înalte încă nebătători
te, necunoscute; dar aceste piscuri
minunate, aceste culmi spre care
urcăm ne asigură triumful comu
nismului — al societății dreptății
sociale, bunăstării și fericirii na
țiunii noastre, ale tuturor națiuni
lor lumii. Și pricit de grele ar fi
aceste drumuri nestrăbătute, oricît
de înalte sînt aceste piscuri
să nu pregetăm să mergem ferm
înainte, să asigurăm, strîns uniți,
învingerea oricăror greutăți și cu
cerirea celui mai înalt pisc —
piscul comunismului ! (Urale și
aplauze îndelungate ; se scandează
„Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu
și poporul !“).
Dragi tovarăși și prieteni,
La 25 iunie vom avea Congresul
național al oamenilor muncii, la
care vor participa peste 11 000 de
reprezentanți ai muncitorilor, in
ginerilor și tehnicienilor din sec
toarele principale ale economiei
naționale, începînd cu industria.
Am avut, după cum știți, în fe
bruarie, Congresul agriculturii, tot
cu 11 000 de participanți. Am hotărit ca, pînă la congres, să aibă
loc din nou adunări generale pen
tru confirmarea delegaților aleși
în februarie — deoarece au trecut
cîteva luni de atunci — și.să fie
aprobați candidații pentru Consi

liul național. Dorim ca în Consi
liul național al oamenilor muncii
să fie aleși acei muncitori, ingineri
și specialiști care se bucură de
încrederea deplină a colectivelor
in mijlocul cărora își desfășoară
activitatea, să reprezinte cu cinste
aceste colective și, totodată, să
constituie o garanție că, împreună
cu reprezentanții celorlalte între
prinderi, acest mare forum, care
este Congresul, și apoi Consiliul
național — de 1 500 de oameni —
va ști să conducă pînă la congre
sul următor activitatea consiliilor
oamenilor muncii, să asigure în
făptuirea neabătută a sarcinilor
din toate domeniile. De aceea, vă
rog și pe dumneavoastră, pe toți
oamenii muncii din patria noas
tră să chibzuiască bine și să tri
mită la congres ca delegați și ca
delegați pentru a fi aleși în Con
siliul național pe cei mai destoinici
și mai pricepuți și, în același timp,
oameni cu spiritul cel mai revolu
ționar, în stare să asigure mersul
înainte al patriei noastre socialiste.
(Urale și aplauze puternice).
Congresul va reprezenta un
mare forum al democrației noas
tre muncitorești. Acționăm și do
rim să crească răspunderea consi
liilor de conducere, a adunărilor
generale, participarea directă a
clasei muncitoare și a celorlalte
categorii de oameni ai muncii la
conducerea tuturor sectoarelor, a
întregii societăți. Socialismul și
comunismul îl construim pentru
oameni și cu oamenii ! Nu este po
sibilă construcția socialismului
fără clasa muncitoare, fără munca
întregului nostru popor ! Poporul
este adevăratul făuritor al isto
riei, al destinului său liber și fe
ricit ! Poporul este acela care are
cuvîntul hotărîtor în conducerea
destinelor României socialiste !
(Urale și apla'uze puternice ; se
scandează „Ceaușescu
și po
porul !“).
Fără îndoială, partidul nostru
comunist — ca partid politic al
clasei muncitoare, al poporului —
are o mare răspundere. Așa cum
am spus și la aniversarea partidu
lui, misiunea sa este tocmai aceea
de a asigura cadrul participării
clasei muncitoare la conducerea
poporului. Numai în măsura în
care partidul nostru își îndepli
nește în mod corespunzător aceas
tă misiune istorică, de a fi în
fruntea oamenilor muncii, de a ac
ționa cu toată abnegația în slujba
poporului, el se bucură de încre
derea și stima națiunii noastre,
este urmat cu toată consecvența.
(Aplauze și urale puternice ; se
scandează „Ceaușescu — P.C.R. !“,
„Ceaușescu și poporul!").
Este necesar, dragi tovarăși și
prieteni, să nu uităm niciodată că
se impune să acordăm mai multă
atenție pregătirii profesionale și
tehnice, ridicării atît a nivelului
științific, cît și a nivelului politic
și cultural. Trebuie să desfășurăm
o largă activitate de pregătire pro
fesională, pentru că numai munci
torii, tehnicienii și inginerii cu o
înaltă pregătire pot asigura o pro
ducție de înalt nivel tehnic și ca
litativ. Nivelul tot mai ridicat de
cunoștințe politice, culturale al în
tregului nostru popor constituie o
garanție a victoriei în lupta hotărîtă pentru socialism și comunism,
a înlăturării oricăror stări de lu
cruri negative și manifestări retro
grade, mistice, a naționalismului și
altor manifestări — rămășițe ale
vechilor concepții burgheze sau
influențe care pătrund din afară.
Numai astfel vom putea asigura ca
poporul nostru să înfăptuiască so
cialismul și comunismul, să parti
cipe el însuși la făurirea culturii
noi, a vieții sale materiale și spiri
tuale înaintate. Aceasta este sar
cina comuniștilor, a tuturor oame
nilor muncii, a noastră, a tuturor,
dragi tovarăși și cetățeni ai jude
țului Olt, ai Republicii Socialiste
România! (Aplauze și urale pu
ternice ; se scandează îndelung
„Ceaușescu și poporul !“).
Dragi tovarăși și prieteni,
înfăptuind Programul și hotărî
rile Congresului al XII-lea al
partidului, ne îndeplinim obligații
le față de ntfțiunea noastră. Pornim
întotdeauna de la faptul că prin
cipala sarcină a fiecărui partid co
munist este, in primul rînd, să se
ocupe de construcția socialismului
în țara respectivă, să asigure inde
pendența și bunăstarea poporului.
Cu cît fiecare popor va obține re
zultate mai bune în construcția so
cialistă, cu atît vor crește forța
socialismului și prestigiul său in
lume. Cu cît fiecare popor luptă cu
mai multă consecvență împotriva
imperialismului și colonialismului,
pentru a-și apăra independența na
țională, cu atit se întărește frontul
antiimperialist, se apropie sfîrșitul
definitiv al colonialismului și al
politicii de dominație imperialistă !
(Aplauze și urale puternice ; se
scandează „Ceaușescu — pace !“).
Deci, îndeplinindu-ne obligațiile
față de popor, față de patria noas
tră, noi ne îndeplinim, totodată, și
obligațiile internaționale față de
socialism, față de cauza păcii și in
dependenței popoarelor.
Milităm ferm pentru o politică
de pace și colaborare internaționa
lă, pentru respectul neabătut al in
dependenței naționale a fiecărui
popor, deoarece numai în asemenea
condiții fiecare țară, inclusiv patria
noastră, se va putea dezvolta mai
rapid, va putea asigura bunăstarea
și fericirea națiunii. (Aplauze și

urale puternice; se scandează
„Ceaușescu —«pace !“).
întărim neabătut relațiile cu ță
rile socialiste, cu țările în curs de
dezvoltare, cu statele nealiniate.
Dezvoltăm, de asemenea, colabora
rea și cu țările capitaliste dezvol
tate, cu toate țările lumii, fără deo
sebire de orînduire socială, par
ticipăm activ la diviziunea inter
națională a muncii. Așezăm ne
abătut relațiile noastre cu toate
statele pe principiile deplinei ega
lități în drepturi, respectului inde
pendenței și suveranității, neames
tecului în treburile interne, avan
tajului reciproc, ale renunțării la
forță și la amenințarea cu forța. Ne
pronunțăm hotărît pentru respecta
rea dreptului fiecărui popor de a-și
făuri propriul său destin, așa cum
îl dorește, fără nici o intervenție
din afară ! (Aplauze și urale pu
ternice ; se scandează „Ceaușescu
— pace !“).
In lume sînt multe probleme
complicate, există o serie de con
flicte grave. De aceea România
s-a pronunțat și se pronunță ferm
împotriva folosirii căii militare
pentru soluționarea diferitelor pro
bleme dintre state. Acționăm pen
tru soluționarea oricăror conflicte
numai și numai pe calea tratati
velor pașnice. Aceasta este atît în
interesul popoarelor respective, cît
și al cauzei generale a păcii și
colaborării internaționale. (Aplau
ze puternice).
Facem totul pentru a contribui
la înfăptuirea securității și păcii
în Europa, la promovarea unor re
lații noi între statele continentu
lui nostru, care să asigure unita
te popoarelor europene, fără deo
sebire de orînduire socială, pe
baza principiului egalității, întă
rirea colaborării și păcii. Iată de
ce dorim ca la actuala reuniune
de la Madrid să se ajungă la re
zultate cît mai bune, să se con
voace o conferință pentru încre
dere și dezarmare în Europa și
să se oprească amplasarea de noi
rachete pe continent, să se stabi
lească ținerea unei noi reuniuni
pentru securitate în Europa. Sintem conștienți că noi, toate po
poarele din Europa, sîntem în pri
mul rînd interesați să se ajungă
la eliminarea noilor rachete, la o
conferință de dezarmare. Așa se
explică de ce, fie în Est sau Vest,
fie în Nord sau în Sud, toate po
poarele se pronunță pentru dezar
mare, împotriva noilor rachete și
cer să se spună un NU hotărît
înarmărilor, să se asigure pacea,
viața și libertatea popoarelor !
(Aplauze și urale puternice; se
scandează „Ceaușescu — pace !“).
Sîntem pe deplin conștienți că
problemele multiple,, ale juiețil., .in
ternaționale — inclusiv dezar
marea, noua ordine economică in
ternațională — nu pot fi soluțio
nate decît cu participarea tuturor
statelor, indiferent de mărime sau
de orînduire socială. în primul
rînd știm că problema păcii și in
dependenței naționale stă în mina
popoarelor și, în această privință,
clasa muncitoare are un rol foarte
important. Dorim să întărim tot
mai puternic solidaritatea cu for
țele progresiste, antiimperialiste
de pretutindeni, cu toate parti
dele politice, comuniste, socialiste,
social-democrate, cu alte partide
democratice din Europa sau de pe
alte continente, cu toate mișcările
de eliberare națională, Cu toate
forțele, fără deosebire de concepții
politice sau credințe religioase,
care luptă pentru destindere, pen
tru independență națională, pen
tru dezarmare și pace. (Aplauze
și urale puternice ; se scandează
„Ceaușescu — pace !“).
Partidul Comunist Român, Re
publica Socialistă România vor
face totul și în viitor pentru a co
labora strîns cu toate aceste forțe,
cu toate popoarele. Avem deplina
încredere că, uniți, vom obține
victoria, vom asigura libertatea
popoarelor și paeea în lume !
(Aplauze și urale puternice ; se
scandează „Ceaușescu — P.C.R. !“,
„Ceaușescu — pace !“).
Dragi tovarăși ți prieteni,
In încheiere, doresc să exprim
încă o dată convingerea că oame
nii muncii din Slatina și din jude
țul Olt, atît din industrie, cît și
din celelalte sectoare economice,
din agricultură, din învățămînt și
cultură, cei care lucrează in jude
țul dumneavoastră în domeniul
științei, își vor uni și mai puternic
forțele pentru a asigura realizarea
cu succes a planului pe 1981. Sînt
convins că vor face totul pentru a
ocupa un loc cît mai de frunte și
— dacă este posibil — în acest an
sau în cursul acestui cincinal să
se situeze odată pe locul I. Și aveți
această posibilitate, tovarăși ! (Aplauze și urale puternice ; se scan
dează „Ceaușescu — P.C.R. !“).
Vă urez dumneavoastră, tuturor
oamenilor muncii din județ, suc
cese tot mai mari în întreaga ac
tivitate, multă sănătate și multă
fericire ! (Aplauze și urale puter
nice, îndelungate ; se scandează
îndelung „Ceaușescu — P.C.R.",
„Ceaușescu și poporul!", „Ceaușescu
— pace !“. Intr-o atmosferă de
puternică însuflețire, toți participanțij la adunarea populară acla
mă și ovaționează minute în șir
pentru Partidul Comunist Român,
pentru Comitetul Central, pentru
secretarul general al partidu
lui și președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae
Ceaușescu).

Lo I.A.S. Corabia

Pe tot parcursul vizitei, tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu au fost primiți cu deosebită căldură,
cu sentimente de aleasă stimă
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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULU NICOLAE CEAUSESCU ÎN JUDEȚUL OLT
Marea adunare populară din municipiul Slatina
De la întreprinderea textilă, co
loana oficială s-a îndreptat spre
piața Casei de cultură a sindicatelor.
Pe întregul traseu, tovarășul Nicolae
Ceaușescu
și
tovarășa
Elena
Ceaușescu au fost salutați cu deose
bită căldură, stimă și prețuire de
miile de locuitori ai municipiului
Slatina.
în piața Casei de cultură a sindi
catelor, în încheierea vizitei de lucru
a tovarășului Nicolae Ceaușescu în
județul Olt, a avut Ioc o mare adu
nare populară, la care au participat
peste 50 000 de oameni ai muncii din
municipiu și din așezările învecinate.
Ei au ținut să-1 salute din nou pe
secretarul general al partidului cu
întreaga dragoste și recunoștință
pentru grija pe care o manifestă față
de dezvoltarea multilaterală a jude
țului lor, odată cu a întregii țări,
pentru creșterea continuă a bunăstă
rii materiale și spirituale a oameni
lor muncii. Cei prezenți poartă mari
portrete ale tovarășului Nicolae
Ceaușescu, pancarte cu lozinci ce ex
primă unitatea întregii națiuni în
jurul partidului, al secretarului său
general. încrederea nețărmurită in
destinul și viitorul comunist al pa
triei noastre. Pe fațadele clădirilor
ce dau in piața unde se desfășoară
adunarea populară flutură drapele
ale partidului și statului, se vede în
scrisă urarea „Trăiască Partidul Co
munist Român, în frunte cu secreta
rul său general, tovarășul Nicolae
Ceaușescu !“.
Apariția tovarășului Nicolae
Ceaușescu și a tovarășei Elena
Ceaușescu la balconul Casei de cul
tură a sindicatelor este salutată de
cei prezenți cu urale și aplauze pu
ternice. Se scandează cu însuflețire
„Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu
și poporul !“.
Adunarea a fost deschisă de tova
rășul Ion Albulețu, prim-secretar al
Comitetului județean Olt al P.C.R.,
președintele Consiliului popular ju
dețean, care, dind glas sentimente
lor de aleasă prețuire ale comuniști
lor, ale tuturor locuitorilor de pe
aceste străvechi meleaguri, a spus :
Vă rog să-mi permiteți ca la adunarea populară de astăzi să dau
glas sentimentelor de aleasă prețuire
ale comuniștilor, ale tuturor locui
torilor de pe străvechile meleaguri
ale Oltului de jos pentru marea
onoare ce ne-o faceți de a vă afla
din nou, iubite și stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu. în mijlocul nostru
și să vă urăm „Bun venit!" pe această vatră de istorie intrată în
conștiința neamului pentru tot
deauna prin dumneavoastră, care
ați descins de aici și ați devenit ar
hitectul României socialiste, cel mai
iubit și mai venerat fiu al poporului,
personalitate proeminentă într-o epocă de aur a unui popor de milenii.
Exprimind sentimentele noastre de
profundă dragoste și admirație, de
adincă recunoștință pentru activitatea
ce o desfășurați, dați-mi voie ca, în
numele tuturor locuitorilor județului
Olt, să Vă adresez, din adîncul inimii,
cele mai fierbinți mulțumiri pentru
tot ceea ce ați făcut și faceți ca și
âcțste meleaguri șă crească și să în
florească odată cu țara, iar oamenii
șei se bucure din plin de roadele
prezentului nostru socialist.
Ne folosim de acest prilej pentru
a aduce un cald omagiu din partea
locuitorilor județului nostru dumnea
voastră, tovarășă academician doctor
inginer Elena Ceaușescu, pentru con
tribuția inestimabilă la înfăptuirea
politiții interne și externe a parti
dului și statului nostru, la progresul
științei și culturii românești.
Inscriindu-se cu majuscule în am
plul proces revoluționar de ridicare
a României pe cele mai înalte trepte
de progres și civilizație, județul Olt
a cunoscut, in perioada care s-a
scurs de la Congresul al IX-lea al
P.C.R., de cind partidul și poporul
v-au ales, tovarășe secretar general,
să le conduceți destinele socialiste,

