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fsmALUCnElE INITIATIVE ALE TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUSESCU, ALE ROMÂNIEI SOCIALISTE 
pentru dezarmare, pentru o Europă fără arme nucleare, pentru o lume a păcii 

au un profund ecou in conștiința popoarelor, a națiunilor lumii

APELUL POPORULUI ROMAN 
difuzat ca document oficial al O. N. U.

NAȚIUNILE UNITE 21. Apelul 
poporului român adresat sesiunii 
speciale a Adunării Generale a 
O.N.U. consacrată dezarmării a 
fost difuzat ca document oficial 
al O.N.U.

In scrisoarea către președintele 
Adunării Generale a O.N.U., tri
misă cu acest prilej, se sublinia
ză că Apelul este o nouă expre
sie a voinței de pace a poporu
lui român, a politicii constante a 
Republicii Socialiste România, a 
președintelui Nicolae Ceaușescu 
în favoarea păcii și dezarmării, în 
primul rînd a dezarmării nuclea
re. Evocînd vasta campanie de 
depunere a semnăturilor, desfă
șurată chiar în zilele în care la se
diul din New York al Națiunilor 
Unite au loc lucrările sesiunii

speciale consacrată dezarmării, 
scrisoarea reliefează faptul că 
cei 18 milioane de semnatari 
aparțin celor mai diverse catego
rii sociale, tuturor generațiilor, 
ceea ce conferă Apelului valoarea 
unui angajament al întregului 
popor român de a susține prin 
toate mijloacele pacea, dezar
marea și securitatea internațio
nală, ilustrează speranța sa că 
actuala sesiune a Adunării Ge
nerale a Națiunilor Unite se va 
încheia cu rezultate concrete, de 
natură să marcheze o etapă im
portantă, distinctă, în acțiunea 
comunității internaționale în fa
voarea dezarmării.

Prin difuzarea Apelului ca do
cument oficial al O.N.U., glasul

de pace al întregii națiuni româ
ne se face auzit din nou în foru
mul mondial al națiunilor, ampli- 
ficînd forța inițiativelor bine cu
noscute ale României socialiste, 
ale președintelui său, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a impresio
nantelor demonstrații pentru pace 
și dezarmare care au avut loc în 
întreaga țară, cu un puternic 
ecou dincolo de hotare — toate 
izvorîte din atitudinea statornică 
a poporului nostru în favoarea 
unei păci trainice, a înfăptuirii 
unei securități reale în Europa și 
pe plan mondial, pentru o lume 
lipsită de războaie, mai bună și 
mai dreaptă, în care toate statele 
să conlucreze fertil, pe bază de 
egalitate și respect reciproc.

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit delegația Partidului Unit al Independenței Naționale 

din Zambia - U.N.I.P., condusă de Humphrey Mulemba, 
secretar general al partidului

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, luni, 
delegația Partidului Unit al Inde
pendenței Naționale din Zambia — 
U.N.I.P., condusă de Humphrey Mu
lemba. secretar general al partidului, 
care, la invitația C.C. al P.C.R.. face 
o vizită în tara noastră.

Exprimind intreaga gratitudine 
pentru întrevederea acordată, pentru 
posibilitatea oferită de a vizita 
România și de a cunoaște nemijlocit 
unele din realizările remarcabile ob
ținute de poporul român sub condu
cerea P.C.R.. conducătorul delegației 
a înminat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un mesaj de prietenie din 
partea președintelui Republicii Zam

bia. dr. Kenneth David Kaunda, 
președintele Partidului Unit al Inde
pendentei Naționale, și a transmis 
din partea acestuia cele mai bune 
urări de sănătate și fericire, iar po
porului român prieten — progres și 
prosperitate. Oaspetele a exprimat 
recunoștința poporului zambian pen
tru sprijinul acordat de tara noastră 
în pregătirea de cadre, in acordarea 
de asistență tehnică Zamblei. Tot
odată. el a dat o înaltă apreciere po
liticii externe a României, activi
tății neobosite desfășurate pe plan 
mondial de președintele Nicolae 
Ceaușescu.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit pentru sentimentele expri
mate și a rugat să se transmită 
președintelui Kenneth David Kaunda

salutul său călduros, cele mai bune 
urări, iar poporului zambian prieten 
urări de noi succese in dezvoltarea 
economico-socială a patriei.

în cursul convorbirii au fost subli
niate bunele relații care se dezvoltă 
între România si Zambia, intre Parti
dul Comunist Român și Partidul 
Unit al Independentei Naționale din 
Zambia, în spiritul stimei și respec
tului reciproc, al convorbirilor șl În
țelegerilor convenite între tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Kenneth David 
Kaunda. in interesul poporului ro
mân și poporului zambian. al cauzei 
păcii, securității și independentei 
naționale, progresului și colaborării 
înt’-e națiuni.
(Continuare in pag. a V-a)

Din întreaga țară, mesaje de unanimă aprobare și profundă 
satisfacție față de rezultatele rodnice ale vizitei președintelui 
Nicolae Ceaușescu în Irak și Iordania PAGINA A lil-A

Apelul de pace al poporului român pourtâ 18 milioane de semnaturi
ale muncitorilor, țăranilor, intelectualilor, tineri și vîrstnici, romani, maghiari, germani și de alte 
naționalități exprimind impresionanta unanimitate a națiunii noastre în sprijinul politicii de pace 
a președintelui țării, solidaritatea cu toate popoarele lumii in lupta pentru oprirea cursei 

inarmărilor, pentru pace și colaborare internațională
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In numele existenței oamenilor, al viito

rului umanității ne adresăm Organizației 
Națiunilor Unite, tuturor statelor și popoa
relor cu chemarea de a trece peste orice 
considerente și obstacole și de a hotărî 
oprirea cursei înarmărilor, trecerea la în
făptuirea dezarmării, și în primul rînd 

a dezarmării nucleare!
(Din APELUL POPORULUI ROMAN adresat sesiunii speciale 

a Organizației Națiunilor Unite consacrată dezarmării)
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Cîntec de pace
România din pruncie 
Ne alina, ne iubește 
Și cu dor de veșnicie 
Graiul ni-l înveșnicește
Noi venim din veacuri multe 
Și statornici și cuminți 
Și avem Carpați in suflet 
Și avem și buni părinți
Visul de statornicie 
Nu ne-a părăsit vreodată
Chiar de-am plins sub vreo cîmpie 
Chiar de-am fost și trași pe roată
N-am rivnit în stăpînire 
Fagurii din altă limbă 
Pentru nici o fericire 
Dorul maicii nu se schimbă
Ce vrem noi ? „Noi, bună pace". 
Ea ne este legămint — 
Fie pace-n România 
Pace fie pe pămint
Româneștile pridvoare 
Libere in veci să fie 
Noi atit rivnim sub soare 
Din adincuri, din pruncie
Căci venim din priveghere 
Și de pace ne e dor
Cum ni-i dor de maica noastrâ 
Cea din veac, din tricolor

Dan VcRONA
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în aceste zile, cînd la O.N.U. se desfășoară sesiunea specială consacrată dezarmării, glasul de pace al poporului român 
se face puternic auzit în întreaga țară prin mitingurile și marșurile la care participă sute de mii de oameni