cele mai profunde transformări din
întreaga sa istorie.
Vă raportăm cu înaltă mîndrie pa
triotică că și în anul 1981 am ob
ținut rezultate bune. Pe cele cinci
luni din acest an am realizat peste
plan o producție-marfă în valoare
de aproape 100 milioane lei și o pro
ducție netă de 62 milioane, reducind totodată cheltuielile materiale
la 1 000 lei producție-marfă cu peste
10 lei față de cele planificate.
Sînt rezultate la care și-au adus
contribuția, in mod deosebit, oamenii
muncii de la întreprinderile platfor
mei industriale a metalurgiei nefe
roase din Slatina, de la întreprinde
rea de osii și boghiuri din Balș, ca
și cei din întreprinderile industriei
ușoare din Corabia, Drăgănești și
Scornicești, unități pe care dumnea
voastră le cunoașteți de la începutul
existenței lor, colectivele acestora
beneficiind de indicații de o deose
bită valoare și de un sprijin hotărîtor.
In agricultură, o preocupare de
osebită a comitetului județean de
partid o constituie aplicarea in viață
a indicațiilor date de dumneavoastră
ca județul Olt să devină în următo
rii 2—3 ani una din zonele țării cu
producții mari. Acționind cu toate
forțele în această direcție, am reușit
ca in anul 1981 să însămînțăm la
timp și in bune condiții toate cultu
rile de pe cele aproape 245 mii hec
tare cu porumb, floarea-soarelui,
sfeclă de zahăr și alte plante.
Am însămînțat, totodată, peste
20 mii hectare cu porumb in loturi
demonstrative de cîte 100 hectare, in
fiecare C.A.P., sub directa respon
sabilitate a inginerului-șef sau fer
mierului, de unde să se obțină 10—15
tone de porumb boabe la hectar, iar
la Scornicești, care are o experiență
avansată în obținerea de produc
ții record, ne-am propus ca de pe un
lot de 100 hectare să recoltăm
20 tone porumb la hectar, aplicînd întocmai tehnologiile ce se
impun pentru astfel de producții.
Aș putea spune că în județul nos
tru s-a creat o adevărată mișcare de
masă pentru cercetarea aplicativă, în
cadrul căreia vom putea obține can
tități mari de porumb peste plan. Asemenea loturi demonstrative sint
organizate și la culturile de floareasoarelui, sfeclă de zahăr și alte
plante.
Așa cum ați constatat și dum
neavoastră, culturile se prezintă
bine, ceea ce dă garanția realizării
și depășirii producțiilor planificate.
Am trecut, totodată, la înfăptuirea
orientărilor date de dumneavoastră
pentru extinderea rezultatelor cerce
tărilor stațiunii agricole Caracal in
toate unitățile din județ, pentru
modernizarea zootehniei și extin
derea suprafețelor cu furaje de mare
productivitate. Toate acestea ne vor
da posibilitatea ca încă din anul 1982
să ne apropiem de nivelurile de pro
ducție prevăzute pentru sfîrșitul cin
cinalului 1981—1985.
Trebuie să vă informăm că, da
torită unor neajunsuri in activitatea
organelor și organizațiilor de partid,
a organelor de conducere colectivă
din anumite unități, ne confruntăm!
cu o serie de greutăți, înregistrăm
și o serie de neimpliniri atit în in
dustria, cit și în agricultura jude
țului. Acestea vizează mai cu seamă
funcționarea utilajelor și instalații
lor la întreaga capacitate, folosirea
integrală a timpului de lucru, cu re
percusiuni negative asupra îndepli
nirii în totalitate a planului la pro
ducția fizică și, în unele cazuri, a
cerințelor de ordin calitativ.
în lumina exigențelor formulate de
dumneavoastră la Consfătuirea de
ieri de la C.C. al P.C.R. și a indi
cațiilor deosebit de prețioase date
nouă astăzi, cu prilejul vizitei, vom
acționa cu toată hotărirea pentru în
tărirea rolului conducător al orga
nelor și organizațiilor de partid in
toate sectoarele vieții economico-so-

ciale. pentru ridicarea la un nivel
calitativ superior a întregii munci ce
o desfășurăm, aducindu-ne astfel
contribuția, pe măsura potențialului
de care dispunem, la creșterea con
tinuă a avuției naționale.
Vă asigurăm, mult iubite și stimate
tovarășe secretar general, că orga
nizația de partid a județului Olt —
pe care dumneavoastră o cunoașteți
atît de bine
toți, cei ce muncesc
și trăiesc in această parte a țării,
strîns uniți în jurul partidului, vom
face totul pentru înfăptuirea măreței
opere de înflorire multilaterală a pa
triei, pentru afirmarea ei Ia loc de
frunte în rindul statelor lumii, pe
măsura nobilelor idealuri pe care ni
le-am propus.
Urmind în tot ceea ce întreprin
dem strălucitul dumneavoastră exemplu de militant comunist și uma
nist revoluționar, de patriot înflăcă
rat pentru cauza poporului nostru, ne
vom pune întreaga forță a minții și
brațelor noastre în slujba făuririi
operei de propășire multilaterală a
patriei noastre libere și independente,
România socialistă.
In cuvîntul său, tovarășul Alexan
dru Orzață, directorul întreprinderii
de aluminiu Slatina, a spus :
In numele celor peste 4 000 de
muncitori, tehnicieni și ingineri din
cetatea aluminiului românesc ex
prim via și profunda satisfacție
pentru vizita ce o efectuați în jude
țul nostru, deplina noastră adeziune
la politica internă și externă a parti
dului nostru, promovată cu clarvi
ziune științifică și cutezanță revolu
ționară de dumneavoastră, strălucit
fiu al națiunii române, personalitate
proeminentă a lumii politice con
temporane, promotor al nobilelor
aspirații de pace, independență și
progres social.
Mă folosesc de acest fericit prilej
pentru a vă raporta că, prin apli
carea neabătută a măsurilor stabilite
cu ocazia vizitelor efectuate în între
prinderea noastră, prin acțiunile po
litice, organizatorice și tehnico-economice inițiate de organele de con
ducere colectivă în direcția afirmării
plenare a autoconducerii și autogestiunii muncitorești, am obținut suc
cese de prestigiu, onorind prin fapte
de seamă înaltul titlu de „Erou al
Muncii Socialiste" ce-1 poartă cu
mîndrie întreprinderea noastră.
Datorită mai bunei pregătiri a fa
bricației, încărcării la întreaga capa
citate a instalațiilor, extinderii acor
dului global, optimizării asistenței
tehnice, aprovizionării ritmice cu
materii prime și materiale, raționali
zării consumurilor specifice, desfășu
rării pe un front larg a întrecerii so
cialiste între secții și ateliere, in
primele cinci luni ale anului de debut
al cincinalului calității și eficienței
am realizat, in contul angajamente
lor, 400 tone de aluminiu primar și
aliaje din aluminiu, 17 milioane lei
la producția netă, 32 milioane lei la
producția-marfă, 23 milioane lei la
beneficii.
Cu toate rezultatele bune obținute
în diminuarea importurilor de piese
de schimb, în ridicarea nivelului'teh
nic și calitativ al produselor, în spo
rirea competitivității aluminiului
românesc pe piața externă, în creș
terea eficienței economice, trebuie să
recunoaștem deschis, sincer, că dis
punem de Însemnate rezerve inter
ne, că se mai mențin unele lipsuri în
activitatea noastră, deși consumul de
energie electrică pe tona de metal
alb a scăzut substanțial. Așa cum
ne-ați indicat dumneavoastră și cu
ocazia vizitei de astăzi în întreprin
derea noastră, vom acționa hotărît
pentru generalizarea experienței
înaintate a oamenilor, afirmarea ati
tudinii înaintate față de muncă și
avutul obștesc, combaterea .risipei,
pentru sporirea prestigiului mărcii
fabricii.

Asigurăm conducerea partidului,
pe dumneavoastră personal, mult
iubite și stimate tovarășe secretar
general, că vom face totul pentru a
întimpina apropiatul Congres al oa
menilor muncii cu realizări de seamă,
că ne vom îndeplini cu cinste sarci
nile ce ne revin din Istoricele hotăriri ale Congresului al XII-lea,
contribuind cu aurul alb al prezen
tului la viitorul socialist, înălțător al
României.
Pentru noi, cei ce muncim și trăim
in vatra de istorie a Scorniceștilor,
este un prilej de nemărginită bucu
rie ca de aici, de la Slatina, reșe
dința județului Olt, să vă adresăm,
mult iubite tovarășe secretar gene
ral, gîndurile și sentimentele noas
tre de înaltă prețuire, de aleasă
stimă și de cea mai profundă recu
noștință ce vi le purtăm pentru
atenția ce o acordați, zi de zi, pros
perității tuturor localităților țării, a
spus tovarășul Vasile Bărbulescu,
președintele C.A.P. Scornicești. Vă
mulțumim din inimă pentru sfaturile
și indicațiile ce ni le-ați dat în
această dimineață in vizita pe care
ați făcut-o împreună cu tovarășa
Elena Ceaușescu la Scornicești și vă
asigurăm că nu vom precupeți nici
un efort pentru ca ele să fie aplicate
neîntirziat în viață.
în 1980, an in care am ocupat pen
tru a șasea oară consecutiv locul
intii pe țară in întrecerea socialistă,
cooperativa noastră a livrat supli
mentar- la fondul de stat 4 770 tone
cereale, 850 tone carne de pasăre,
2 760 hl lapte, 2.5 milioane ouă și
alte produse agroalimentare. Ne dăm
bine seama că mai avem destule de
făcut pentru a ridica permanent
ștacheta producțiilor vegetale și ani
maliere ce trebuie să le obținem.
In numele tuturor fiilor și fiicelor
Scorniceștiului, al tuturor celor ce
muncesc pe ogoarele roditoare ale
Oltului, vă adresăm urarea noastră
strămoșească : Să ne trăiți întru
mulți ani, cu sănătate și fericire, cu
putere de muncă, spre binele și fe
ricirea poporului al cărui fiu cre
dincios sînteți !

Vă rog să-mi permiteți, a spus to
varășa Maria Popescu, muncitoare,
secretarul comitetului U.T.C. de la
întreprinderea textilă Slatina, ca, in
numele comuniștilor și uteciștilor, al
tuturor muncitorilor, tehnicienilor și
inginerilor din întreprinderea textilă
Slatina, să vă adresez, din adîncul
inimii, tradiționala urare de „Bun
venit 1“ pe meleagurile Oltului. Acest
moment deosebit ne oferă prilejul de
a ne exprima sentimentele de aleasă
prețuire, stima și respectul nostru
față de activitatea dumneavoastră
neobosită pusă in slujba propășirii
patriei, a creșterii necontenite a bu
năstării materiale și spirituale a intregului popor, a stimei și prieteniei
intre popoare, astfel ca tinăra gene
rație să nu mai cunoască ororile unui
nou război.
Ne facem o înaltă îndatorire pa
triotică din a milita necontenit pen
tru,, ,tagnsppppj.-ea in practică a pre
țioaselor dumneavoastră indicații re
feritoare la valorificarea superioară a
materialelor refolosibile și recupera
bile. Pentru realizarea acestui obiec
tiv a fost creat un atelier de con
fecții, reușind astfel să dublăm ve
niturile obținute din asemenea ma
teriale. împliniri deosebite am obți
nut și în ceea ce privește creșterea
calității sortimentelor fabricate, o
dovadă concludentă în acest sens constituind-o și faptul că marca unității
noastre este cunoscută și apreciată in
numeroase țări ale lumii.
Sintem, totodată, conștienți că mai
avem incă de făcut pentru întărirea
ordinii și disciplinei, creșterea res
ponsabilității fiecărui om al muncii.
Vă asigurăm, tovarășe secretar ge
neral, că vom acționa cu toată res
ponsabilitatea pentru înfăptuirea cu
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Întreținerea

In mijlocul oamenilor muncii de la întreprinderea de aluminiu din Slatina
succes a tuturor sarcinilor ce ne re
vin, contribuind cu toate foițele la
realizarea mărețelor obiective stabi
lite de cel de-al XII-lea Congres al
partidului.
Alexandru Diaconu, maistru, se
cretarul comitetului de partid de la
întreprinderea de utilaj alimentar
Slatina, a spus în cuvîntul său : Cu
emoțiile și satisfacțiile firești pe
care le oferă fiecăruia dintre noi un
asemenea important eveniment, permiteți-mi ca. in numele organizației
de partid, al întregului colectiv de
oameni ai -muncii din unitatea
noastră, să vă transmit gindurile și
sentimentele lor de înaltă stimă și
aleasă prețuire față de proeminenta
dumneavoastră personalitate, pentru
grija permanentă pe care o purtați
creșterii rolului clasei muncitoare
de forță politică conducătoare în so
cietate, prosperității și fericirii în
tregului popor. Vă mulțumim, cu
toată căldura inimilor noastre mun
citorești, pentru înalta cinste pe
care ne-ați făcut-o de a vizita în
treprinderea noastră, pentru valoroa
sele indicații, orientări, îndemnuri
mobilizatoare, sarcini concrete pe
care ni le-ați dat cu acest prilej și
vă asigurăm că vom face totul pen
tru îndeplinirea lor exemplară. Vă
raportăm, mult stimate și iubite to
varășe secretar general, că, pe baza
indicațiilor date cu ocazia vizitei
dumneavoastră anterioare, ponderea
utilajului alimentar in totalul pro
ducției a crescut de la 26,3 ‘ la ‘ sută
la 91.3 Ta sută la sfîrșitul anului 1980.
Secțiile au fost dotate cu noi uti
laje, capacitatea de producție ajungind acum la 12 500 tone. Pe primele
5 luni ale acestui an, producția netă
a fost indeplinită in proporție de
102.5 la sută, iar producția-marfă
100.1 la sută.
Prin procedee elaborate de specia
liștii noștri am reușit să asimilăm
mai mult de jumătate din piesele
destinate produselor ce le vom fa
brica în actualul cincinal.
în activitatea noastră se constată
însă și unele neajunsuri și deficien
țe, observațiile critice pe care ni
le-ați făcut fiind pe deplin îndrep
tățite. Vă asigurăm că in cel mai
scurt timp prețioasele indicații pe
care ni le-ați dat vor deveni reali
tate.
Organizația noastră de partid, în
tregul colectiv de oameni ai muncii

exemplară a culturilor

SATU MARE. In urma ploii că
zute cu citeva zile în urmă, cul
turile prăsitoare cresc frumos. Ca
urmare, în unitățile agricole din ju
dețul Satu Mare au fost intensifi
cate lucrările de întreținere la po

rumb. sfeclă de zahăr, floarea-soa
relui. cartofi și legume — culturi
care ocupă 91 300 hectare. Prașila I
mecanică și manuală a fost, prac
tic, încheiată la sfecla de zahăr, floa
rea-soarelui, cartofi, legume, urmind
ca în citeva zile să se încheie și la
porumb. Concomitent, se desfășoară
și prașila a Il-a mecanică și ma
nuală.
Nu se poate trece cu vederea fap
tul că lucrările de întreținere la po
rumb au rămas in urmă, pină la 5
iunie prima prașilă executindu-se in
județ doar pe 66 la sută din supra
față. Din raidul întreprins prin cite
va unități a reieșit că, printr-o mai
bună organizare a muncii și mobi
lizarea puternică a forțelor umane,
se poate lucra mai repede. In coo
perativele agricole din Sanislău, Petrești, Plșcolt, Urziceni și altele, tar
lalele sînt înțesate de sute și sute
de cooperatori care, avînd angajate
lucrări în acord global, execută pra
șila atît manual, cit și cu prăsitoare
le trase de cai. Se remarcă iniția
tiva conducerii cooperativei agricole
Sanislău, care, pentru a scurta cit
mai mult timpul lucrărilor de între
ținere a culturilor, a repartizat
parcele mai mici cu sfeclă de za
hăr pentru prășit cooperatorilor care
lucrează în zootehnie și pomicul
tură.
In același timp trebuie semnalată
răminerea în urmă la întreținerea
culturilor, mai ales la porumb și
sfeclă, în unitățile din consiliile agro
industriale Beltiug, Ardud. Moftin,
Odoreu și Hodod, unde nu au fost
mobilizate toate forțele umane la executarea prășitului manual. La coo
perativele agricole Moftin și Caridorolț, bunăoară, se pot vedea supra
fețe destul de mari invadate de bu
ruieni, îngreunînd, desigur, creșterea
porumbului și a sfeclei. Este drept
că specialiștii direcției agricole au
controlat aceste zone și au indicat
să se treacă de urgență la execu

„TOT ÎNAINTE!"
— acțiune pionierească
de educație patriotica

tarea prășitului pe suprafețele unde
s-au înregistrat greșuri la erbicidare și pe celelalte terenuri. E nevoie
insă ca organizațiile de partid din
unitățile și localitățile respective să
acționeze mai energic, cu mai mul
tă responsabilitate pentru mobiliza
rea cooperatorilor, a tuturor locui
torilor la executarea prășitului.
(Octav Grunieza).
BISTRIȚA-NASAUD. In toate uni
tățile agricole din cele 13 consilii
agroindustriale se muncește neîntre
rupt la executarea celei de-a doua
prașile la sfecla de zahăr, a primei
prașile mecanice și manuale la po
rumb. Din datele furnizate de direc
ția agricolă județeană rezultă că pină
in seara zilei de 3 iunie, cele 19 600
ha cultivate cu porumb au fost pră
șite mecanic in proporție de 85 la
sută, iar manual — 66 la sută. Prașila
a doua la sfecla de zahăr a fost
aplicată pe 30 la sută din suprafețele
aflate in cultură, iar la cartofi — pe
34 Ia sută din suprafețe.
Cum se desfășoară practic lucrările
în unitățile din consiliile agroindus
triale Reteag și Nimigea, care au
majoritatea terenurilor în lunca So
meșului 7 Intrucit este o etapă de
vîrf la întreținerea culturilor, ceea
ce reclamă o intervenție neîntîrziată.
în sprijinul țăranilor cooperatori și
al lucrătorilor din I.A.S. au venit un
număr mare de angajați ai unităților
economice și sociale din comune,
precum și de elevi. Lucrările efec
tuate sînt de calitate, asigurîndu-se
densitățile stabilite. Este pozitiv fap
tul că pe primele locuri la întreține
rea culturilor se află unitățile agri
cole care au și cele mai mari supra
fețe cultivate cu plante prăsitoare,
cum sînt cele din consiliile agroin
dustriale Lechința, Sinmihaiu de
Cimpie, Bistrița.
Cu toate că timpul este înaintat,
iar buruienile s-au înmulțit și pot
diminua recolta, în unele unități
agricole nu se acordă atenția cuveni-

Luînd cuvîntul în încheierea adu
nării populare, tovarășul Ion Albu
lețu a spus : Permiteți-mi să vă
încredințez, in numele celor prezenți
aici, ai tuturor oamenilor muncii de
pe înfloritoarele meleaguri ale Oltu
lui, că vom face totul pentru a tra
duce in viață orientările și indica
țiile stabilite de către dumneavoas
tră cu prilejul acestei vizite.
Vă asigurăm că îndemnurile pe
care ni le-ați adresat reprezintă pen
tru noi un puternic stimulent în
perfecționarea și intensificarea în
tregii activități, in ridicarea ei la
cotele cele mai înalte ale noii calități.
Să ne trăiți mulți ani în sănătate

și fericire, mult iubite și stimate
tovarășe Nicolae Ceaușescu, să con
duceți mai departe partidul, țara și
poporul spre piscurile semețe ale
socialismului și comunismului !
Adunarea ia sfîrșit intr-o atmosferă
sărbătorească. Dragostea fierbinte și
prețuirea față de secretarul general
al partidului sînt exprimate de zecile
de mii de participanți prin îndelungi
aplauze, prin ovații și urale puterni
ce. Cei prezenți aclamă îndelung
pentru partid și secretarul său gene
ral. se scandează din nou „Ceaușescu
— P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !“.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu răspund cu
căldură manifestărilor de simpatie
adresate de miile de oameni ai
muncii.
în această ambianță de puternică
vibrație patriotică, tovarășul Nicolae
Ceaușescu și tovarășa Elena
Ceaușescu iși iau un călduros rămas
bun de la gazde, de la locuitor ii ju
dețului Olt.
La plecarea din Slatina, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena
Ceaușescu, ceilalți tovarăși din con
ducerea de partid și de stat au fost
salutați de tovarășul Ion Albulețu.
prim-secretar al Comitetului jude
țean Olt al P.C.R., de alți reprezen
tanți ai organelor locale de partid și
de stat.
O gardă militară, alcătuită din os
tași ai forțelor armate și din detașamențe de pregătire a tineretului pen
*
tru
apărarea patriei, a prezentat
onorul. A fost intonat Imnul de stat
al Republicii Socialiste România.
Locuitorii Slatinei prezenți la cere
monia plecării au ovaționat indelung
pe secretarul general al partidului,
dind glas hotăririi unanime a tutu
ror locuitorilor județului Olt de a
face totul pentru transpunerea în
viață a sarcinilor ce le revin, de a-șl
aduce o contribuție sporită la ridi
carea patriei noastre socialiste pe
trepte tot mai înalte de civilizație și
progres.
★
La întoarcerea in Capitală, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secretar
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, a fost intimpinat de
membri și membri supleanți ai Co
mitetului Politic Executiv, de secre
tari ai C.C. al P.C.R.
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impune acum o mobilizare generală
a populației de la safe!
ARAD. După Încheierea, încă de
Ia sfîrșitul săptămînii trecute, ă pri
mei prașile mecanice la porumb, acum in unitățile agricole din ju
dețul Arad această lucrare se exe
cută manual pe ultimele suprafețe.
Folosind din plin timpul prielnic, in
numeroase unități agricole, cum sint
cele din consiliile agroindustriale
Sinleani, Vinga, Sintana și Ghioroc,
s-a efectuat pe importante suprafe
țe și prașila a doua mecanică la po
rumb, iar in cele din consiliile agro
industriale Pecica, Nădlac și Ghioroc
s-a încheiat și prașila a doua ma
nuală la sfecla de zahăr. Potrivit da
telor furnizate de direcția agricolă
județeană, pină joi seara, pe ansam
blul județului, prașila a doua meca
nică a fost executată pe 11 la sută
din suprafețele cultivate cu porumb,
73 la sută cu sfeclă de zahăr și 50
la sută cu floarea-soarelui.
Din păcate, în multe unități agricole, datorită slabei organizări a
muncii, nefolosirii la întreaga capa
citate a mașinilor agricole, întreți
nerea culturilor este mult rămasă în
urmă. De pildă, în cooperativele agricole din Frumușani, Felnac, Sebiș
și Chișineu-Criș nu a început încă
prașila a doua mecanică, deși buru
ienile au prins să năpădească cul
turile de porumb și floarea-soarelui.
De asemenea, trebuie acționat cu mal
multă răspundere și în unitățile agricole ce au avut de suferit de pe
urma inundațiilor, îndeosebi în cele
din consiliile agroindustriale Neudorf
și Săvirșin, atit la reînsămințarea
grabnică a unor culturi, cit și Ia prășitul celor care au fost afectate doar
parțial de excesul de apă. (Mircea
Dorgoșan).

se angajează solemn în fața dum
neavoastră, mult iubite și stimate
tovarășe Nicolae Ceaușescu, să nu
precupețească nici un efort pentru
ca întreprinderea de utilaj alimen
tar din Slatina să devină o adevă
rată unitate model în ramura indus
triei construcțiilor de mașini.
Permiteți-mi, mult iubite și sti
mate conducător, să vă adresez, in
numele oamenilor muncii din între
prinderea noastră, dumneavoastră
și mult stimatei tovarășe Elena
Ceaușescu, multă sănătate, ani mulți
și luminoși, spre binele poporului
român, spre necontenita prosperitate
a patriei.
Exprimind dorința unanimă a participanților la această mare adunare
populară, primul secretar al Comite
tului județean de partid adresează
tovarășului Nicolae Ceaușescu rugă
mintea de a lua cuvîntul. Este o at
mosferă vibrantă, de puternic entu
ziasm. Se scandează neîntrerupt
„Ceaușescu — P.C.R. !", „Ceaușescu
și poporul !“.
Intimpinat cu ovații și urale. ia
cuvântul secretarul general al parti
dului. președintele Republicii, to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU.
Cuvîntarea tovarășului Nicolae
Ceaușescu a fost urmărită cu deose
bit interes și subliniată în repetate
rinduri de aplauze puternice, ovații
și urale. Cei prezenți și-au manifes
tat și in acest mod hotărirea fermă
de a înfăptui neabătut indicațiile se
cretarului general al partidului, de
a munci in continuare cu devotament
pentru realizarea sarcinilor ce le re
vin la' locul de muncă, pentru trans
punerea in viață a hotărîrilor Con
gresului al XII-lea al partidului.

Membrii cooperativei agricole din Platonești, județul Ialomița, participă in
mare număr la executarea lucrărilor de întreținere a culturilor

tă executării lucrărilor de întreținere
a culturilor. La Urmeniș, Șieu și
Orheiu Bistriței, ritmurile de lucru
nu reflectă pe deplin potențialul
uman și forțele mecanice existente.
Este necesar ca organizațiile de
partid de la sate, consiliile populare
să mobilizeze la lucrările de întreți
nere a culturilor pe toți locuitorii sa
telor. (Gheorghe Crișan).
CLUJ. In Cimpia Transilvaniei, cul
turile agricole simt nevoia de apă.
De aceea, lucrările de întreținere a
culturilor sînt obligatorii atît pentru
menținerea umezelii în sol, cit și
pentru combaterea buruienilor, care
consumă din rezerva de apă, atît de
necesară plantelor cultivate. In nu
meroase unități agricole din județul
Cluj se lucrează din plin la prășit și
la plantarea tutunului. Comuna
Mociu, așezată in mijlocul cimpiei
transilvane, este cea mai afectată de
secetă și nu dispune de surse de
irigare. Membrii celor trei coopera
tive agricole fac mari eforturi ca,
prin mijloacele ce le au la îndemînă,
să amelioreze efectele secetei. Zilnic,
aproape 1 000 cooperatori lucrează
la întreținerea culturilor. Cu citeva
zile în urmă, ei au încheiat prașila
I la sfecla de zahăr pe cele 350 ha
și acum execută pe cea de-a doua.
Cartofii de pe cele 80 hectare, unde

s-a încheiat prașila a II-a, se dez
voltă bine.
Cu porumbul, card ocupă o supra
față de 780 hectare, lucrurile sînt
mai complicate. în unele locuri, el
n-a răsărit uniform. Intr-o plenară
lărgită a comitetului de partid s-a
hotărît ca golurile să fie completate
cu boabe de porumb și fasole in
prealabil umezite. De aceea. în peisajul muncii de întreținere pot fi văzuți cooperatori care completează
golurile, asigurindu-se densități co
respunzătoare. Cît privește prășitul
porumbului, această lucrare a fost
făcută pe 450 de hectare, din cele 780
cultivate. Plenara comitetului comu
nal de partid de care aminteam, ți
nută într-una din serile trecute, a
apreciat ca nesatisfăcător ritmul în
treținerii culturilor și, mai ales, insu
ficienta utilizare a mijloacelor me
canice la prășit. Lucrările sint răma
se in urmă mai ales în cooperativele
agricole din Crișeni și Chesău. Toc
mai de aceea s-a hotărit formarea
de colective care, timp de două zile,
au străbătut tarla cu tarla, stabilind
la fața locului măsuri pentru inten
sificarea lucrărilor de întreținere.
Atit aici, cit și in alte cooperative
agricole din județ trebuie acționat
mult mai energic pentru ca toate for
țele de muncă de la sate să participe
la prășit. (Al. Mureșan).

In fiecare an. sub
semnul sărbătoririi unor evenimente im
portante din istoria
poporului nostru, a
patriei și partidului,
purtătorii cravatei ro
șii cu tricolor și
membrii 'organizației
„Șoimii patriei" parti
cipă la o acțiune com
plexă de educație pa
triotică, intitulată su
gestiv „Tot înainte !“.
în anul 1981, amplele
manifestări politico-e
ducative, cultural-artistice, de creație tehnico-științifică, spor
tive și de pregătire
pentru apărarea pa
triei, inițiate tradițio
nal in acest cadru, au
fost dedicate aniversă
rii a 60 de ani de la
crearea Partidului Co
munist Român.
Obiectivele educati
ve propuse au fost
deosebit de generoase:
cunoașterea de către
pionieri și școlari a
tradițiilor glorioase de
luptă ale clasei mun
citoare și ale poporu
lui nostru, sub con
ducerea P.C.R., in

cele șase decenii de la
crearea sa ; sporirea
contribuției activități
lor pionierești la dez
voltarea
interesului
școlarilor pentru învă
țătură și pregătire
practică ; participarea
copiilor la activitatea
tehnico-aplicativă, la
manifestările cuprinse
in cadrul Festivalului
național
„Cintarea
României" și al „Daciadei".
Iată ți citeva din
modalitățile de reali
zare a acestor obiecti
ve. Unor manifestări
de largă audiență in
rindul școlarilor —
concursuri gen „Cine
știe răspunde", vizite
și excursii la muzee și
locuri istorice, in în
treprinderi, întîiniri cu
activiști de partid și
de stat, cu veterani ai
războiului antifascist,
cu muncitori fruntași
în producție — li s-au
alăturat o serie de ac
țiuni specifice. Astfel,
sub genericul „Pio
nieri, în anii de lumi
nă" a fost stimulată
activitatea pioniereas
că in vederea obține

rii unor rezultate deo
sebite la învățătură,
creație tehnico-științifică, la competițiile
artistice și sportive. De
asemenea, în fiecare
unitate de pionieri s-au
organizat, sub gene
ricul „Ștafeta genera
țiilor", activități de
muncă patriotică. Co
piii s-au străduit cu
entuziasm să realizeze
un obiectiv concret
pentru... viitor : plan
tații de pomi, amena
jarea unor sate de va
cantă, trasee turistice,
parcuri, baze sportive
etc. „Cinstim patria,
partidul și poporul"
este genericul sub care
sînt înscrise ample
spectacole ale șoimilor
patriei, pionierilor și
școlarilor pe scena
Festivalului național
„Cîntarea României".
în vacanța de vară,
pentru pionierii care
s-au distins pe par
cursul întregii acțiuni
„Tot înainte !“, se vor
organiza tabere jude
țene și o tabără națio
nală, la Bucșoaia (ju
dețul Suceava). (FIorica Dinulescu).