Imagine de la marșul pentru pace desfășurat ieri in sectorul 5 al Capitalei. In pagina a V-a : relatări de la marșurile și mitingurile ce au avut loc in țară
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în această sâptâniina, sarcina cea mai importantă in agricultură

RECOLTAREA GRABNICĂ A ORZULUI
Exemplul unităților fruntașe -

puternic îndemn tru realizarea
® Peste tot, munca să fie bine organizată, să fie folosite 

din plin combinele și timpul de lucru.
• După seceriș, imediat să se însămînțeze sau să se plan

teze cea de-a doua cultură.

timiș: Lucrările
se intensifică pe măsură 
ce lanurile dau In plrg

Pină acum. în județul Timiș re
colta de orz a fost strînsă de pe 
5 000 hectare din cele peste 60 000 
cultivate. „Săptămina in care am 
intrat va fi «săptămina orzplui» — 
ne spune ing. Ștefan Sălăgean, di
rector la direcția agricolă jude
țeană. După cum se prevede în pro
gramul Întocmit pentru desfășura
rea campaniei de recoltare din a- 
ceastă vară. în fiecare unitate agri
colă se va încheia. în maximum 
patru zile bune de lucru, strinsul 
orzului-.

în întreprinderile agricole de stat 
Volteni și Recaș, ca și in coopera
tivele agricole Dragșina și Stamora 
Română recoltarea orzului este in
tr-un stadiu deja avansat La ferma 
nr. 7 a I.A.S. Tomnatic se aflau la 
strinsul orzului, de pe cele 250 hec
tare, 7 combine, trei prese de ba
lotat paie și cinci tractoare cu 10 
remorci. Tovarășul Simion Morar, 
un vechi mecanizator, ne spune : 
„Am Început bine. Urmăresc să nu 
se spargă boabele, să nu se pro
ducă nici un fel de pierderi. Pen
tru asta, reglez de 3—4 ori pe zi 
combina. Noi. cei care lucrăm aici, 
sintem hotăriți să încheiem recol
tarea în cel mult 3—4 zile". Pe mi
riștea eliberată de paie, un tractor 
a și început pregătirea terenului 
pentru insămînțarea porumbului în 
cultură dublă.

La cooperativa agricolă Teremia 
Mare, tovarășul Wiliam Heinz, pri
marul comunei, a ținut să ne spună: 
„Sînt sole unde orzul are o umidi
tate mai ridicată. Ca să nu întîr- 
ziem recoltarea, am luat măsura ca 
orzul provenit din aceste lanuri să 
fie depozitat pe rampele betonate 
din sectoarele zootehnice ale unită
ților și lopătat pină se zvintă, pen-

V________________________________

LA STOICĂNEȘTI - OLT

Argumente pentru o zootehnie 
practicată cu pricepere

In pragul intrării în producție a noilor 
capacități se mai așteaptă utilaje și montori

Practica a dovedit că existența 
unui puternic sector zootehnic într-o 
cooperativă agricolă duce la dezvol
tarea averii obștești, la creșterea ve
niturilor cooperatorilor. Cind i-am 
adresat întrebarea : „Ce loc ocupă 
zootehnia in ansamblul unității", to
varășul Dumitru Tudose, Erou al 
Muncii Socialiste, președintele coo
perativei agricole din Stoicănești, 
județul Olt, a răspuns fără ezitare : 
„Fără o zootehnie puternică nu se 
poate asigura o diversificare a pro
ducției, o folosire rațională a forței 
de muncă. Chiar dacă, să zicem, se 
obțin recolte mari de griu și po
rumb, de legume și sfeclă de zahăr, 
zootehnia își are, trebuie să-și aibă, 
în tot acest ansamblu, rolul ei bine 
definit. Animalele valorifică cu o 
bună eficientă furajele de volum, 
produsele secundare de la culturile 
de cereale și plante tehnice. La in
ceput, in cooperativa noastră era 
preponderent sectorul vegetal. 
Ne-am dat seama insă de necesita
tea dezvoltării zootehniei ca impor
tantă sursă de venituri. Ca urmare, 
ponderea zootehniei a crescut an de 
an, ea asigurînd acum 60 la sută din 
veniturile totale ale cooperativei. în 
anul 1981, de exemolu, In zootehnie 

realizat peste 32 milioane lei. cu 
6 milioane lei mai mult decit preve
derile din plan".

Intr-adevăr. cooperativa agricolă 
din Stoicănești are un sector de creș
tere a animalelor foarte dezvoltat. 
Efectivele de bovine au ajuns la 
peste 1 900 canete. din care 700 vaci 
și juninci, 4 350 ovine, aproape 130 000 
de păsări etc. Demn de remarcat este 
faptul că planul la efectivele și pro
ducțiile animaliere a fost depășit 
anul trecut la toate speciile de ani
male. La lapte, de exemplu, s-au 
realizat în medie pe cap de vacă 
furajată 3141 litri, ceea ce înseam
nă cu 341 litri mai mult decit pre
vederile planului. Cooperatorii din 
Stoicănești au livrat anul trecut 
la fondul de stat peste 15 000 hl 
lapte de vacă, aproape 900 tone car
ne de bovine, mai mult de 16 mi
lioane ouă, precum și alte impor
tante produse agroallmentare. Și incă 
un aspect : în sectorul zootehnic al 
cooperativei agrioole își desfășoară 
activitatea peste 300 de cooperatori. 
Mulți dintre aceștia lucrează de ani 
și ani de zile in sectorul creșterii 
animalelor. Florea Slujitoru. de e- 
xemplu, nu și-a schimbat locul de 
muncă din anul 1949, de cind s-a 
înscris in cooperativa agricolă. A- 
cum. la vîrsta pensionării, spunea : 
„Atît timp cit pot să muncesc, voi 
lucra în continuare în zootehnie, pen
tru că imi plac animalele, m-am o- 
bișnuit să le înțeleg după privire".

Odată cu înființarea a noi sectoa
re de producție, cum este cel de 
creștere a păsărilor, au venit să lu
creze în zootehnie și tineri absol
venți ai liceului agroindustrial. De
altfel. aici, la Stoicănești, nu se pune 
problema llosei forței de muncă in 
zootehnie. Dimpotrivă, aici iși des
fășoară activitatea cel mai buni, cei 
mal harnici membri cooperatori, ti
neri și vîrstnici. Remarcăm, de ase
menea. faptul că și in celelalte sec
toare de activitate există o perma
nentizare a forței de muncă. Din 
cele aproape 1 200 brațe de muncă 
active, mai mult de jumătate iși 
desfășoară activitatea în sectoare de 
producție permanente — ciupercărie. 
zootehnie, activități anexe și indus
triale, atelier mecanic etc. 

<

tru a putea fi depozitat în bune 
condiții". O inițiativă gospodăreas
că, izvorită din grija de a strînge 
recolta mai repede și fără pierderi. 

Recoltarea orzului a demarat 
deci și in Timiș in condiții bune, 
în zilele următoare, pe măsură ce 
alte lanuri vor da in pirg. lucrările 
se vor intensifica. (Cezar Ioana, co
respondentul „Scinteii").

TULCEA:

Fără întrerupere, 
de dimineața pină seara 

în unitățile agricole din județul 
Tulcea a Început secerișul orzului. 
Duminică, 20 iunie, au intrat in la
nuri primele combine din cele 950 
care vor lucra in această campanie 
la recoltarea păioaselor. Au declan
șat secerișul orzului mecanizatorii 
din consiliile agroindustriale Dăeni, 
Baia. Cerna. Mahmudia și Isaccea. 
Cu toate că duminică a plouat in 
multe zone din județ, in această 
primă zi de lucru orzul a fost 
strins de pe aproximativ 1 000 hec
tare. La cooperativa agricolă 
Ostrov, din consiliul agroindustrial 
Dăeni. duminică s-a recoltat orzul 
de pe aproape 100 hectare. Luni. 21 
iunie, mecanizatorii au Încheiat a- 
ceastă lucrare pe toate cele 165 
hectare. „Am concentrat combinele 
pe solele unde orzul a ajuns mai 
repede la maturitate — ne spune 
tovarășul Nicolae Olteanu. pre
ședintele consiliului agroindustrial 
Dăeni. Lucrind de dimineața și 
pină la căderea serii, in 4 zile bune 
de lucru vom Încheia recoltarea 
orzului pe toate cele 3140 hectare 
cultivate in unitățile agricole din 
acest consiliu agroindustrial".

Ieri, 21 iunie, secerișul orzului 
s-a e 'tins în majoritatea unităților 
agricole din județul Tulcea. Măsu
rile de întrajutorare între unități, 
întreprinse de comandamentul ju
dețean pentru agricultură, creează

Noile reglementări privind organi
zarea și retribuirea muncii in agri
cultură stimulează activitatea și in 
sectorul creșterii animalelor. „Un 
accent deosebit — ne spune tova
rășul Dumitru Militaru. inginerul- 
șef al cooperativei agricole — îl vom 
pune pe asigurarea bazei furajere. 
Faptul că avem în acest an 450 de 
hectare destinate producției de furaje, 
față de 250 de hectare, cit am avut 
anul trecut, ne permite să organi
zăm mai bine producția de furaje, 
hrănirea corespunzătoare a animale
lor. în acest scop am mărit supra
fața de lucernă la 300 hectare, știut 
fiind faptul că această plantă asigu
ră nutreț in cantități mari și deo
sebit de valoros pentru toate cate
goriile și speciile de animale. Am 
cultivat, de asemenea. 50 ha cu sfec
lă furajeră și 100 ha cu porumb 
furajer. Pină acum am și depozitat 
20 tone de fin și 800 tone de furaje 
insilozate. Desigur, nu ne mulțumim 
numai cu furajele obținute din 
cultura principală, ci vom cul
tiva după orz, griu șl alte plan
te pe 775 ha în cultură dublă, a- 
vînd in vedere și asigurarea unor 
cantități importante de nutrețuri pen
tru animalele ce se cresc la gospo
dăriile populației".

La Stoicănești se fertilizează in fie
care an 400—500 de hectare cu gu
noi de grajd și de pe acele supra
fețe se obțin producții mult mai mari 
decit de pe terenurile fertilizate cu 
îngrășăminte chimice. Desigur, este 
un volum mai mare de muncă pen
tru administrarea îngrășămintelor 
naturale, dar producția obținută in 
plus răsplătește din plin acest efort. 
Mal trebuie spus că membrii coope
ratori din Stoicănești dispun de 80 
de atelaje — numărul acestora va 
spori cu Încă 30 — și ele sint folosite 
tot timpul anului cu o bună eficien
ță — vara la transportul producției, 
iar iarna la administrarea îngră
șămintelor1.

Pe lingă măsurile amintite, coo
peratorii din Stoicănești au stabilit 
un program concret de acțiune pen
tru buna îngrijire a animalelor, pen
tru dezvoltarea sectorului taurin și a 
complexului avicol. în acest an, 
cooperatorii din Stoicănești s-au an
gajat să depășească producția din 
zootehnie cu 3 milioane lei. livrind 
la fondul de stat, peste prevederi, 
importante cantități de lapte, carne 
și ouă.

Florea CEAUȘESCU 
Emilian ROUĂ 

Noua platformă a Combinatului siderurgic Câian Foto : S. Cristian

condiții ca In 4—5 zile bune de 
lucru să fie strinsă și depozitată 
in bazele de recepție Întreaga re
coltă de orz. De remarcat este și 
faptul că, in toate unitățile unde 
a inceput secerișul, se desfășoară 
din plin eliberarea terenurilor de 
paie in vederea insămințării celei 
de-a doua culturi. (Neculai Amihu- 
lesei, corespondentul „Scinteii").

călărași: De azi, 
secerișul se va extinde In 
toate unitățile cultivatoare

Recoltarea orzului se desfășoară 
din plin în 45 de unități agricole 
din județul Călărași. De azi. aceas
tă lucrare se va generaliza in toate 
cele 60 unități cultivatoare. Pro
ducțiile sint bune ; numeroase uni
tăți agricole, cum sînt cele din con
siliul agroindustrial Minăstirea. au 
obținut intre 4 200 și 5 200 kg orz 
la hectar. Duminică, in lanurile 
I.A.S. Sărulești a fost o zi obișnuită 
de lucru. La ferma 7 și in punctul 
Valea Argovei, concomitent cu 
strîngerea recoltei de orz. care de
pășește și aici 5 000 kg la hectar, 
s-a trecut la semănatul porumbu
lui. în multe unități agricole din 
județ s-a organizat schimbul doi 
pentru balotarea palelor, eliberarea 
și pregătirea terenului, spre a se 
însămînța la timp porumbul pentru 
boabe, legumele și culturile fura
jere. în fruntea acțiunilor se află 
oamenii muncii din întreprinderi
le agricole de stat Călărași. Mînă- 
stirea. Borcea și Jegălia, precum și 
cei din cooperativele agricole Ște
fan Vodă și Borcea I.

Acum, la începutul campaniei de 
recoltare a orzului în județul Că
lărași. în majoritatea unităților 
agricole munca este bine organi
zată, se dovedește grijă pentru a 
nu pierde nici o zi, nici o oră bună 
de lucru. (Rodie*  Simionescu, co
respondentul „Scinteii").

•) Indicatorii privind produc
ția netă, productivitatea muncii, 
costurile de producție si benefi
ciile sint calculați pe patru luni.

Călanul este cunoscut ca princi
palul furnizor de fontă cenușie 
pentru turnătorii. Cu cîțiva ani în 
urmă, la Călan, peste drum de ve
chile furnale cu o capacitate redu
să, * inceput să se construiască o 
platformă siderurgică modernă : 
două furnale de 1 000 mc, două coc- 
Serli, o instalație de aglomerare a 
minereului cu două linii tehnologice, 
o mare turnătorie.