De la ADAS
Administrația Asigurărilor de
Stat recomandă asiguraților să
folosească ca formă de plată a
primelor de asigurare „consimțămintul scris". Acesta constă în
împuternicirea ce se dă de către
asigurați plătitorilor de retribu
ții *
de a achita Administrației

Asigurărilor de Stat, din drep
turile lor, primele, atit pentru
asigurările in curs, cit și pen
tru cele pe care le vor încheia
sau reînnoi. în acest mod, prin
plata la termen a primelor, asigurații beneficiază neîntrerupt
de drepturile ce decurg din asi
gurare.
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Primire la primul ministru al guvernului

PRIMULUI CONGRES AL PARTIDULUI
COMUNIST DIN MAURITIUS
PORT-LOUIS
Dragi tovarăși,
In numele secretarului general al Partidului Comunist Român, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, al Comitetului său Central, al tuturor comuniștilor ro
mâni, vă adresăm un cald salut tovărășesc de prietenie și solidaritate mi
litantă.
Sintem convinși că, prin hotăririle ce le va adopta, primul Congres al
Partidului Comunist din Mauritius se va înscrie ca un moment de impor
tantă deosebită in lupta și activitatea partidului dumneavoastră consacrată
apărării intereselor oamenilor muncii din Mauritius, împlinirii aspirațiilor
lor de libertate și independență, de progres, pace și bunăstare.
Exprimindu-ne satisfacția față de bunele raporturi de prietenie și soli
daritate statornicite intre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist
din Mauritius, reafirmăm dorința noastră de a acționa și in viitor pentru
întărirea și amplificarea colaborării dintre ele, dintre toate partidele comu
niste și muncitorești, pe baza principiilor egalității depline în drepturi,
respectării reciproce a autonomiei, a dreptului fiecărui partid de a-și stabili
propria linie politică, strategia și tactica revoluționară, in conformitate cu
realitățile și condițiile specifice din propria țară.
Convinși că aceasta va servi cauzei Întăririi solidarității forțelor revolu
ționare, democratice și progresiste de pretutindeni, socialismului și păcii
în lume, vă urăm, stimați tovarăși, succes deplin in desfășurarea lucrărilor
congresului dumneavoastră, in activitatea consacrată promovării intereselor
fundamentale ale oamenilor muncii, ale întregului popor mauritian prieten,
independenței și suveranității naționale.

Relatdri ale reporterilor
și corespondenților „Scînteii“
in Industrializarea lemnului. Capa
citatea instalației: 800 tone lunar.
Avantaje: importante beneficii su
plimentare.
■ Consiliul județean al sindica
telor Vaslui a organizat un schimb
de experiență cu tema „Alimentația
rațională și îmbunătățirea calității
meniurilor în cantinele muncitorești".
Gazda acțiunii a fost întreprinderea
de rulmenți Bîrlad — și nu întimplător. Aici există o cantină muncito
rească foarte bună, care dispune
de o mare gospodărie-anexă.
■ Unele drumuri din județele
Brașov și Covasna sînt străjuite de
pomi fructiferi. Pînă acum, toamna
erau plini de roade. In această pri
măvară însă, nefiind îngrijiți, unii
dintre ei au fost distruși de omizi,
s-au uscat. Păcat!
■ Textilistele întreprinderii „Drum
nou" din Oradea au realizat, în
acest an, pînă acum, o producție
suplimentară de peste trei milioane
lei. Și aceasta, pe seama creșterii
productivității muncii. „Drum nou"
și... bun!
■ Din reziduuri poluante, care se
ardeau la haldă, Combinatul petro
chimic din Pitești, în colaborare cu
cooperativa „Victoria" din Bucu
rești, realizează acum un produs
nou. Se numește meroplast și este
un bun material termpizolant, care
înlocuiește bitumul și cartonul as
faltat în lucrări de hidroizolațil El
se poate folosi cu succes și la antifonarea autovehiculelor.
■ Centrul de librării din Sucea
va și-a mutat două unități — „An
ticariatul" și „Cartea la locul de
muncă" - în sedii noi, situate în
cele mai tinere și mai mari cartiere
ale municipiului: „George Enescu"
și „Cuza Vodă".
■ Cititorului care ne-a sesizat
faptul că drumul dintre Năsăud și
stațiunea Singeorz Băi e plin de
gropi îi aducem la cunoștință răs
punsul forurilor județene de resort:
in cel mult două săptămini, drumul
va fi reparat. Dacă mai aveți drum
pe acolo, vă dorim... drum bun!
■ In complexul de tabere de odihnă pentru copii și școlari de la
Năvodari a sosit prima serie de
6 000 preșcolari din acest an, care
vor petrece aici timp de două săptămîni. In această vară, la Năvodări iși vor petrece vacanța 50 000
de elevi din toate județele patriei,
precum și oaspeți din 40 de țări ale
lumii.
ț

• Fiul munților : SCALA —
9,30;
11,30; 13,30; 15,45; 18; 20, CAPITOL —
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, GLORIA
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Țara de sus; Pămîntul mamă; Re
ciful („Săptămîna filmului
austra
lian44) Î STUDIO — 10; 12; 14; 16; 18;
20.
• Detașamentul „Concordia44 ; TIM
PURI NOI — 9,30; 11,30; 13,30; 15,30;
17,30; 19.30.
• Punga cu libelule : GIULEȘTI —
9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20, ARTA —
9; 11,15; 13,30; 15,43; 18; 20.
•
Secretul
casetofonului z SALA
MICA A PALATULUI — 16,30; 19.
• Dragostea mea... călătoare: PACEA
— 15,30; 17,30; 19,30.
• Pruncul, petrolul și ardelenii: FE
RENTARI — 15,30; 17.30; 19,30.
• Probleme personale : MELODIA i—
9: 11,15; 13,30; 15,45; 18: 20,15, CUL
TURAL — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15.
© Croaziera : VOLGA — 9;
11,13;
13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Capcana mercenarilor : VIITORUL
— 15.30; 17,30; 19,30.
• Strada Petrovka 38 : CENTRAL —
9,30; 11.30; 13.30; 15,30; 17,30; 19,30.

• DIN EMANAȚII DE
GAZE Șl IMPURITĂȚI. La
Volhov, lingă Leningrad, coșu
rile uzinei producătoare de aluminiu nu mai fumegă ca in
trecut. Emanațiile de gaze și im
purități sînt reținute scum în
camere speciale de filtrare,
unde, printre altele, este sepa
rat fluorul. Acesta este folosit
drept materie primă pentru pro
ducerea criolitului, substanță de
mare importanță pentru uzină,
datorită faptului că are proprie
tatea de a îmbunătăți calitatea
aluminiului prin folosirea sa in
procesul de fabricație. în felul
acesta, o tehnologie aplicată in
scopul protejării mediului am
biant a fost valorificată de oa
menii de știință din Leningrad

în aceeași zi a fost semnat pro
tocolul de colaborare tehnico-ștlințifică în domeniul geologiei pe pe
rioada 1981—1982.
★1
Tovarășul Cornel Burtică, viceprim-ministru al guvernului, minis
trul comerțului exterior și coope
rării economice internaționale, a pri
mit, vineri, pe Azzeddine Guessous,
ministrul industriei, comerțului și
marinei comerciale din Maroc, care a
efectuat o vizită în țara noastră in
fruntea unei delegații
Evidențiindu-se bunele relații de
prietenie și colaborare existente în
tre România și Maroc, in timpul în
trevederii au fost abordate unele
aspecte ale cooperării in producție,
precum și dezvoltarea și diversifi
carea schimburilor comerciale dintre
cele două țări, in spiritul înțelege
rilor convenite la nivel înalt.

Ministrul marocan a avut întreve
deri cu Ioan Avram, ministrul in
dustriei construcțiilor, de mașini, și
cu membri ai conducerii Ministerului
Industriei Metalurgice, in cadrul că
rora au fost discutate probleme in
legătură cu posibilitățile și căile de
extindere a cooperării în aceste do
menii.
La primire și întrevederi a fost
prezent Boubker Boumahdi. ambasa
dorul Marocului la București.

1

e Serpico : PATRIA — 9; 11,30; 14;
16,45; 19,30, BUCUREȘTI — 8,30; 11,15;
14: 16,45; 19,15, FAVORIT —
8,45;
11,30; 14,15;** 17; 19,45,
• Piramida zeului soare și Comoara
din lacul de argint : PALATUL SPOR
TURILOR ȘI CULTURII — 18,30.
• Aii Baba și cei 40 de hoți : EX
CELSIOR — 9: 12; 16; 19.
• Afacerea granatelor : BUZEȘTI —
15; 17; 19.
• Kojak la Budapesta : MIORIȚA —
9: 11.15; 13,30; 15,45; 18; 20, GRADINA
FESTIVAL — 21.
e Tinerețea tatălui meu : POPULAR
— 15.30; 17.30; 19,30.
• Dumas în Caucaz : PROGRESUL —
16; 18: 20.
• Pisicile aristocrate — 9,15; 11; 12,45;
14,30: 16,15, Șatra — 18; 20 : DOINA.
« Clovnii: EFORIE — 9; 12; 16; 19.
• Shabana : LUCEAFĂRUL — 9; 12;
16; 19. MODERN — 9: 12: 16; 19.
• îmi sare țandăra : VICTORIA — 9;
11,15; 13.30; 15,45; 18; 20,15.
• Campionul : FEROVIAR — 8,45;
11,30; 14; 17: 19,45, AURORA — 8,45;
11,30: 14: 16,45; 19,30, GRADINA BU
ZEȘTI — 21.
• Superman : GRIVIȚA — 8,45; 11,30;
14.15; 17; 19.45, TQMIS — 8,45; 11,30;
14,15; 17; 19,45, la grădină — 21.
• Talismanul toreadorului : DACIA
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15,

și de specialiștii uzinei ca sur
să de obținere a unei substanțe
deosebit de utile.

• HIDROAMELIORA
ȚII IN AFRICA. Apele flu
viului Senegal — în prezent
utilizate pentru irigații pe scară
redusă și doar citeva luni pe
an — urmează a fi folosite pen
tru a furniza apă tot timpul
anului in vederea fertilizării
terenurilor din trei țări africa
ne : Senegal, Mali și Maurita
nia. în acest scop a fost Întoc
mit proiectul unor vaste lucrări
de hidroameliorații, apreciat de
revista engleză „Economist"
drept „unul din cele mai am
bițioase obiective de irigații din
lume". Sint planificate două

Timpul probabil pentru zilele de 7,
8 și 9 iunie. In țara: vremea va fi schim
bătoare. Cerul va fi' variabil, cu timo
rări mai pronunțate in jumătatea de
nord a țării, unde vor cădea ploi cu
caracter de aversă, însoțite de descăr
cări electrice. îndeosebi la începutul In
tervalului. In regiunile sudice, averse
locale, mai ales in zona subcarpatică.

Tovarășul Virgil Trofin, viceprimministru al guvernului, ministrul mi
nelor, petrolului și geologiei, a pri
mit, vineri, delegația de specialiști
din Republica Populară Bulgaria,
condusă de Kinev lovcic, președin
tele Comitetului Geologic, adjunct al
ministrului metalurgiei și resurselor
minerale, care a făcut o vizită in
țara noastră. S-au discutat proble
me referitoare la colaborarea tehnico-științifică în domeniul geologiei,
la cercetarea și valorificarea hidro
carburilor, cărbunilor, minereurilor
neferoase și a altor substanțe mi
nerale utile.

COTIDIAN

cinema

vremea

cutate probleme privind colaborarea
în cadrul Societății mixte românofranceze „Oltcit".
La întrevedere, care s-a desfășu
rat intr-o atmosferă cordială, a luat
parte tovarășul loan Avram, minis
trul industriei construcțiilor de ma
șini.
Se vor produce intensificări de vînt cu
caracter de vijelie în prima zi. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse între 8
și 13 grade, Iar cele maxime între 22
și 32 de grade. în București: vremea va
11 instabilă la
începutul intervalului,
cind vor cădea averse de ploaie, Înso
țite de descărcări electrice și Intensifi
cări de scurtă durată ale vîntului. apoi
vremea se va ameliora. Temperaturile
minime vor fi cuprinse între 14 și 17
grade, iar cele maxime în jur de 30 de
grade, mai coborite in prima zi. (Corneliu Pop, meteorolog de serviciu).

Cronica

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

■ Un record Io descărcarea unei
nave a fost realizat in portul mi
neralier Galați. Vasul „Tg. Trotuș",
sosit cu minereu de fier pentru
combinatul siderurgic, a fost descăr
cat în numai 19 ore, față de 88 ore
cit prevede tehnologia de lucru.
Doi dintre autorii performanței: ma
caragiii Nicolae Enache și Dumitru
Bahnă, care au fost, realmente, la
înălțime!
■ In atelierele Institutului poli
tehnic din Cluj-Napoca s-au reali
zat corpuri de radiatoare din fibre
de sticlă. Ele sînt de 10 ori mai
ușoare decît cele din fontă. Tot aici
s-au realizat și corpuri de încălzire
din azbociment, cu un randament
termic ridicat.
■ In centrul civic al municipiului
Tîrgoviște au început lucrările de
construcție la un nou ansamblu de
locuințe, care va însuma peste 700
apartamente. La parterul blocurilor
vor funcționa unități prestatoare de
servicii și de alimentație publică.
■ După ce au montat un cablu
de racord la transformatorul elec
tric din Aleea Mozaicului din Bucu
rești, lucrătorii de la I.R.E.B. au uitat
să-și termine treaba. Au lăsat în
urma lor o groapă cît să încapă în
ea - și să nu mai iasă — un buldo
zer. Deocamdată e plină cu apă.
Tocmai bună pentru broaște. Poate
le Vor auzi orăcăitul și vor... mpta
groapa din mijlocul aleii.
■ La noua fabrică de bioxid de
mangan electrolitic de pe platforma
din Ferneziu a întreprinderii meta
lurgice de metale neferoase din
Baia Mare a început rodajul me
canic la principalele utilaje. Prin
intrarea in curînd în funcțiune a fa
bricii. se va renunța la importul acestui produs costisitor.
■ Știați că județul Satu Mare
este cel mai mare producător de
căpșuni din țară? Zilele acestea a
început recoltarea. Se anunță o
producție mai mare decît anul
trecut.
■ Un cititor ne întreabă: „De
ce uneori berea fabricată la Reghin
ore gust de... ciorbă de burtă?"
Răspunsul la întrebare l-am aflat
de la o echipă de control al oa
menilor muncii din Tg. Mureș, care
a constatat că unitatea din Reghin
livrează sticlele cu capsule defecte.
Deci, nu berea-i de vină.
■ La U.F.E.T. Fălticeni a intrat
în funcțiune o instalație de produ
cere a compostului din coaja rey zultată ca materie primă secundară

Tovarășul Ilie Verdeț, prim-ministru al Guvernului Republicii Socia
liste România, a primit, vineri dupăamiază, pe Jacques Lombard, pre
ședintele Directoratului Societății
franceze „Citroen Automobil", care
a făcut o vizită în țara noastră.
în cadrul întrevederii au fost dis-

în timpul șederii în țara noastră,
oaspeții au vizitat obiective econo
mice din București și din țară.
★
Tovarășul Ștefan Andrei, ministrul
afacerilor., externe, preșețUhtșle, Păr
ții române in Comisia interguvernamentală româno-marocană de coo
perare economică și tehnică, a primit,
în aceeași zi, pe Azzeddine Guessous,
ministrul industriei, comerțului și
marinei comerciale din Maroc.
în cursul întîlnirii au fosț anali
zate problemele cooperării econo
mice și schimburilor comerciale din
tre cele două țări, modul in care se
desfășoară negocierile privind coo
perarea in construirea unor obiec
tive industriale in domeniile side
rurgiei, construcțiilor de mașini și
industriei ușoare, precum și măsu
rile necesare pentru accelerarea
finalizării acțiunilor respective. S-au
abordat, de asemenea, unele proble
me ale relațiilor internaționale
actuale.
★
La București s-au desfășurat, in
perioada 2—5 iunie a.c., lucrările ce
lei de-a V-a sesiuni a Comisiei mix
te româno-elene pentru aplicarea
Acordului guvernamental de co
laborare turistică dintre cele două
țări. Cu acest prilej s-a efectuat un
schimb de informații asupra rezul
tatelor înregistrate de România și
Grecia in dezvoltarea activității tu
ristice și s-au analizat unele aspecte
privind lărgirea în continuare a co
laborării bilaterale în acest domeniu.