Cit era de necesară această inves
tiție ? Avintul impetuos al indus
triei și, în cadrul acesteia, al unei 
ramuri de vîrf care este industria 
constructoare de mașini, a făcut să 
crească cererea de fontă cenușie, 
material absolut necesar pentru tur
narea unor utilaje metalurgice, a 
unor piese componente ale mașinilor 
unelte, utilajelor chimice ș.a. Cere
re care nu mai putea fi satisfăcută 
din producția instalațiilor existente. 
Alternativa construirii acestei noi 
platforme n-ar fi fost decit impor
tarea unor masive cantități de 
fotită cenușie.

Acum, un singur furnal produce 
de două ori mai multă fontă cenușie 
decit cele două preexistente. în con
diții superioare din punct de vede
re al eficienței economice. După ce 
al doilea furnal de aceeași capaci
tate va intra in funcțiune, practic se 
vor asigura integral necesitățile de 
fontă cenușie, renunțîndu-se com
plet la import. Cocseria, la rindul 
ei, cu o capacitate de două ori mai 
mare decit cea de pe vechea plat
formă, utilizează cu precădere căr
bune extras in apropiere, in Valea 
Jiului, Cocsul fabricat aici este des
tinat atit pentru necesități proprii, 
cit și pentru cele ale altor turnăto
rii din țară. De asemenea, instala
ția de aglomerare a minereurilor, pe 
lingă fabricarea aglomeratului folo
sit in furnalele proprii, asigură si 
un excedent de un milion de to
ne pentru combinatul siderurgic 
vecin, cel de la Hunedoara. Și, 
in fine, cu noua turnătorie se du
blează capacitatea de producție a u- 
tilajelor de turnare pentru oțelării 
(lingotiere. pilnii și poduri de tur
nare). a cilindrilor de laminor duri 
și extraduri, a demenților de răcire 
pentru furnalele siderurgice ș.a.

Ziarul „Scinteia" a informat pe
riodic cititorii despre mersul inves
tițiilor pe această platformă și nu o 
dată a criticat situațiile care au dus 
la anumite lntîrzieri în intrarea în 
funcțiune a unor obiective. Cum se 
prezintă lucrurile la ora actuală ? 
Ne-a însoțit în timpul investigații
lor și ne-a dat explicațiile solicitate

Secerișul orzului Io C.A.P. Zimnicea, județul Teleorman

PE SCURT, DE PE OGOARE
Arad : *n cursul

zilei de luni, .in mat 
multe unități Agricole 
din județul Arad a 
fost declanșat sece
rișul orzului. Suprafa
ța recoltată pină luni 
seara depășește 100 
hectare. De asemenea, 
in fiecare unitate a- 
gricolă s-au constituit 
formațiunile care vor 
lucra în timpul nopții 
la pregătirea terenu

lui •în vederea însă- 
mînțării culturilor du
ble de plante furajere, 
porumb boabe și le
gume. (Tristan Mihu- 
ța, corespondentul 
„Scinteii").

Vîlcea : Dedouă 
zile, în județul Vîlcea 
se lucrează intens la 
recoltarea orzului. Pri
mii care au intrat cu 
combinele în lanuri 
au fost mecanizatorii

ing. Virgilîu Cârlan, director tehnic 
al combinatului. Iată ce am consta
tat :

Dacă prima baterie de cocsificare 
a inceput să producă încă din luna 
septembrie a anului trecut, a doua 
baterie se află în perioada așa-numi- 
tă de „Încălzire", pentru ca, spre 
sfirșitul lunii iulie, aici să poată fi 
elaborată prima șarjă de cocs meta
lurgic. Specialiștii Combinatului si
derurgic din Călan apreciază că 
există condiții ca pînă la sfirșitul 
anului să se poată produce circa 
400 000 tone cocs metalurgic, ceea 
ce reprezintă un aport serios la ba
lanța materială a acestui produs.

în legătură cu a doua baterie de

Pe platforma siderurgică 
de la Călan

cocsificare, mai „dau emoții", după 
expresia unui Interlocutor, doar fi
nalizarea mașinii de șarjare și a ma
șinii de scos uși pe partea cocsului. 
Bunăoară, pentru montarea mașinii 
de șarjare lipsesc unele componente 
printre care chiar talpa mașinii, care, 
după cum am aflat ieri, este deja li
vrată de întreprinderea ,;1 Mai" din 
Ploiești.

Fabrica de aglomerare a minereu
lui a pornit încă din luna martie a 
anului trecut cu primul „fir" tehno
logic și cu depozitul de materii pri
me construit. In acest an mai sint 
de realizat „firul 11“ și depozitul de 
omogenizare, de existența căruia de
pinde în mod hotărîtor calitatea a- 
glomeratului și, implicit, a fontei. 
Dealtminteri, cea mai mare parte din 
utilaje și instalații sint asigurate, dar 
cel care trebuie să le monteze — în
treprinderea de construcții siderur
gice Hunedoara — nu a concentrat 

Așadar, în concluzie, cîteva cerințe deosebite pentru terminarea in
vestițiilor pe această platformă :

• Obiectivul nr. 1 : intrarea in funcțiune a celei de a doua baterii de 
cocsificare, căci fără cocs nu poate incepe nici producția la furnalul 4 ;

• Constructorul să concentreze forțe mai importante Ia terminarea 
obiectivelor-cheie. După cit am putut constata, în multe locuri unde exis
tă materiale și utilaje au cam dispărut montorii, tocmai acum cind este 
mal mare nevoie de ei ;

O Impulsionarea asigurării tuturor utilajelor care condiționează pu
nerile in funcțiune ;

• Trecerea fără alte tergiversări Ia executarea lucrărilor necesare 
pentru prevenirea înghețului benzilor de transport pe timp de iarnă.

Vom reveni pentru a consemna punerea in funcțiune a obiectivelor 
pe această platformă siderurgică.

Sabin CERBU 
Comeliu CÂRLAN

din cooperativele agri
cole Drăgoiești. Prun- 
deni. Băbeni, Ionești 
și altele. în acest an 
s-a generalizat in toa
te unitățile agricole 
vîlcene organizarea 
lucrului în flux con
tinuu — recoltat, 
transportul paielor și 
însățnințarea culturi
lor duble, care vor o- 
cupa 4 000 hectare. (Ion 
Stanciu, coresponden
tul „Scinteii").

forțe suficiente în acest punct de 
lucru.

In privința utilajelor pentru aglo
merare — o singură incertitudine : 
sosirea exhaustorului pe care tre
buie să-l fabrice întreprinderea de 
construcții de mașini din Reșița.

Și acum cîteva cuvinte despre fur
nalul 4, care va ttebui să producă 
încă în această vară. De fapt, mari
le probleme de montaj sînt de pe 
acum rezolvate. Mai sint de primit 
cîteva utilaje mărunte de la Fabrica 
de utilaje metalurgice Buzău — par
tener care a promis că va urgenta 
livrarea lor. Problema cea mai im
portantă este legată de pornirea ce
lei de-a doua turbosuflante la cen
trala electrotermică. Rotorul a sosit 
de la producător — întreprinderea 
de mașini grele București — și dacă 
va corespunde din punct de vedere 
calitativ totul va fi în ordine.

în fine, la turnătoria nouă s-a re
cepționat de curînd încă o capaci
tate de producție, iar la sfirșitul a- 
nuiui, dacă constructorul se va mo
biliza mai serios, se poate ajunge la 
capacitatea finală.

Mai multi muncitori și specialiști 
cu care am stat de vorbă ne-au a- 
tras atenția asupra unei probleme 
deosebit de importante, pentru solu
ționarea căreia, din păcate, nu se ac
ționează țu fermitate. In iama tre
cută, datorită frigului, deseori au 
înghețat și s-au oprit instalațiile de 
alimentare cu materii prime. Con
secința : în economie s-a resimțit o 
acută lipsă de fontă cenușie. Ce este 
de făcut ca în iarna viitoare neca
zurile să nu se repete ? Nimic alt
ceva decit refacerea circuitelor de a- 
limentare a furnalelor și aglomera- 
toarelor, acoperirea benzilor de 
transport și Încălzirea stațiilor de 
transbordare. Ni s-a spus că 
IPROMET tot întocmește proiecte, 
dar că nu s-a ajuns încă la soluția 
definitivă.

integrală a planului pe 1882
Rezultatele întrecerii socialiste 

pe cinci luni din acest an

Publicăm în continuare rezultatele obținute In întrecerea socia
listă de alte colective de oameni ai muncii din industrie, transpor
turi, construcții, agricultură, circulația mărfurilor și unități presta
toare de servicii pentru populație.

Potrivit rezultatelor obținute șt punctajului general stabilit pe 
baza îndeplinirii planului la indicatorii prevăzuți in criteriile de 
organizare a întrecerii, în cele cinci luni care au trecut din acest 
an *)  pe primele locuri se situează :

ÎN DOMENIUL 
EXTRACȚIEI ȘI PREPARĂRII 

MINEREURILOR
Locul I : Exploatarea minieră 

Baia Sprie, județul Maramureș, cu 
816,5 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 6,9 la sută la pro
ducția netă, 1,4 la sută la producția 
fizică, 2,8 la sută la producția- 
marfă vindută și încasată, 22,9 la 
sută la volumul de pregătiri mi
niere. 7,5 la sută la productivitatea 
muncii ; consumurile normate de 
materiale de bază au fost reduse 
cu 32,4 la sută, iar cele de energie 
electrică și combustibili cu 15,2 la 
sută.

Locul II : Exploatarea minieră 
Cavnic, județul Maramureș.

Locul III : Exploatarea minieră 
Certej, județul Hunedoara.
ÎN DOMENIUL TRANSPORTULUI 

ȘI DISTRIBUȚIEI 
ENERGIEI ELECTRICE

Locul I : întreprinderea de rețele 
electrice Suceava cu 358,7 puncte.

Unitatea a realizat sarcinile de 
plan privind producția netă în ac
tivitatea de construcțli-montaj șl 
productivitatea muncii ; consumul 
propriu tehnologic a fo6t redus cu 
1,1 la sută ; au fost reduse cheltu
ielile totale prevăzute în buget cu 
0,3 la sută, iar cheltuielile maxime 
la 1 000 lei producție în construcții- 
montaj cu 0,5 la sută ; la indica
torul încadrarea in repartițiile de 
energie electrică, unitatea a reali
zat o economie de 5,8 la sută.

Locul II: întreprinderea de re
țele electrice Deva.

Locul III: întreprinderea de re
țele electrice Pitești.

IN INDUSTRIA DE MAȘINI 
ȘI UTILAJE ELECTRICE, 

MOTOARE ȘI MATERIALE 
ELECTROTEHNICE

Locul I : întreprinderea de con
ductori electrici emailați Zalău, 
județul Sălaj, cu 762,1 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 1,2 la sută la pro
ducția netă, 0,5 la 6ută la produc- 
ția-marfă vindută și incasată, 1,2 
la sută la productivitatea muncii, 
5.3 la sută la beneficii ; de aseme
nea. s-au realizat depășiri impor
tante la export ; consumurile nor
mate de energie electrică și com
bustibili au fost reduse cu 1,1 la 
6Ută.

Locul II : întreprinderea „Elec- 
tromotor“-Timișoara.

Locul III : întreprinderea de ma
șini electrice București.

ÎN INDUSTRIA 
CONSTRUCȚIILOR DE MAȘINI 

— alte ministere —
Locul I: întreprindere*  de piese 

de schimb și utilaje pentru indus
tria chimică Satu Mare cu 1 427,7 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 8,9 la sută la 
producția netă, 58,4 la sută la pro
ducția fizică, 11,6 la sută la pro- 
ducția-marfă vindută și încasată, 
3 la sută la productivitatea muncii,
39,6 la sută la beneficii, 7,7 la sută 
la livrări de mărfuri la fondul pie
ței ; cheltuielile materiale planifi
cate la 1 000 lei producție-marfă au 
fost reduse cu 4,2 Ia sută, iar con
sumurile normate de energie elec
trică și combustibili cu 5,9 la sută.

Locul II : întreprinderea de pro
ducție industrială pentru construc
ții căi ferate Harghita.

Locul III : întreprinderea „Teh- 
nouti!aj“-Odorheiu Secuiesc, ju
dețul Harghita (M.A.I.A.).

ÎN INDUSTRIA CHIMICA 
— SUBRAMURA 

PRELUCRAREA CAUCIUCULUI 
ȘI MASELOR PLASTICE

Locul I : întreprinderea de anve
lope „Victoria"-Florești, județul 
Prahova, cu 879,6 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 4,9 la sută la 
producția netă, 7,4 la sută la ex
port, 5,3 la sută la producția fizi
că, 7,8 la sută la producția-marfă 
vindută și Încasată, 1,6 la sută la 
productivitatea muncii, 1,9 la sută 
la beneficii, 39,8 la sută la livrări 
de mărfuri la fondul pieței ; con
sumurile normate de materii prime 
și materiale au fost reduse cu 7,5 
la sută, iar cele de energie electri
că și combustibili cu 5,2 la sută.

Locul II : întreprinderea „Ener
gia" — Constanta.

Locul III : întreprinderea „Prod- 
complex" — Tg. Mureș.
ÎN INDUSTRIA MATERIALELOR 

NEFEROASE ȘI RARE
Locul I : întreprindere*  „Laro- 

met" — București cu 766,4 puncte.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu : 8,6 la sută la pro
ducția netă, 4,8 la sută la produc
ția fizică, 7,7 la sută la producția- 
marfă vindută și încasată. 8,5 la 
sută la productivitatea muncii. 36,1 
la sută la beneficii ; consumurile 
normate de energie electrică și 
combustibil au fost reduse cu 20,9 
la sută.

Locul II : întreprinderea meta
lurgică de metale neferoase Copșa 
Mică, județul Sibiu.

Locul III : întreprinderea meta
lurgică de metale neferoase Baia 
Mare.

ÎN INDUSTRIA CIMENTULUI 
ȘI A MATERIALELOR 

DE CONSTRUCȚII
t

Locul I : întreprinderea de mate
riale de construcții Brașov cu 955,1 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 2,3 la sută la pro
ducția netă. 13,9 Ia sută la produc
ția-marfă vîndută și încasată. 2,9 
la sută la productivitatea muncii,
10.7 la sută la beneficii ; depășiri 
importante au fost obținute și la 
export ; consumurile normate de 
energie electrică și combustibili au 
fost reduse cu 1 la sută.