• Dublu delict : LIRA —’ 15,30; 17,45;
19,45, la grădină — 21.
• Mașina timpului : DRUMUL SĂRII
— 16; 18; 20.
• Tristan și Isolda : COTROCENI —
15; 17,30; 20.
• Avarul : FLOREASCA — 9;
11;
13,15; 15,30; 17,45; 20.
• Jandarmul și extratereștrii: MUN
CA - 16; 18; 20.
• Sacrificiul din dragoste: COSMOS
— 15,30; 19.
• Par și impar : FLACARA —
9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, la grădină
— 21, GRADINA MODERN — 21.
• Marfă furată : GRADINA ARTA
— 21.
• Pierdut și regăsit: GRADINA LU
CEAFĂRUL — 21.
• Vizită la domiciliu :
GRADINA
MIORIȚA — 21.
• Strada Hanovra : GRADINA TI
TAN — 21.

teatre
• Teatrul Național (sala mică) : Ca
voul de familie — 15, Examenul —
20, (sala Atelier) : Idolul și Ion Ana
poda — 15,30, Trei pe o bancă — 19,30.
• Opera Română (la Sala palatului) :

baraje. Primul, amplasat la
Diama, In delta fluviului, va
forma un rezervor care va fur
niza apă pentru 135 000 de acri
de teren. Cel de al doilea, si
tuat la Manantali, la 500 mile
în amonte, va funcționa ca un
robinet uriaș, reglind debitul
fluviului pentru irigarea altor
630 000 acri. Construcția primu
lui baraj este prevăzută să în
ceapă în noiembrie, iar a celui
de al doilea — în anul viitor.

• GREȘEALA COM
PUTERULUI. Datorită gre
șelii unui computer, un modest
funcționar de birou, din S.U.A..
s-a pomenit posesorul unei sume
apreciabile de bani. în decembrie

Cu prilejul Zilei naționale a Da
nemarcei.. însărcinatul cu afaceri adinterim ai acestei țări la București,
Cristian F. L. d’Auchamp- a oferit,
vineri, o recepție.
Au luat parte Nicolae Constantin,
Viceprim-ministru al guvernului,
Emilia Sonea, vicepreședinte al Ma
rii Adunări Naționale, Ion Ceterchi,
ministrul justiției, Constantin Oancea, adjunct al ministrului afacerilor
externe, reprezentanți ai altor minis
tere și instituții centrale.
Au fost .prezenți șefi de misiuni
diplomatice acreditați in țara noas
tră și membri ai corpului diploma
tic.
(Agerpres)

zilei

La încheierea lucrărilor, Co.sțache
Zmeu, adjunct al ministrului turis
mului. și Georges Daskalakis, pre
ședintele Oficiului național de tu
rism din Grecia, au semnat Protoco
lul sesiunii, document ce stabilește
noi măsuri pentru dezvoltarea și di
versificarea schimburilor turistice
româno-elene.
La semnare a participat Michel L.
Cottakis, ambasadorul Republicii Ele
ne la București.
★
Vineri a fost semnat la București
programul de colaborare culturală. în
tre Guvernul Republicii Socialiste
România și Guvernul Republicii Ita
liene pentru anii 1981—1982—1983.
Documentul, semnat de Romulus
Neagu, director în Ministerul Aface
rilor Externe, șl Ernesto Mario Bolasco, ambasadorul Italiei la Bucu
rești, prevqde măsuri pentru conti
nuarea dezvoltării schimburilor bila
terale în domeniile invățămîntulul,
culturii și științei, în folosul reciproc,
precum și pentru o mai bună cunoaș
tere între cele două țări și popoare.
La solemnitate au participat Ma
ria Groza, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, alte persoane ofi
ciale.
★
La București a fost semnată, vi
neri, convenția consulară intre Re
publica Socialistă România și Repu
blica Arabă Siriană.
Convenția a fost semnată de
Gheorghe Bădescu, director in Mi
nisterul Afacerilor Externe, și de
M. Adnan Mourad, director in Mi
nisterul Afacerilor Externe al Siriei.
Au participat reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, Minis
terului Justiției, Ministerului de In
terne, Procuraturii Generale, alte
persoane oficiale.
Au fost prezenți Youssef Orfi, în
sărcinatul cu afaceri ad-interim al
R. A. Siriene la București, și mem
bri ai ambasadei.
★
Președintele Grupului român din
Uniunea Interparlamentară, Stan
Soare, președintele Comisiei pentru
învățămînt, știință și cultură a Marii
Adunări Naționale, împreună cu
membri ai comitetului de conducere
al grupului, s-a întilnit, vineri dupăamiază, cu delegația Grupului sirian
din Uniunea TnterparlahâăKtăyă.’ho’hdusă de dr. Fouad Dibb, președintele
Comisiei pentru problemele constitu
ționale și legislative a . Consiliului
Poporului din Republica Arabă Si
riană, aflată în vizită in țara noastră.
Cu acest prilej a avut loc un schimb
de informații referitoare la activi
tatea celor două grupuri, precum și
la intensificarea conlucrării în rezol
varea unor probleme ale actualității
internaționale.
★
La Institutul român pentru relațiile
culturale cu străinătatea din Capitală
a avut loc, vineri după-amiază, o
manifestare culturală dedicată săr
bătoririi Zilei naționale a Suediei.
Au fost împărtășite impresii de că
lătorie din această țară, după care
s-au proiectat filme documentare
suedeze.
Au participat membri ai conducerii
I.R.R.C.S., reprezentanți ai Ministe
rului Afacerilor Externe, ai Consi
liului Culturii și Educației Socialiste,
un numeros public.
Au luat parte Hans E. Skoid, am
basadorul Suediei la București, și
membri ai ambasadei.
★
în perioada 3—5 iunie, in stațiunea
Costinești s-au desfășurat lucrările
reuniunii științifice internaționale cu
Concert de arii din opere cu Virginia
Zeani și Nicola Rossi Lcmeni (Italia)
— 19.
• Teatrul de operetă : Prințesa cir
cului — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra4*
(sala Schitu Măgureanu) : Voluptatea
onoarei — 19,30, (sala Grădina Icoa
nei) Cum se numeau cei patru Beat
les ? — 19,30.
• Teatrul Mic : Nu sînt turnul Eiffel
— 15, Cititorul de contor — 19,30.
• Teatrul Foarte Mic : Necunoscuta
si funcționarul — 16, Baladă cotidiană
— 20.
• Teatru] de comedie (la Teatrul de
vară Herăstrău) : Concurs de frumu
sețe — 20.
• Teatrul „Nottara44 (sala Magheru) :
De ce dormi, iubito? — 19,30.
• Teatrul Ciulești (sala Majestic) :
Haina cu două fețe — 19,30.
• Teatrul „Constantin Tănase
**
(sala
Savoy) : Dai un... Biban, dar face —
19,30; (sala Victoria) : Belmondo al
H-lea — 19,30.
• Teatrul „ion Vasilescu
*
: Piatră la
rinichi — 19,30.
• Ansamblul „Rapsodia 1 română
**
:
La fîntina dorului — 18,30.
• Teatrul „Ion Creangă4* : Trei gră
sani — 17.
• Teatrul „Țăndărică44 : Ntnigra și
Aligru — 17.
• Circul București : Mondo-circ —
16; 19,30.

anul trecut, el a avut surpriza
să primească de la bancă o în
științare prin care era informat
că are un cont in valoare de
aproape 60 000 de dolari, deși,
după cite știa el, contul său
bancar înregistrase, de fapt, un
„gol" de 50 de dolari. Bucuros
de asemenea noroc neașteptat,
funcționarul respectiv și-a dat
demisia din slujbă și a început
să trăiască pe picior mare, retrăgind săptămînal din contul
său sume substanțiale. Cind
banca a descoperit greșeala era
prea tîrziu : din cont — în
realitate fictiv — nu mai rămă

Recepție cu prilejul
Zilei naționale
a Danemarcei

tema : „Tineretul și societățile con
temporane", organizată de Centrul de
cercetări pentru problemele tinere
tului al C.C. al U.T.C., Academia de
științe sociale și politice și Comitetul
pentru cercetarea problemelor tine
retului din cadrul Asociației inter
naționale de sociologie.
în cadrul reuniunii au fost luate
in dezbatere trei teme principale :
Tineretul — obiect și subiect al dez
voltării societății ; Tineret — timp li
ber, sport, turism ; Tineretul și pro
blemele majore ale lumii contempo
rane.
La lucrările reuniunii au participat
cercetători și specialiști din numeroa
se institute de cercetare sociologică
din mai multe țări.
★
Vineri după-amiază au luat sfirșit,
la București, lucrările Comitetului
Director al Uniunii internaționale a
sindicatelor din agricultură, păduri
și plantații, la care au participat de
legații din 25 de țări din Europa,
Africa, Asia și America Latină, pre
cum și invitați din partea unor or
ganizații sindicale internaționale,
între care și a Federației Sindicale
Mondiale,
Dezbaterile, care s-au desfășurat
intr-o atmosferă de cooperare șl în
țelegere reciprocă, au prilejuit un
larg schimb de vederi și experiență
privind mobilizarea eforturilor oa
menilor muncii din agricultură in
promovarea intereselor și drepturilor
lor legitime, pentru dezvoltarea miș
cării cooperatiste in agricultură și
ridicarea nivelului de civilizație la
sate, pentru lichidarea subdezvoltă
rii, instaurarea unei noi ordini eco
nomice internaționale și promovarea
politicii de destindere, pace și co
laborare internațională.
Comitetul Director a adoptat unele
documente, intre care o Declarație
in sprijinul mișcării cooperatiste la
sate, pusă in slujba intereselor mun
citorilor rurali, și un Apel adresat
tuturor oamenilor muncii din agri
cultură vizind intensificarea luptei
lor pentru înfăptuirea unor reforme
agrare reale și democratice, pentru
pace și dezarmare, pentru respec
tarea independenței și suveranității
popoarelor.
A,-.
Vineri,"fa Muzeul de artă fiUTteJiUblicii Socialiste România s-a deschis
expoziția „Ceramică ferrareză din
epoca Renașterii". Este prezentată o
amplă selecție de piese de ceramică
incizată și' pictată din colecția ..Gio
vanni Pasetti”, aflată in patrimoniul
Muzeului orășenesc „Schifanoia" din
Ferrara.
(Agerpres)

Sosirea în Capitală a cosmonauților
Dumitru Prunariu și Leonid Popov
Au fost prezenți V. I. Drozaenko,
Cosmonautul-cercetător, locotenent
ambasadorul Uniunii Soviettce la
major inginer Dumitru Prunariu,
București, și membri ai ambasadei.
primul român care a zburat in spa
țiul cosmic, a revenit, vineri dupăIn humele guvernului român, to
amiază, in patrie, după înfăptuirea
varășul Ion Ursu a urat un’cordial
cu succes a misiunii spațiale românobun venit cosmonauților și le-a
sovletice la bordul navei cosmice
adresat felicitări călduroase pentru
„Soiuz-40“. împreună cu Dumitru
modul in care au îndeplinit misiunea
Prunariu au sosit la București cole
încredințată.
gul său de zbor, pilotul cosmonaut
Dind expresie sentimentelor de
sovietic Leonid Popov, precum și
profundă satisfacție față de îndepli
Dumitru Dediu, din echipajul de re
nirea
cu succes a zborului cosmic rozervă al navei „Soiuz-40“.
mâno-sovietic, numeroși oameni ai
Cu același avion au sosit, de ase
muncii din întreprinderi și instituții
menea, general-maior Alexei Leo
bucureștene, precum și militari ai
nov. locțiitor al comandantului Cen
forțelor noastre armate au făcut ce
trului de pregătire a cosmonauților,
lor doi cosmonauți o călduroasă pri
Vladen Stepanovici Veresciatin, vice
mire.
Cel prezenți l-au înconjurat Cu
președintele Consiliului „Intercossimpatie pe Dumitru Prunariu. care,
mos“ de pe lingă Academia de Ști
prin misiunea deosebit de complexă
ințe a U.R.S.S.
îndeplinită împreună cu pilotul cos
La sosire, pe aeroportul Otopeni,
monaut Leonid Popov, se înscrie ca
împodobit cu drapelele de stat ale
un demn continuator al tradițiilor
României și U.R.S.S., cei doi cosmo
eroice ale aripilor românești, care au
naut au fost intimpinați de tovarășii
numărat in rindurile lor înaintași de
Ion Ursu, membru supleant al Co
prestigiu ca Traian Vuia, Aurel Vlaimitetului Politic Executiv al C.C. al
cu sau Henri Coandă. Un grup de
P.C.R., prim-vicepreședinte al Con
pionieri români și sovietici au oferit
siliului Național pentru Știință și
celor doi cosmonauți buchete de
Tehnologie, general-colonel Vasile
flori.
Milea, prim-adjunct al ministrului
Zborul comun româno-sovietic, În
apărării naționale și șef al Marelui
făptuit de Dumitru Prunariu și Leo
Stat Major, Constantin Oancea, ad
junct al ministrului afacerilor ex- ■ nid Popov, reprezintă un simbol al
relațiilor de strinsă prietenie, colabo
terne, Dumitru Necșoiu, secretar al
rare și solidaritate dintre partidele,
Comitetului municipal București al
țările și popoarele noastre, consti
P.C.R., Florian Balaure membru in
tuind, prin vastul program de cerce
Biroul Consiliului de conducere
tări experimentale, o nouă contribu
A.R.L.U.S., general-locotenent Gheor
ție la progresul construcției socialis
ghe Zărnescu, comandantul aviației
te, la cauza generală a progresului,
militare, Constantin Teodorescu, pre
păcii și colaborării intre popoare.
ședintele Comisiei române pentru
(Agerpres)
activități spațiale.

tV
PROGRAMUL 1

8.40 Teleșcoală
9,00 Teatru TV: lullu Cezar, de Wil
liam Shakespeare. Producție a te
leviziunii engleze BBC
12.00 Concert educativ
13,00 Mozaic cultural-artlstic-sportiv
18.13 Imagini din Suedia — reportaj
18.35 săptamina politică
18,50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19,20 Călătorie prin ța.ra mea. pe Argeș
In sus

19.45 Teleenciclopedia
20.15 Film serial: „Dallas". Episodul 1#
21,10 Fotbal: R. p. Ungară — Anglia.
Transmisiune directă de la Buda
pesta. Repriza I.
21,43 Telejurnal
22,00 Fotbal : R. P. Ungară — Anglia.
Repriza a II-a
22.45 Studioul șlagărelor

Programul 2
19.00 Telejurnal
19,20 Clubul tineretului (reluare)
20,05 Maeștrii artei interpretative. Violo
nistul Daniel Podlowskl
21.15 Film artistic; „Cui 11 pasă de ma
gazin?" Cu: Jerry
Lewis, Agnea
Morehead
22,45 Studioul șlagărelor

TEZAURUL CULTURII NOASTRE POPULARE
(Urmare din pag. I)
despre orașul Deva, la
volumul „Creanga de
aur" al Iul Dumitru
Susan, la cercetările
lui Ilie Avram despre
Frontul Plugarilor, la
culegerile de folclor
ale lui Clemente Con
stantin, la activitatea
atît de bogată, din acest punct de vedere,
a comitetului de cul
tură și educație socia
listă, a inspectoratului
școlar, a casei Corpu
lui- didactic, șina cen
trului de îndrumare a
creației populare, Fi' rește, nu există județ
în care, in contextul
vastei activități ideo
logice a partidului
nostru, să nu se des
fășoare o amplă și

fructuoasă cercetare a elogiu noilor Columbl
creației populare și ai culturii noastre
din care să nu iasă Ia
populare care, in tra
iveală noi comori ale
diția lui Vasile Alecbogatului nostru fol
sandri, desfășoară, in
clor unde s-au desco
cadrul amplului Festi
perit noi și tulbură
val național „Cîntoare balade, din Dîm
tarea României", o ac
bovița pină în Mara
tivitate patriotică și
mureșul care pare el științifică demnă de
însuși o baladă, din toată prețuirea, con
Arad și Timișoara
semnată, dealtfel, nu
unde
interferențele
o dată de presa noas
folclorice
române,
tră, scrisă și vorbită.
maghiare, germane și
Unora li se poate pă
sîrbe sînt atit de bo
rea metafora lui' Hasgate,; pină la Brăila,
*
deu exa^elhtă. și cu1
underera-.ivit Kii,a“Wi‘«> ' wtîr wfiti •tfxirgeratâ ex-'
ralina șl -la Iașii usrffi ‘tlndkHla feb’asupra al-'
din strălucitele cetăți tor pasionați dtf des
culturale în care s-a coperirea
folclorului.
cercetat științific crea
Faptele,
realizările
ția populară. Dar nu
un inventar al aces concrete o acoperă in
aur și o îndreptățesc
tora am vrut să fa
cem, ci să aducem un cu prisosință.