Locul II : întreprinderea „Mar
mura" — București.

Locul III : Combinatul de lianți 
șt materiale refractare Turda, ju
dețul Cluj.
ÎN INDUSTRIA CONFECȚIILOR
Locul I : întreprinderea de con

fecții Suceava cu 406 puncte.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu : 2,6 la sută la pro
ducția netă, 1 la sută la export, 
1,6 la sută la producția fizică. 9,6 
la sută la producția-marfă vîndută 
șl încasată, 3,8 la sută la producti
vitatea muncii, 12,7 la 6Ută la be
neficii ; consumurile normate . de 
materii prime și materiale au fost 
reduse cu 1,1 Ia sută, iar cele de 
energie electrică și combustibili cu 
9,4 la sută.

ÎNTREPRINDERI DE STAT 
PENTRU CREȘTEREA 

ȘI ÎNGRAȘAREA PORCILOR
Locul I: Combinatul pentru pro

ducere*  și industrializarea cărnii 
de porc Timiș cu 480 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 16,6 la sută la 
producția fizică de came, 4,3 la 
sută la livrările de carne de porc 
la fondul de stat și la efectivele de 
porcine la sfirșitul perioadei : de
pășiri importante au fost realizate 
și la beneficii ; cheltuielile planifi
cate la 1 000 lei productie-marfă au 
fost reduse cu 3,8 la sută.

Locul II : Combinatul pentru 
producerea și industrializarea căr
nii de porc Ialomița.

Locul III : întreprinderea agri
colă de stat pentru creșterea și in- 
grășarea porcilor Bacău.

ÎN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR FEROVIARE 

— STAȚII DE CALE FERATA
i

Locul I : Stația de cale ferată 
Birlad cu 360,4 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu: 3,5 la sută la vo
lumul de transport, 13,9 la sută la 
productivitatea muncii, 26,6 la sută 
la vagoane intrate-ieșite. 1,9 la sută 
la greutatea medie brută a trenu
lui de marfă ; stationarea vagoa
nelor de marfă în tranzit cu ma
nevră a fost redusă cu 10,7 la sută.

Locul II : Stația de cale ferată 
Bacău.

Locul III : Statia de cale ferată 
Fetești.

ÎN DOMENIUL 
CIRCULAȚIEI MĂRFURILOR — 
ÎNTREPRINDERI COMERCIALE 

CU RIDICATA
Locul I : întreprinderea comer

cială de stat cu ridicata mărfuri 
textile-incălțăminte Timișoara cu 
531 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 6,6 la sută la li
vrări de mărfuri cu ridicata. 3,2 la 
sută la volumul livrărilor de măr
furi pe un lucrător ; depășiri în
semnate au fost realizate și la be
neficii ; cheltuielile de circulație 
planificate la 1 000 lei livrări au 
fost reduse cu 9,2 la sută.

Locul II : întreprinderea comer
cială de stat cu ridicata mărfuri 
alimentare Alba Iulia.

Locul III : întreprinderea comer
cială de stat cu ridicata mărfuri 
metalo-chimice Ploiești.

ÎN DOMENIUL TURISMULUI
Locul I : întreprinderea de hote

luri și restaurante Mangalia cu 
504,5 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 8,4 la sută la des
faceri de alimentație publică. 3.3 
la sută la încasări medii pe un lu
crător ; depășiri însemnate au fost 
realizate și la beneficii ; cheltuieli
le de circulație planificate la 1 000 
lei desfacere au fost reduse cu 1,9 
la sută.

Locul II : întreprinderea balneo
climaterică Slănic Moldova.

Locul III : întreprinderea econo
mică de odihnă Snagov.

ÎN DOMENIUL 
APROVIZIONĂRII 

TEHNICO-MATERIALE
Locul I: Baza județeană de apro

vizionare tehnico-materială Bacău 
cu 865,5 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 18,7 la sută la vo
lumul de desfacere prin depozit,
36.7 la sută la preluarea stocurilor 
disponibile ; depășiri însemnate au 
fost realizate șl la beneficii, pre
cum și la mărfuri încărcate și ex
pediate mecanizat ; cheltuielile de 
circulație planificate la 1 000 lei 
desfacere au fost reduse cu 9 la 
sută.

Locul II : Baza județeană de 
aprovizionare tehnico-materială 
Neamț.

Locul III : Baza județeană de a- 
provizionare tehnico-materială Satu 
Mare.

(Agerpres)
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Din întreaga țară, mesaje de unanima aprobare și profunda 
satisfacție fata de rezultatele rodnice ale vizitei 

președintelui Nicolae Ceaușescu în Irak și Iordania 
TELEGRAME ADRESATE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

în telegrama COMITETULUI MU
NICIPAL BUCUREȘTI AL P.C.R. se 
arată : împreună cu intregul popor, 
comuniștii, toți oamenii muncii din 
Capitală, însuflețiți de cele mai a- 
lese simțăminte de dragoste .si pre
țuire ce vi le poartă dumneavoastră, 
mult stirtrate tovarășe Nicolae 
Ceausescu, cel mai iubit fiu al na
țiunii noastre socialiste, personalitate 
proeminentă a vieții politice con
temporane, vă adresează cu inimile 
pline de satisfacție si legitimă min
drie patriotică întreaga lor recunoș
tință și cele mai adinei mulțumiri 
pentru rezultatele fructuoase cu 
care s-au încheiat vizitele oficiale 
pe care le-ati efectuat in Republi
ca Irak si in Regatul Hașemit al 
Iordaniei.

Aducindu-vă omagiul si recunoș
tința noastră fierbinte fată de tot 
ceea ce ati făcut si faceți pentru 
elaborarea si transpunerea exempla
ră in viată a politicii partidului și 
statului nostru, pentru asigurarea 
dezvoltării și Înaintării impetuoase a 
Datriei ne drumul luminos al socia
lismului si comunismului, pentru bi
nele si fericirea întregului popor, do
rim să vă asigurăm, mult stimate 
tovarășe secretar general al partidu
lui. că acționăm neabătut. împreună 
cu intregul nostru popor, strîns uniți 
in jurul 'partidului, al dumneavoas
tră. pentru a da viată hotăririlor 
Congresului al XII-lea al partidu
lui.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN ALBA AL P.C.R. se spu
ne : împreună cu intregul popor, co
muniștii. toți oamenii muncii de pe 
meleagurile strămoșești ale Albei, 
ăfirmind incă o dată deplina apro
bare fată de politica internă și ex
ternă a partidului și statului nostru, 
recunoștința vie față de prodigioasa 
dumneavoastră activitate care a con
ferit patriei un larg prestigiu inter
național, dau o inaltă apreciere re
zultatelor rodnice ale vizitei pe care 
ati efectuat-o. mult stimate tovarășe 
Nioolae Ceaușescu, in Republica Irak 
și Regatul Hașemit al Iordaniei, re
marcabilă solie de prietenie si co
laborare. contribuție de seamă la 
salvgardarea păcii și conlucrării in
ternaționale.