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

NOT£ DIN ARENA Șl DIN JURUL El
Dialog atletic
la distanță
Două dintre cele mai in formă at
lete ale țării noastre —' in care ne
punem mari nădejdi pentru Univer
siada de la București în cadrul pro
bei de săritură in lungime — se în
trec azi intr-un interesant dialog de
la distanță : Anișoara Cușmir (care
recent a stabilit un nou record na
țional, cu 6,91 m) concurează la
Craiova, în campionatele școlare ;
Vali Ionescu (care în iarnă a domi
nat sezonul internațional de sală,
reușind 6,75 m, la un centimetru de
recordul mondial indoor) concurează
în Capitală, pe stadionul Republicii,
in campionatele universitare.
Evident, dorim fiecăreia un succes
răsunător, ceea ce ar însemna să facă
încă un mic pas spre... granița celor
7 metri de care sînt capabile amindouă. Ne vom bucura, indiferent care
dintre ele va fi azi mai bună — Ani
șoara sau Vali. Iar de vor fi la fel de
bune, ne vom bucura de două ori
mai mult I

întrecerea
baschetbaliștilor
juniori
începind de ieri, pînă duminică, se
desfășoară, în mai multe orașe din
țară. întrecerile zonale dintre echipe
le de baschet juniori II (băieți și
fete care s-au născut în anul 1964
sau după). Sînt echipe selecționate
de județe care se întrec — in cadrul
competiției naționale ..Daciada" —
pentru calificarea in finalele pe țară
ce vor avea loc, la această disciplină
și la această categorie de virstă, în
luna septembrie.
Au avut drept de Înscriere in aces
te întreceri zonale rezervate sportu-

seseră decît 36 de dolari. Func
ționarul în cauză a fost dat in
judecată sub acuzația de furt ;
nu se știe însă ce i se va întîmpla computerului de la care a
pornit întreaga poveste...

• FUMATUL Șl BO
LILE DE INIMĂ. în urma
cercetărilor asupra cîtorva mii
de fumători, de-a lungul anilor,
s-a ajuns la concluzia că riscul
de a muri de boli de inimă se
reduce la jumătate în cazul per
soanelor care se lasă de fumat,

lui de performanță toate jude
țele țării, dar s-au înscris nu
mai 22 selecționate la băieți și 16
la fete. Dacă, de exemplu, un
județ cum e Călărașiul — abia
constituit și fără tradiții baschetbalistice — s-a prezentat cu echipă,
este regretabil că județe cum sint
Alba, Tulcea, Sălaj, Caraș-Severin
sau chiar Giurgiu (care au tradiții)
nu s-au interesat să-și trimită junio
rii și junioarele la o competiție din
care dezvoltarea baschetului local, a
baschetului românesc in general, are
numai de cîștigat prin confruntarea
cu parteneri de talent de pe tot cu
prinsul țării. Mai ales în contextul
eforturilor federației de specialitate,
intensificate în ultima vreme, pentru
mai buna organizare a acestui specta
culos și atractiv sport. Un mai mare
interes din partea județelor absente
ar fi constituit un așteptat și nece
sar sprijin. Să sperăm, totuși, că
măcar de acum înainte baschetul la
nivelul juniorilor se va bucura peste
tot de atenția ce i se cuvine.

întoarcerea
la campionatul nostru
După ce sezonul internațional din
prima parte a anului s-a încheiat
pentru fotbalul nostru — și nu se
poate spune că nu s-a încheiat cu
bine, chiar dacă ar fi fost posibil și
noi am fi dorit să fie și mai bine —
ne întoarcem cu toții la campionatul
nostru cel de toate zilele. Ne în
toarcem, adică, la micile bucurii și
nădufuri care mai totdeauna capătă
proporții hiperbolice in sufletele iu
bitorilor celui mai popular “și mai
capricios sport.
Etapa de duminică, a 30-a (după
care mai rămin numai patru etape
pină cind, în 21 iunie, vom cunoaște
campioana, iar peste alte trei zile pe
câștigătoarea Cupei României) pro-

comparativ cu cele care conti
nuă să fumeze. Abandonarea
fumatului are ca rezultat o re
ducere substanțială a bolilor co
ronariene și, în general, a mor
talității in rindurile fumătorilor.
Acestea sînt constatările „Orga
nizației de asigurare medicală"
din California, consemnate de
publicația de specialitate „The
New England Journal of Me
dicine".

•
VALORIFICAREA
MATERIILOR SECUNDA
RE. Anul trecut, aproximativ
10 la sută din necesarul de ma
terii prime al economiei națio
nale a R.D. Germane a fost acoperit prin valorificarea mate
riilor secundare șl a produselor

reziduale. întreprinderile depun
în continuâre eforturi pentru utilizarea cit mai complexă a ma
teriilor prime secundare și dez
voltarea capacităților existente
de prelucrare a lor. Accentul se
pune în mod deosebit pe valo
rificarea reziduurilor din meta
le feroase și neferoase, din hirtie, mase plastice și uleiuri uzate. Pină in 1935, necesarul de
materii prime a! economiei na
ționale va fi acoperit în pro
porție de 12 Ia sută prin valo
rificarea a 29—30 milioane tone
materii secundare.

• INFORMAȚII COM
PUTERIZATE. Presa ameri
cană furnizează informații supli
mentare in legătură cu modul
în care cei circa 6 000 de ziariști

gramează citeva intilniri de mare
atracție și mare însemnătate pentru
arabii „poli“0.ai clasamentului. Afir
mația e susținută de partidele Dina
mo — Sportul studențesc. S.C. Ba
cău — Politehnica Iași sau Progresul
Vulcan — Steaua, dar ar mai putea
fi citate și alte exemple.
După cum s-a constatat de citeva
etape încoace, apele campionatului
s-au cam Învolburat, cazanul fotba
lului nostru s-a incins și a dat in
clocot, astfel că acum, la final, e ne
voie mai mult ca oricind de singe
rece, sportivitate deplină și climat
sănătos. Mai cu seamă — ca să ex
primăm exact ceea ce dorim să spu
nem — e nevoie de corectitudine.
Atît din partea echipelor, chemate
să-și joace in mod cinstit șansa și să
nu umble cu luat sau cu dat cadouri,
cit și din partea arbitrilor, chemați să
fie așa cum le impune calitatea lor :
autoritari, drepți, imparțiali.
N-am fi insistat asupra acestui as
pect, dacă de cîtva timp n-am fi fost
martorii nemulțumiți ai unăr arbi
traje cu erori care au mers pină la
influențarea directă a scorurilor fi
nale. La redacție primim aproape in
fiecare zi scrisori de la cetățeni din
diverse localități care iau atitudine
fermă împotriva „cavalerilor în ne
gru" aflați in culpă. în multe scri
sori recente sint criticați aspru Dan
Ologeanu și I. Pop — arbitri care au
condus cu grave și hotărîtoare gre
șeli partide în etapa anterioară. De
sigur. presa observă, semnalează, cri
tică și face recomandări. Mai mult
riu-i este la indemină. Dar forul fe
deral ar putea, și ar trebui, să fie
mai intransigent și. îndeosebi, mai
activ in acest sens. Să nu se rezume,
cu alte cuvinte, la recomandări pă
rintești și să treacă la măsuri drasti
ce. cu putere de exemplu. Numai așa
va putea fi păstrat neintinat curatul
spirit al sportivității și in disputa de
pe stadioane vor fi învingători cu
adevărat cei merituoși.

Gheorghe MITROI

care au urmărit zborul navetei
spațiale „Columbia" au fost ți
nuți la curent cu evoluțiile acesteia. în acest scop, la centrul
spațial de la Houston a fost in
stalat un computer central dispunînd de terminale la celelalte
patru centre ale N.A.S.A. situate
la Cape Kennedy, Washington,
Huntsville și la baza aeriană de
la Edwards. Era suficient ca
ziariștii să formuleze cu ajuto
rul claviaturii întrebarea care-i
preocupa pentru ca răspunsul să
apară instantaneu pe ecranul
terminalului ; prin apăsarea
unui buton se putea obține și
textul imprimat al răspunsuri
lor respective. în memoria com
puterului central au fost înma
gazinate mal multe zeci de mii
de informații.

Secretarul general al C. C. al P. S. U. G.
a primit delegația militară română

Expresie a interesului pentru prodigioasa activitate a președintelui

României in slujba progresului țării noastre și a păcii în lume,
ÎN SRI LANKA A FOST EDITAT VOLUMUL
*

„CEAUȘESCU Șl ROMÂNIA PREZENT Șl PERSPECTIVE"

•
COLOMBO 5 (Agerpres). — In cadrul acțiunilor pri
lejuite de cea de-a 60-a aniversare a creării Partidului
Comunist Român, in Sri Lanka a fost editat un volum
consacrat personalității șefului statului român, intitulat
„CEAUȘESCU Șl ROMANIA - PREZENT Șl PERSPECTI
VE", semnat de A. Felician Fernando, redactorul șef al
ziarului „Daily Mirror".

La ceremonia prezentă
rii volumului, care a avut
loc la „Sri Lanka Founda
tion Institute", prestigioa
să instituție de cultură și
știință din Colombo, au
participat Nissanka Wijeratne, ministrul justiției și
președinte onorific ăl Asociației de prietenie Sri
Lanka—România, mem
bru al Parlamentului, Pie
ter Keuneman, vicepre
ședinte al Partidului Co
munist din Sri Lanka, A.
Aziz, președintele Congre
sului Democratic al Mun
citorilor, vicepreședinte al
Asociației de prietenie
Sri Lanka—România, Ber
nard Soysa, secretar ger
neral al Partidului Socia
list, vicepreședinte al Asociației de prietenie Sri
Lanka—România, redac
tori șefi ai principalelor
cotidiane și periodice de
limbă engleză, sinhaleză
și tamileză, ziariști și
atașați de presă străini.
Apărut
în
editura
„Spectrum Lanka", vo
lumul — tipărit în condi
ții grafice deosebite —
este prefațat de ministrul
Nissanka Wijeratne, care
scrie :
„Fiind interesat in cu
noașterea
personalității
proeminente și populare
a președintelui Nicolae
Ceaușescu,
a
rolului
României pe arena inter
națională și a marilor rea
lizări obținute de Româ
nia in dezvoltarea econo
mică, am încercat cu
ocazia recentei mele vizite
in România să-mi formez
o imagine asupra activită
ții conducătorului poporu
lui român și a rezultate
lor deosebite obținute pe
linia dezvoltării sociale și
economice a țării. Am
descoperit concepții origi
nale, clare, precum și
fapte extraordinare care
depășesc in semnificație
cu mult hotarele Româ
niei, avind o importanță
»i valoare internațională'.
In continuare, autorul
prefeței
apreciază
că
„citind această carte, oa
menii vor vedea că în
treaga viziune a președin
telui Nicolae Ceaușescu
reprezintă un sistem con
ceptual extraordinar de
coerent.
consistent
și
suplu, imbogățit prin cu
prinderea elementelor noi
de dezvoltare economică
și socială, atit pe plan na
țional, cit și internațional,
un sistem ce se îmbină
armonios și care reflectă
— avind suportul înrădă
cinat in contemporaneita
te și trecutul îndepărtat —
particularitățile sociale și
tradițiile poporului ro
mân".
Prezențînd volumul
„Ceaușescu și România —
Prezent și perspective",
autorul lucrării, A. Felician
Fernando, și directorul
editurii, Lucien Rajakarunanayake, au subliniat
onoarea și satisfacția de a
putea să înfățișeze opiniei

publice din Sri Lanka
personalitatea președinte
lui Nicolae Ceaușescu, ro
lul și contribuția sa deo
sebită la făurirea politicii
interne și externe a
României. Ei au relevat,
totodată, rezultatele obți
nute de poporul român in
opera de construire a so
cialismului și comunismu
lui. „Alcătuirea acestui
volum despre șeful statu
lui român și România —
a spus A. Felician Fernan
do — mi-a fost sugerată de
lucrările și • hotăririle de
deosebită însemnătate ale
Congresului al Xll-lea al
P.C.R., la care am avut
onoarea să particip in
calitate de ziarist străin".
în continuare, autorul
prefeței, ministrul Nissan
ka Wijeratne, după ce a
relevat trăsăturile funda
mentale care ilustrează
valoarea
deosebită
a
concepției
președintelui
Nicolae Ceaușescu în dez
voltarea multilaterală a
României socialiste, a
spus : „Ultimul capitol al
volumului dedicat politicii
externe românești eviden
țiază faptul că președin
tele Nicolae Ceaușescu a
contribuit de o manieră
decisivă la formularea și
dezvoltarea conceptului de
nalță ordine economică
internațională și ilustrea
ză teoretic și practic preo
cuparea sa constantă de
a se elimina folosirea for
ței și amenințarea cu
forța în relațiile interna
ționale, lupta sa pentru
dezarmare, pentru asigu-