Mîndri de a milita neobosiți sub 
conducerea dumneavoastră clarvăză
toare pentru Înfăptuirea neabătută, a 
politicii interne și internaționale a 
partidului și statului nostru, desfășu
răm. cu hotărire și încredere in forța 
unită a popoarelor, ample acțiuni' de 
pace, am semnat cti demnitate- si1 vo
ință fermă Apelul pentru pace și 
dezarmare al poporului român, ini
țiativă care conferă un nou prestigiu 
operei dumneavoastră. României so
cialiste.

în telegrama adresată de COMI
TETUL JUDEȚEAN ARAD AL 
P.C.R. . și CONSILIUL POPULAR 
JUDEȚEAN se arată : într-o puter
nică unitate de gindire și simțire, 
comuniștii, ceilalți oameni ai muncii 
arădeni — români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități — iși 
exprimă din adincul inimii deplina 
aprobare și via satisfacție pentru re
zultatele deosebit de fructuoase ale 
vizitelor pe care le-ați efectuat în 
Irak și Iordania. Primirea deosebit 
de călduroasă, stima și respectul, 
inaltele onoruri cu care ați fost în
conjurat, mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, in timpul noii solii de 
pace și prietenie, au reprezentat 
pentru locuitorii județului nostru, la 
fel ca pentru intregul popor, mo
mente de înălțătoare mindrie patrio
tică, văzind in aceste manifestări 
dovezi elocvente ale prestigiului 
României socialiste pe toate meridia
nele globului ale admirației și pre
țuirii de care vă bucurați pretutin
deni in lume, ca neobosit promotor 
al celor mai inaintate idealuri ale 
umanității.

în telegrama C.C. AL U.T.C.. CON
SILIULUI U.A.S.C.R. și CONSILIU
LUI NAȚIONAL AL ORGANIZAȚIEI 
PIONIERILOR se arată : Tinăra ge
nerație a României socialiste a urmă
rit cu viu interes și profundă satis
facție înalta solie de pace, prietenie 
și colaborare pe care o reprezintă 
vizita dumneavoastră in Republica 
Irak și Regatul Hașemit al Iordaniei 
și iși exprimă deplina aprobare fată 
de rezultatele deosebit de rodnice cu 
care se incheie acest eveniment de 
seamă in cronica relațiilor statorni
cite intre partidele și popoarele noas
tre, nutrind ferma convingere că noul 
dialog la nivel inalt va conferi noi 
dimensiuni raporturilor de colaborare 
economică, tehnico-științifică și cul
turală, pe baze reciproc avantajoase, 
in deplină concordanță cu posibilită
țile crescinde de care dispun țările 
noastre in toate aceste domenii.

în numele tuturor tinerilor patriei 
— muncitori, țărani, intelectuali, stu- 
denți, elevi și pionieri — vă încredin
țăm solemn, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. că 

urmind insuflețitorui dumneavoastră 
exemplu de slujire devotată a inte
reselor poporului român vom milita 
cu întreaga noastră energie si forță 
creatoare pentru înfăptuirea sarcini
lor ce ne revin din hotăririle Con
gresului al XII-lea al partidului, a 
ideilor, tezelor și orientărilor de o 
inestimabilă valoare teoretică și prac
tică cuprinse in expunerea prezen
tată la Plenara lărgită a C.C. al 
P.C.R. din 1—2 iunie 1982. că vom 
face totul pentru ridicarea patriei pe 
noi culmi de civilizație și progres.

Comuniștii, toti oamenii muncii 
din județul Argeș. împreună cu în
tregul nostru popor, au urmărit cu 
vie satisfacție și deplină mindrie 
patriotică vizita pe care dumnea
voastră. mult iubite si stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu. ati intre- 
prins-o zilele acestea in Irak și Ior
dania și dind glas sentimentelor de 
dragoste fierbinte pe care vi le Dur- 
tăm. aprobăm cu multă bucurie și 
satisfacție rezultatele vizitei, convor
birile și înțelegerile ce le-ati reali
zat la cel mai inalt nivel — se SDune 
in telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN ARGEȘ AL P.C.R.

Vă asigurăm, mult iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. că urmăm cu 
perseverentă pilduitoarea dumnea

voastră activitate revoluționară si 
că nu vom precupeți nici un efort 
pentru îndeplinirea sarcinilor ce ne 
revin din documentele Congresului 
al XII-lea al P.C.R.. că vom munci 
neabătut și cu întreaga noastră e- 
nergie creatoare in spiritul tezelor 
și ideilor de inestimabilă valoare 
teoretică și practică pe care le-ati 
prezentat la plenara lărgită a Comi
tetului Central al P.C.R. din 1—2 
iunie a.c.. contribuție de seamă la 
dezvoltarea teoriei și practicii con
strucției socialiste și comuniste, la 
îmbogățirea gindirii revoluționare 
contemporane.

Această nouă și importantă vizită 
pe care ati efectuat-o. mult stimate 
și iubite tovarășe secretar general, 
pe meleagurile Irakului și Iordaniei 
ne umple inimile de bucurie pentru 
convorbirile. înțelegerile și acordu
rile încheiate, româno-irakiene și 
româno-iordaniene, la cel mai inalt 
nivel, care constituie o strălucită 
confirmare a politicii de înțelegere 
și colaborare a României socialiste 
cu toate țările și popoarele lumii, 
indiferent de orinduire socială — se 
subliniază in telegrama COMITETU
LUI JUDEȚEAN BIHOR AL P.C.R.

Vă încredințăm, mult iubite și sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu. că 
oamenii muncii bihoreni, fără deo
sebire de naționalitate. în frunte cu 
comuniștii, sin-t angajați cu fermitate 
și responsabilitate revoluționară, 
proprie întregului nostru popor, să 
înfăptuiască neabătut hotăririle Con
gresului al XII-lea al partidului, ale 
plenarei lărgite a Comitetului Cen
tral al P.C.R. din 1—2 iunie 1982, 
prețioasele dumneavoastră indicații 
date și cu prilejul recentei vizite de 
lucru pe care ati efectuat-o în jude
țul Bihor, spre binele si fericirea po
porului român, pentru progresul și 
prosperitatea României socialiste.

însoțindu-vă cu gîndul de ne
țărmurită dragoste, stimă și prețuire 
in noua solie de pace, prietenie, so
lidaritate militantă și colaborare in
tre popoare pe care ati întreprins-o 
in Irak și Iordania, comuniștii, toți 
oamenii muncii din județul Botoșani, 
vă adresează, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, acum, la reîn
toarcerea pe pămîntul scump al pa
triei. un fierbinte bun venit și iși 
exprimă, din adincul inimilor, senti
mentele lor de profundă satisfacție 
și recunoștință pentru strălucitul 
bilanț al întilnirilor și convorbirilor 
pe care le-ați avut cu conducătorii 
țărilor vizitate — Be spune în tele
grama COMITETULUI JUDEȚEAN 
BOTOȘANI AL P.C.R. și CONSI
LIULUI POPULAR JUDEȚEAN.

Vă exprimăm întreaga noastră re
cunoștință, mult stimate tovarășe se
cretar general, pentru noua și stră
lucita dumneavoastră inițiativă de 
pace care și-a găsit o elocventă o- 
glindire în Apelul poporului român 
pentru dezarmare și pace, pentru în
treaga activitate pe care o desfășu- 
rați cu atîta stăruință pentru apă
rarea păcii și înlăturarea primejdiei 
pe care o reprezintă armamentul nu
clear.