In perspectiva

rarea securității in Europa
și in întreaga lume".
Prezentul volum, a în
cheiat vorbitorul, „va
contribui la consolidarea
prieteniei și cooperării
dintre poporul român și
poporul țării noastre, ca și

dintre toate popoarele, la
cauza păcii mondiale și a
eliberării de sub teroarea
războiului nuclear".
Pieter Keuneman a re
liefat, în cuvîntul său,
că „președintelui Nicolae
Ceaușescu, puternică per
sonalitate politică, ii sint
caracteristice un mare di
namism și o activitate
neobosită... Sub îndruma
rea sa directă, poporul
român
înaintează
cu
succes pe drumul luminos
al socialismului". Vorbito
rul a declarat că a avut
sațisfacțja de a fi priipit
de două ori de către to
varășul Nicolae Ceaușescu
și că a putut aprecia
direct rolul și contribuția
sa determinante — ca pre
ședinte al Republicii și
secretar general al parti
dului — la rezultatele
deosebite obținute de po
porul român în construi
rea socialismului și în
consolidarea prieteniei și
înțelegerii între țările so
cialiste, precum și între
toate
statele
lumii.
„România, a arătat Pieter
Keuneman, a devenit o
țară cunoscută și respec
tată pe plan internațional
ca urmare a rezultatelor
strălucite pe care le-a ob
ținut în toate domeniile
de activitate, inclusiv pe
tărîrn extern".
A. Aziz, evocînd cu
multă plăcere vizita sa în
țara noastră, a reliefat, în
termeni elogioși, succesele
poporului român obținute
sub conducerea partidului,
sub îndrumarea perma

nentă a președintelui
Nicolae Ceaușescu. El a
arătat apoi că transpunînd
in practică concepția șefu
lui
statului
român,
„România participă activ
la mișcarea de nealiniere
și are un rol apreciat și
respectat de țările neali
niate pentru sinceritatea
și caracterul său militant".
Totodată, a continuat vor
bitorul, prin eforturile
sale în direcția dezarmă
rii „România a contribuit
în mod concret și a dat
un exemplu deosebit de
important prin reducerea
de două ori in ultimul
timp a bugetului militar,
sumele obținute fiind con
sacrate ridicării bunăstării
poporului român' — exem
plu ce ar trebui să fie
urmat". „România, a con
tinuat omul politic srilankez, desfășoară intense
acțiuni pentru menținerea
și consolidarea securității
în Europa, a avut un rol
important la Helsinki și
la reuniunile ce au urmat,
inclusiv la Madrid, iar
președintele Nicolae
Ceaușescu a anunțat că
Bucureștiul este gata să
găzduiască următoarea re
uniune".
Bernard Soysa a arătat,
în alocuțiunea sa, că vo
lumul
„Ceaușescu
și
România — Prezent și
perspective" reprezintă o
lucrare amplă și valoroasă
care va contribui la mai
buna cunoaștere a realită
ților românești, așa cum a
avut personal posibilita-,
tea să le constate cu oca
zia unei vizite în țara
noastră, precum și la dez
voltarea relațiilor de prie
tenie și cooperare dintre
Sri Lanka și România.
„Ca țară socialistă, a
spus vorbitorul, România,
sub îndrumarea înțeleaptă
a președintelui Nicolae
Ceaușescu, a făcut pro
grese remarcabile in toate
domeniile... Președintele
Nicolae Ceaușescu este
una din personalitățile
politice internaționale re
marcabile,
caracterizată
de o mare modestie, cu
contribuții personale pe
plan ideologic și o preocu
pare constantă pentru im
primarea unui caracter
democratic relațiilor in
ternaționale, pentru dez
voltarea relațiilor de prie
tenie cu toate statele,
inclusiv cu Sri Lanka".
într-un mesaj scris,
inclus în volum, Montague
Jayawickreme, membru al
Parlamentului, ministru al
administrației publice și
ministru al industriei
plantațiilor, președinte al
Asociației de prietenie Sri
Lanka—România, aprecia
ză că „rezultatele impre
sionante obținute de po
porul român după 23
August 1944, data. eliberă
rii sale, se înalță ca un
monument al patriotismu
lui și activității laborioase
ale acestui popor... îmi
amintesc cu cea mai mare
plăcere de discuțiile cor
diale și schimbul de ve
deri fructuos pe probleme
bilaterale și internațio
nale avute cu președintele
Nicolae Ceaușescu, cu
ocazia vizitei efectuate in
1979 în această frumoasă
țară prietenă".
_____________________ /

conferinței o. n. u.

)

BERLIN 5 (Agerpres). — Delegația
militară condusă de generalul-maior
Constantin Olteanu, membru supleant
al Comitetului Politic Executiv al
C.C. al P.C.R., ministrul apărării na
ționale al Republicii Socialiste Româ
nia, care a efectuat o vizită oficială
în R. D. Germană, a fost primită,
vineri, de tovarășul Erich Honecker,
secretar general al C.C. al P.S.U.G.,
președintele Consiliului de Stat al
Republicii Democrate Germane.
Cu acest prilej, din partea
tovarășului N icolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist
Român, președintele Republicii Socia
liste România, a fost transmis tova
rășului Erich Honecker un mesaj de
salut și cele mai bune urări de sănă
tate și fericire personală, iar poporu
lui din R.D.G. urări de noi succese in
opera de construire a societății socia
liste dezvoltate, în înlăptuirea hotărîrilor celui de-al X-lea Congres al
P.S.U.G.
Mulțumind, tovarășul Erich Ho
necker a rugat să se transmită tova

rășului Nicolae Ceaușescu salutul său
cordial, cele mai bune urări de să
nătate și fericire personală, iar po
porului român succese tot mai mari
în îndeplinirea hotăririlor Congresu
lui al Xll-lea al P.C.R. S-a expri
mat, totodată, satisfacția pentru rela
țiile prietenești dintre partidele, ță
rile, popoarele și armatele celor două
state, relații care se dezvoltă pe baza
hotăririlor convenite la cel mai înalt
nivel.
Primirea s-a desfășurat într-o at
mosferă caldă, prietenească.
A participat general de armată
Heinz Hoffmann, membru al Biroului
Politic al C.C. al P.S.U.G., ministrul
apărării naționale al R.D.G.
A fost prezent, de asemenea,
Gheorghe Tache, ambasadorul țării
noastre în R.D.G.
în timpul vizitei în R.D.G., delega
ția militară română a avut convor
biri la Ministerul Apărării Naționale
al R.D.G. și a vizitat instituții și uni
tăți militare, obiective economice, is
torice și de artă.

Convorbiri româno-marocane
RABAT 5 (Agerpres). — Cu prile
jul vizitei făcute in Maroc, la invi
tația conducerii Partidului Istiqlal,
Aurel Duma, secretar al Consiliului
Național al Frontului Democrației și
Unității Socialiste, ministru secretar
de stat la Ministerul Afacerilor Ex
terne, a avut convorbiri cu membri
ai Comitetului Executiv al Parti
dului Istiqlal, cu conducerile unor
organizații provinciale ale partidului,
precum și cu conducerea tîniunii
Generale a Muncitorilor Marocani.
în cursul convorbirilor s-a subli
niat rolul determinant pe care l-au
avut în dezvoltarea colaborării din
tre cele două țări vizitele efectuate
în Maroc de tovarășul Nicolae
Ceaușescu
și
tovarășa
Elena
Ceaușescu, hotăririle luate și înțele
gerile convenite între președintele
României și regele Hassan al II-lea,
care au creat un cadru extrem de
favorabil extinderii și aprofundării,
pe multiple planuri, a prieteniei și
colaborării dintre cele două țări.
Convorbirile au evidențiat ample
posibilități de dezvoltare in conti
nuare a relațiilor româno-marocane,
in special în domeniul cooperării
economice.
S-a efectuat, de asemenea, un
schimb de păreri în legătură cu

unele probleme ale situației interna
ționale actuale, evidențiindu-se po
sibilitățile de adîncire a conlucrării
celor două țări la O.N.U., în „Grupul
celor 77“ și în mișcarea de neali
niere, necesitatea ca în cadrul aces
tor organizații să se acționeze mai
intens pentru întărirea păcii șl co
laborării internaționale, pentru solu
ționarea tuturor problemelor pe
calea tratativelor.
Convorbirile au prilejuit un schimb
aprofundat de vederi privind preo
cupările și activitatea Frontului De
mocrației și Unității Socialiste și
Partidului Istiqlal, consacrate acce
lerării dezvoltării economice și so
ciale a țărilor lor și făuririi bună
stării celor două popoare. A fost ex
primată satisfacția deosebită pentru
legăturile prietenești statornicite in
tre cele două părți, subliniindu-se
dorința lor de a contribui activ la
extinderea și adincirea în continuare
a cooperării dintre Republica Socia
listă România și Regatul Maroc, în
folosul popoarelor român și maro
can, al cauzei colaborării și păcii.
în cursul vizitei efectuate în
Maroc, tovarășul Aurel Duma s-a
întîlnit cu tovarășul Aii Yata, secre
tar general al Partidului Progresului
și Socialismului din Maroc.

La reuniunea general-europeană de la Madrid

Progrese în redactarea documentului final
MADRID 5 (Agerpres). — Cores
pondență de la Radu Adrian : La
Palatul Congreselor din Madrid s-au
încheiat lucrările unei noi săptămîni de lucru din cadrul reuniunii
general-europene. în această perioa
dă, in toate cele șase grupuri de
redactare au continuat negocierile
pentru elaborarea părților compo
nente ale documentului final al reu
niunii. în grupul de lucru pentru
redactarea preambulului documentu
lui final al reuniunii, reprezentanții
celor 35 de state participante au
reușit șă pună de acord mai multe
formulări.
în urma intervențiilor reprezentan
ților țărilor neutre și nealiniate, ai
altor state mici și mijlocii, printre
care și România, s-a reușit să se

pună de acord un text prin care se
subliniază semnificația politică a
Conferinței pentru securitate și
cooperare în Europa și a procesului
inițiat de aceasta, precum și a căilor
și mijloacelor de care dispun statele
participante pentru a intensifica
eforturile lor în vederea întăririi
securității, dezvoltării cooperării și
realizării unei mai mari înțelegeri
reciproce în Europa. în acest scop,
reprezentanții statelor participante
și-au reafirmat atașamentul față de
procesul C.S.C.E. și au subliniat im
portanța punerii în practică de către
fiecare stat a tuturor prevederilor
Actului final, aceasta reprezentînd o
condiție esențială pentru dezvoltarea
procesului inițiat la Helsinki.

„Bangladeshul este hotârît să-și mențină
independența și suveranitatea"
O declarație a președintelui interimar, Abdus Sattar
DACCA 5 (Agerpres). — Președin
tele interimar al R. P. Bangla
desh, Abdus Sattar, a declarat intr-o
conferință de presă că țara sa „este
hotărită să-și mențină indepen
dența și suveranitatea și să zdro
bească orice conspirație vizînd desta
bilizarea ordiniixdemocratice". în con
text, informeazș agențiile Reuter și
France Presse, Sattar a relevat „spri
jinul și cooperarea remarcabile acor
date guvernului de către forțele ar
mate, partidele politice și ansamblul
populației" după asasinarea președin
telui Ziaur Rahman.
Președintele interimar al R. P.
Bangladesh a precizat că alegerile

prezidențiale vor fi convocate într-un
interval de 180 de zile, in confor
mitate cu prevederile Constituției.
In pofida grelei încercări prin care
trece țara, a adăugat el, autoritățile
intenționează să continue punerea în
aplicare a programelor de moderni
zare adoptate de către fostul pre
ședinte. In ceea ce privește politica
externă a statului, a menționat pre
ședintele interimar, aceasta va rămine
neschimbată, R. P. Bangladesh își
va onora angajamentele internaționa
le și dorește să. întrețină relații cor
diale cu vecinii săi și cu toate țările
lumii.

cu privire la țările cele mai sărace

„Venitul zilnic-nici cit prețul unei felii de pîine“
Perpetuarea subdezvoltării, a prăpastiei care separă țările bogate de
cele sărace reprezintă unul dintre cele
mai mari paradoxuri ale contempo
raneității. „Lumea a treia — sublinia
un raport al Organizației Națiunilor
Unite pentru dezvoltarea industrială
— este în prezent mai săracă decit la
inceputurile deceniului trecut". Nu
mărul celor lipsiți de mijloacele nece
sare satisfacerii unor cerințe minime
de existență s-a dublat in prezent, in
comparație cu anul 1970.
„SĂRĂCII CEI MAI SĂRĂCI".
Faptele arată că, in ultimul deceniu,
in această „lume a treia" săracă și
sărăcită fenomenele subdezvoltării
s-au accentuat și mai mult ca ur
mare a crizei economice mondiale, cu
cortegiul ei de consecințe — inflație,
depreciere monetară etc. și sub inci
dența tot mai resimțită a „foarfecelui
prețurilor" și măsurilor de protectio
nism. Mecanismele, instrumentele și
instituțiile create de vechiul sistem
de relații din economia mondială tind
să anihileze eforturile proprii ale
multor țări în curs de dezvoltare, ridicind obstacole din cele mai serioase
în calea încercărilor de a ieși sau de
a găsi căi de ieșire din starea de îna
poiere economico-socială.
Este concluzia desprinsă cu prilejul
reuniunilor pregătitoare ale „CON
FERINȚEI O.N.U. CU PRIVIRE LA
ȚĂRILE CELE MAI SĂRACE", care
urmează să aibă loc în septembrie la
Paris. O primă reuniune in acest ca
dru s-a desfășurat nu de mult, sub
egida U.N.C.T.A.D., la Viena, la ea
participind nouă din cele mai sărace
țări din Asia. întruniri similare sint
organizate la Addis Abeba, pentru ță
rile cele mai puțin dezvoltate din
Africa de răsărit, la Haga, pentru cele
din Africa occidentală și centrală, și
la Geneva, pentru cele din sudul
Africii și America Latină.
O imagine elocventă a situației cu
adevărat dramatice din aceste țări
oferă raportul Băncii Mondiale pe

1980, care relevă existența la ora ac
tuală pe glob a unei categorii de țări
caracterizate ca fiind „cele mai să
race dintre sărace". Pentru acestei,
pe drept cuvint, subdezvoltarea a
atins nivelul de alarmă, cind, practic,
pentru aceste popoare se pune pro
blema a înseși posibilităților de su
praviețuire. în aceste state, unde tră
iesc cam 1 300 milioane persoane, ni
velul mediu al produsului național
brut pe locuitor este în jur cie 200
dolari pe an. Mergînd însă și mai
adine cu acest studiu asupra condi
țiilor de viață în aceste țări, Biroul
Internațional al Muncii evidențiază
că din populația acestor țări, cam un
sfert, în special cei care locuiesc la
sate, nu dispun nici măcar de un ve
nit personal de 25 dolari pe an, adică
circa 7 cenți pe zi, ceea ce reprezintă
prețul unei felii de piine !
înseși statisticile O.N.U. indică fap
tul că decalajele dintre venitul mediu
pe locuitor în cele mai bogate și, res
pectiv, cele mai sărace țări din lume
au crescut de la 70 :1, cit a fost in
1955, la 134 : 1, în 1977, pentru a
ajunge la sfîrșitul anului 1979 la
166 : 1. Dacă ar fi să luăm diferența
dintre venitul rn^diu dintr-o țară ca
pitalistă dezvoltată și venitul perso
nal al „celor mai săraci dintre să
raci", atunci aceasta ar fi de aproape
400 : 1.
După cum arată raportul Băncii
Mondiale, „noțiunea" de sărăcie nu
poate fi redusă pur și simplu la ve
nit. Dincolo de venitul incredibil de
mic există aspecte care arată cit de
profundă poate fi mizeria în care se
zbat aproape o jumătate de miliard
de ființe omenești. „Pentru ele —
subliniază HINDUSTAN TIMES" —
sărăcia înseamnă subnutriție — iar
imensa majoritate a populației din
aceste țări este atit de subnutrită, in
cit nu poate presta o muncă fizică
mai grea — înseamnă condiții mize
rabile de locuit, înseamnă lipsa orică
rei asistențe medicale, a oricărei for

me de educație. Pentru sute de mili
oane persoane din aceste țări viața
este mai întunecată decît infernul" —
conchide ziarul.
EXPLOATAREA — MAI CRÎNCENA ȘI MAI PERFIDA. Economis
tul american Hollis B. Chenery evi
dențiază in revista „FINANCE AND
DEVELOPPMENT" că, în timp ce în
numeroase țări în curs de dezvoltare
ritmul de creștere a produsului na
țional global pe locuitor a fost în anii
*70 de circa 1,2 la sută, în statele cel
mai puțin dezvoltate acest ritm abia
a atins cam 0,7 la sută. De cîțiva ani
însă, aceste state bat pasul pe loc și
chiar înregistrează regrese, în special
în sectorul principal al economiei lor
— agricultura.
în acest sens, ultimul Buletin
F.A.O. sublinia că din grupul țări
lor cel mai puțin dezvoltate un
număr de 28 de state africane au
anul acesta nevoie de 6,5 milioa
ne tone de cereale pentru asi
gurarea hranei locuitorilor lor —
întrucît producția lor de cerea
le a scăzut anul trecut cu 12 Ia sută.
De fapt, menționează buletinul, aceste țări au posibilitatea să-și asigu
re hrana necesară, numai că le lip
sesc fondurile pentru cumpărarea
mașinilor și îngrășămintelor în ve
derea extinderii culturilor. La cît s-ar
ridica aceste sume ? Pentru ca cele
28 de țări să-și producă cerealele de
care au nevoie, și deci să renunțe la
importul de alimente, le-ar fi sufi
ciente 216 milioane dolari. Știrea res
pectivă din Buletinul F.A.O. a apă
rut concomitent cu informația pu
blicată în presa internațională în le
gătură cu faptul că în Ș.U.A. se pro
iectează construcția unui portavion
nuclear care va costa 3 500 milioane
dolari !
Cit privește industria, deși aceste
state reprezintă cam 30 la sută din
populația globului, lor le revine abia
1,5 la sută din producția industrială
mondială. Au înregistrat dezvoltări

doar industria extractivă — și aceasta
deoarece, fiind furnizoare de materii
prime, interesează țările industriali
zate, reprezentînd o sursă nu numai
de aprovizionare, ci și de imense be
neficii pentru marile companii trans
naționale. Astfel, materiile prime ex
portate in 1979 de țările cele mai să
race le-au adus acestora venituri de
16 miliarde dolari, în timp ce prin
prelucrarea materiilor prime respec
tive țările dezvoltate au obținut pro
fituri de circa 150 miliarde dolari.
„Sub anumite aspecte — scria zia
rul algerian „EL MOUDJAHID" —
exploatarea este în zilele noastre mai
crincenă și mai perfidă decit in cele
mai întunecate timpuri ale colonialis
mului".
UN BALAST SUPLIMENTAR :
ÎMPRUMUTURILE ONEROASE. Ță
rile cel mai puțin dezvoltate se află
intr-o gravă situație financiară. Nedispunind de fonduri pentru achizi
ționarea alimentelor și a utilajelor
necesare ridicării economiei lor, ele
sint silite să solicite noi și noi credite
de pe piața internațională. Dar, de
foarte mulți ani, accesul Ia finanțarea
externă le-a fost, practic, închis, cre
ditele fiind distribuite doar unui nu
măr mai restrîns de beneficiari „sol
vabili". Aceasta face ca „săracii cel
mai săraci" să fie nevoiți să apeleze
pentru obținerea de împrumuturi nu
mai la bănci in condiții de piață, cu
rate foarte înalte ale dobînzilor, ceea
ce aruncă asupra acestor țări o pova
ră deosebit de apăsătoare. în aceste
condiții este lesne de ințeles că pen
tru țările cele mai sărace cu greu
se poate pune problema intreprinderii
de măsuri in direcția dezvoltării,
pentru ele preocuparea de căpetenie
fiind lupta pentru supraviețuire.
Sint realități care evidențiază o
dată mai mult justețea poziției Româ
niei, caracterul constructiv al propu
nerilor sale privind căile și modali
tățile de lichidare a subdezvoltării, de
făurire a noii ordini economice inter

naționale și, in acest cadru, de spri
jinire a țărilor celor mai sărace.
Reafirmînd această cerință primor
dială a vremurilor noastre, tovarășul
Nicolae .Ceaușescu sublinia, în ex
punerea sa la adunarea festivă con
sacrată aniversării a 60 de ani de la
făurirea P.C.R., că actuala situație
economică internațională impune, mai
mult ca oricînd, să se facă totul pen
tru înfăptuirea noii ordini economice
internaționale, care să asigure dez
voltarea mai rapidă a țărilor rămase
în urmă și, totodată, să deschidă
perspective progresului întregii eco
nomii mondiale, realizării unor relații
de echitate și egalitate între toate sta
tele lumii.
Așa după cum se știe, în documen
tul de poziție aî României cu privire
la instaurarea noii ordini economice,
difuzat la Națiunile Unite incă din
1975, țara noastră propune consti
tuirea unui fond de dezvoltare admi
nistrat de O.N.U., care să fie repar
tizat cu prioritate statelor cu un ve
nit național pe un locuitor sub 200
dolari.
Obiectivul edificării noii ordini eco
nomice internaționale, obiectiv com
plex al lumii contemporane, necesită
eforturile și contrihuția întregii co
munități mondiale. Fără îndoială că
perpetuarea gravelor inechități ale
lumii de astăzi este de natură să se
răsfrîngă pină la urmă asupra între
gii dezvoltări mondiale, inclusiv asu
pra țărilor cu un nivel înalt de dez
voltare, care nu pot rămîne indife
rente, fie chiar și numai prin prisma
propriilor lor interese, la actuala si
tuație. Iată de ce, așa cum subliniază
țara noastră, este necesară partici
parea activă a tuturor statelor lumii
la soluționarea problemelor subdez
voltării, ca un aport in direcția stabi
lității economiei mondiale, in concor
danță cu aspirațiile de progres și
prosperitate ale popoarelor lumii.

Nicolae PLOPEANU

AGENȚIILE DE PRESĂ

e scurt

CONFERINȚA NAȚIUNILOR UNITE ASUPRA SURSELOR NOI Șl RE- I
GENERABILE DE ENERGIE, programată pentru luna august, la Nairobi, își '
va concentra atenția asupra cererii de energie pe plan global, in spe
cial în țările în curs de dezvoltare - a declarat secretarul general al
conferinței, Enrique Iglesias. Participanții vor examina 14 surse de ener
gie, identificate de Adunarea Generală a O.N.U., printre care energia
solară, geotermică, eoliană, biogazul și forța mareică.

SCHIMBUL INSTRUMENTELOR
DE RATIFICARE A CONVENȚIEI
INTRE ROMANIA ȘI CUBA pri
vind asistența juridică in materie
civilă, familială și penală, ș-a efec
tuat la Havana. Schimbul a fost
efectuat de Neculaiu Moraru, amba
sadorul României la Havana, și
Rene Anillo Capote, prim-adjunct
al ministrului relațiilor externe al
Cubei.
CONVORBIRI UNGARO-IUGOSLAVE. La Budapesta s-au încheiat
convorbirile dintre delegațiile de
partid ale Ungariei și Iugoslaviei,
conduse de Jânos Kadâr, primsecretar al C.C. al P.M.S.U., și La
zar Moisov, președintele Prezidiu
lui C.C. al U.C.I., care a efectuat
o vizită în R. P. Ungară. Părțile
au efectuat un schimb de păreri
privind stadiul și perspectivele, re
lațiilor și colaborării ungaro-iugoslave, s-au informat reciproc
despre problemele actuale ale dez
voltării social-economice și politice
ale Ungariei și Iugoslaviei și despre
activitatea internă a P.M.S.U. și
U.C.I. — se relevă în comunicatul
comun, transmite agenția M.T.I.
Au fost abordate, de asemenea,
probleme actuale ale situației in
ternaționale.
PLENARA C.C. AL P. C. DIN
ISRAEL, care a avut loc re
cent, a analizat situația poli
tică din țară, in contextul cam
paniei electorale pentru alegeri
le in Knesset. Raportul în această problemă a fost prezentat de

secretarul general al C.C. al partidului, Meir Vilner. Plenara a adre
sat o chemare către oamenii muncii de a se uni în lupta pentru re
vendicări juste și in apărarea drepturilor lor legitime. In rezoluțiile
adoptate, plenara cere încetarea po
liticii de colonizare a păminturilor
arabe ocupate de Israel, acceptarea
inițiativei de a se convoca o conferință internațională pentru proble
mele Orientului Mijlociu la care să
participe toate părțile interesate,
inclusiv reprezentanții Organizației
pentru Eliberarea Palestinei.

,

PREȘEDINTELE ALGERIEI, secretarul general al Partidului Fron,tul de Eliberare Națională din Algeria, Chadli Bendjedid, va intreprinde, in prima jumătate a lunii
iunie, o vizită oficială de prietenie în U.R.S.S., la invitația C.C. al
P.C.U.S., Prezidiului Sovietului Su
prem și Guvernului U.R.S.S.

'

LA INVITAȚIA PREȘEDINTELUI S.U.A., Ronald Reagan, președințele Egiptului, Anwar El Sadat,
primul ministru al Israelului —
care va fi desemnat după alegerile
de la 30 iunie — și regele Hussein
al Iordaniei, vor efectua vizite la
Washington in a doua parte a
acestui an — a anunțat oficial
Casa Albă. Șeful statului egiptean
se va afla la Washington in zilele
de 5 și 6 august, premierul israelian in zilele de 9 și 10 septembrie,
iar suveranul hașemit — la 2 și 3
noiembrie a.c.
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ROMÂNIA LA TIRGUL INTERNAȚIONAL DE LA BARCELONA. La
cea de-a IX-a ediție a Tirgului internațional de la Barcelona, țara noastră
participă cu un pavilion in care sint expuse produse ale industriei con
strucției de mașini, chimice, ușoare și ale altor ramuri ale industriei
românești. Exponatele prezentate de întreprinderile românești de comerț
exterior, printre care autoturismele ARO și produsele industriei electro
nice, se bucură de un mare interes din partea specialiștilor.

Rezoluții adoptate de conferința miniștrilor
de externe ai țărilor islamice
BAGDAD 5 (Agerpres). — în ca
pitala Irakului au luat sfîrșit lucră
rile celei de-a 12-a Conferințe a mi
niștrilor afacerilor externe din țări
islamice — transmite agenția I.N.A.
în documentele finale adoptate se
reafirmă sprijinul hotărit față de
cauza dreaptă a poporului palesti
nian, pentru restabilirea drepturilor
sale legitime sub conducerea Organi
zației pentru Eliberarea Palestinei. A
fost adoptată o rezoluție în care mi
niștrii de externe islamici se pro
nunță pentru incetarea imediată și
cuprinzătoare a focului în Liban,
pentru reglementarea crizei libaneze.

Totodată, documentul exprimă în
grijorarea pentru continuarea con
flictului dintre Iran și Irak, pronunțindu-se pentru reglementarea lui pe
cale pașnică, pentru continuarea
eforturilor de bunăvoință ale țărilor
islamice in această problemă.
Reuniunea a adoptat, de aseme
nea, o serie de rezoluții care vizează
lărgirea și adincirea colaborării din
tre țările islamice, îndeosebi în do
meniul economic.
S-a hotărît ca cea de-a 13-a con
ferință ministerială șă aibă loc iq ca
pitala' Republicii Niger — Niamey.

Consiliul de Securitate a hotârît

Prelungirea mandatului forțelor O.N.U. staționate in Cipru
NAȚIUNILE UNITE 5 (Agerpres).
— Consiliul de Securitate al Națiu
nilor Unite a analizat situația din
Cipru și, după consultări cu părțile
interesate și cu acordul guvernului
cipriot, a adoptat hotărîrea de a
prelungi cu incă șase luni mandatul
forțelor O.N.U. staționate în insulă.
Salutînd reluarea convorbirilor în
tre comunitățile cipriotă greacă și
cipriotă turcă, Consiliul de Secu
ritate a adresat apelul de a fi con
tinuate aceste negocieri și de a se
evita orice tergiversări, spre a se
obține rezultate pozitive in soluțio
narea politică a problemei cipriote.
Consiliul de Securitate cere secre
tarului general al O.N.U. să continue

FRANȚA: Georges

misiunea de bune oficii în Cipru, și
să prezinte un raport pină la 30
noiembrie asupra realizării hotârîrilor consiliului în ceea ce privește
reglementarea situației din insulă
NICOSIA. — întrunită în nou,
componență, rezultată după scruti
nul de la 24 mai, Camera Reprezen
tanților din Cipru a ales în funcția
de președinte al său pe Gheorghios
Ladas, singurul candidat la acest
post, prezentat de Partidul Democra
tic, informează agenția C.N.A.
După alegere, Gheorghios Ladas a
reafirmat politica privind asigurarea
unui Cipru independent, nealiniat și
demilitarizat.

Marchais despre acordul

electoral dintre comuniști și socialiști
PARIS 5 (Agerpres). — Luînd cu
vîntul la un miting electoral, Georges
Marchais, secretar general al P.C.
Francez, a apreciat pozitiv acordul
intervenit intre Partidul Comunist și
Partidul Socialist Francez. După
cum s-a anunțat, cele două parti
de au hotărît să acorde votul lor,
la cel de-al doilea tur de scrutin,
candidatului stingii cel mai bine pla
sat la primul tur al alegerilor le
gislative din 24 iunie. Acest acord,
a spus secretarul general al P.C.F.,

va contribui la coeziunea forțelor
care militează pentru transformări
profunde, în interesul poporului fran
cez.
Georges Marchais a chemat oa
menii muncii să-și dea voturile candidaților comuniști pentru a crea în
Adunarea Națională o trainică ma
joritate de stingă, pentru a oferi
partidului comunist posibilitatea de
a juca un rol constructiv în viața
țării.

FRANCE PRESSE:

„Japonezii se pronunță împotriva prezenței
armelor nucleare pe teritoriul lor“
„Presa, guvernul, opoziția, asocia
țiile de cetățeni, intr-un cuvint
toată lumea din Japonia are, de
citeva săptămâni, o singură obsesie:
arma nucleară. Aproape nu există
zi în care acest subiect, cel mai
sensibil in Japonia după ce țara a
suferit, in 1945, dublul bombarda
ment atomic, să nu fie dezbătut in
parlament, la televiziune sau în co
loanele presei".
Astfel își începe corespondența sa
din Tokio trimisul special al agen
ției France Presse, Herve Couturier,
care subliniază că o serie de eve
nimente recente au readus proble
ma armelor nucleare în atenția
opiniei publice japoneze. Printre acestea se menționează „afacerea
Nissho Maru", cargoul japonez
scufundat in apele din apropierea
Japoniei, după ce a fost lovit de
un submarin american cu propulsie
nucleară, accident in urma căruia
doi marinari au pierit. France
Presse continuă: „Marea întîrziere
cu care s-a notificat accidentul de
către americani autorităților japo
neze, ca și punctele obscure din
raportul respectiv au ridicat între
bări în legătură cu misiunea sub
marinului american în zona respec
tivă. Acestui fapt i s-au adăugat
declarații revelatoare ale unor per
sonalități americane neoficiale, care

au declanșat o veritabilă furtună
politică și au contribuit la mobili
zarea adversarilor armelor nuclea
re. Astfel, fostul ambasador ameri
can în Japonia, Edwin Reischauer,
a declarat că in apele teritoriale și
în porturile japoneze au staționat
nave nucleare americane. Dezmin
țirile oficiale n-au convins pe ni
meni, opinia publică considerind că
în aceste cazuri au fost violate cele
trei principii — de a nu poseda, a
nu fabrica și a nu introduce pe te
ritoriul național arme nucleare.
Opunindu-se oricărei încălcări a
literei constituției, opoziția acuză
autoritățile care s-au succedat la
putere de-a lungul anilor de a fi
indus in eroare populația. La aceas
ta se adaugă acum faptul că port
avionul american „Midway" urmea
ză să se întoarcă vineri in portul
Yokosuka, din golful Tokio. „Nu
meroase partide și asociații politice,
scrie A.F.P., organizează, incepind
de joi și pină duminică, puternice
manifestații de protest împotriva
revenirii in port a acestei nave mi
litare de 51 000 tone, despre care se
crede că este echipată cu arme nu
cleare. O serie de organizații și-au
anunțat intenția de a pătrunde in
interiorul bazei militare americane
pentru a împiedica acostarea la
țărm a navei".
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