înscrisă în preocupările constante 
de promovare și dezvoltare a rela
țiilor cu diferite state indiferent de 
sistemul politic, pe baza principiilor 
independentei și suveranității națio
nale. a respectului reciproc, a con
lucrării fructuoase in interes comun. 
In slujba cauzei păcii și destinderii 
internaționale, noua misiune de pace 
și prietenie, de întărire a legături
lor de colaborare pe multiple pla
nuri a țării noastre cu Irakul și Ior
dania, constituie o expresie elocven
tă a concepției și acțiunii ferme ce 
caracterizează personalitatea dum
neavoastră de militant politic de ta
lie internațională, de luptător neobo
sit pentru instaurarea In lume a unui 
climat de încredere, securitate și în
țelegere intre popoare — se arată 
in telegrama CONSILIULUI CEN
TRAL AL UNIUNII GENERALE A 
SINDICATELOR DIN ROMANIA.

Milioanele de membri ai sindica
telor — români, maghiari, germani 
și de alte naționalități — au urmărit 
cu mindrie patriotică manifestările 
de aleasă prețuire și profundă stimă 
ale personalităților politice și po
poarelor celor două țări față de dum
neavoastră, conducătorul iubit al 
partidului și statului nostru, mani
festări care exprimă elocvent înal
tul prestigiu de care vă bucurați în 
întreaga lume, aprecierile deosebite 
față de realismul, justețea și carac
terul constructiv al politicii externe 
a României socialiste.

Vă asigurăm că sindicatele nu vor 
precupeți nici un efort pentru a con
tribui cu toate forțele la înfăptuirea 
Programului de dezvoltare economi
că și socială a patriei stabilit de cel 
de-al XII-lea Congres al partidului 
Comunist Român, a orientărilor și 
indicațiilor cuprinse in magistrala 
expunere ținută la recenta plenară 
a C.C. al P.C.R., pentru ridicarea 
patriei noastre pe noi culmi de civi
lizație materială și spirituală, pen
tru prosperitatea și bunăstarea po
porului nostru.

Comuniștii, toți locuitorii din jude
țul Cluj, români, maghiari și de altă 
naționalitate, asemenea întregului 
popor, dind glas celor mai nobile 
sentimente de dragoste fierbinte, de 
aleasă stimă și inaltă prețuire ce vi 
le poartă dumneavoastră, mult sti
mate si iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, au urmărit cu deplină sa
tisfacție și legitimă mindrie patrio
tică rezultatele vizitelor oficiale de 
prietenie efectuate în Republica Irak 
și in Regatul Hașemit al Iordaniei, 
văzind in acestea o nouă și grăitoare 
e cpresie a spiritului profund nova
tor. a clarviziunii științifice si con
secventei revoluționare ce vă carac
terizează în tot ceea ce întreprin
deți in fruntea partidului și statului 
pentru înfăptuirea neabătută a poli
ticii interne și externe a României 
socialiste — se arată in telegrama 
COMITETULUI JUDEȚEAN CLUJ 
AL P.C.R.

Atmosfera plină de căldură, ma
nifestările de profundă stimă și rea
ped de care v-ați bucurat pe tot 
parcursul vizitelor, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
constituie noi mărturii ale înaltei 

prețuiri și admirații de care vă 
bucurați pe toate meridianele glo
bului.

Noi, oamenii muncii din județul 
Cluj, aprobăm cti profundă satisfac
ție și mindrie patriotică rezultatele 
vizitelor și vă încredințăm solemn de 
hotărirea noastră nestrămutată de a 
vă urma neabătut in tot ce întreprin
deți pentru înfăptuirea exemplară a 
hotăririlor Congresului al XII-lea, 
pentru triumful socialismului multila
teral dezvoltat in România socialistă 
și creșterea continuă a prestigiului 
său internațional.

împreună cu întreaga noastră na- . 
țiune, vă adresăm din adincul ini
milor urarea tradițională de ..bun 
sosit" din noua și fructuoasa vizită 
întreprinsă in Irak și Regatul Hașe
mit al Iordaniei și vă exprimăm, în 
numele tuturor locuitorilor județu
lui Constanța, cele mai calde senti
mente de dragoste, aleasă prețuire 
și profundă recunoștință pentru con
tribuția inestimabilă pe care v-ați 
adus-o și cu acest prilej la consoli
darea și dezvoltarea relațiilor de 
prietenie și colaborare multilaterală 
statornicite intre poporul român și 
popoarele irakian și iordanian, in in

• Contribuții de mare însemnătate pentru 
amplificarea conlucrării multilaterale prietenești 
dintre România și țările vizitate, in interesul 
reciproc al dezvoltării economico-sociale

• Noi și grăitoare mărturii ale înaltei considerații 
de care se bucură secretarul general al partidului, 
președintele republicii, in rindul popoarelor arabe, 
al tuturor popoarelor, pentru activitatea sa 
consecventă in sprijinul unei reglementări globale, 
trainice și juste in Orientul Mijlociu, al promovării 
cauzei păcii, securității și înțelegerii în lume

• Puternică reafirmare a angajamentelor 
comuniștilor, ale întregului nostru popor de a 
munci fără preget pentru înfăptuirea politicii 
interne și externe a partidului, pentru realizarea 
obiectivelor insuflețitoare stabilite de Congresul 
al XII-lea, pentru înflorirea patriei

teresul păcii, destinderii și cooperă
rii internaționale — se subliniază în 
telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN CONSTANTA AL P.C.R.

Noua dumneavoastră solie de pace 
evidențiază plenar năzuințele po
porului român de a trăi in liniște și 
bună înțelegere. într-o lume fără 
arme și războaie, exprimate in Ape
lul poporului român adresat sesiunii 
speciale a Organizației Națiunilor U- 
nite consacrată dezarmării.

Exprimindu-ne întreaga adeziune 
la rezultatele vizitelor oficiale recent 
încheiate, vă rugăm, mult stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu. să primiți 
întreaga noastră gratitudine pentru 
grija deosebită ce o purtat! dezvol
tării și înfloririi României socialiste, 
pentru activitatea rodnică ce o des
fășurări pe' arena internațională, in 
folosul destinderii, păcii și securită
ții popoarelor.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN COVASNA AL P.C.R. se 
arată : Dind glas sentimentelor de 
nețărmurită dragoste și profundă ad
mirație ale comuniștilor, ale tuturor 
oamenilor muncii, români și maghiari, 
de pe această vatră strămoșească, ne 
exprimăm cu entuziasm cea mai inal
tă apreciere, deplină satisfacție și 
legitimă mindrie patriotică fată de 
rezultatele deosebit de fructuoase cu 
care s-a încheiat vizita oficială de 
prietenie pe care ati efectuat-o in Re
publica Irak și în Regatul Hașemit al 
Iordanîei.

Cu inimile pline de bucurie pen
tru rodnicia acestei noi solii a păcii, 
prieteniei, colaborării și cooperării, 
vă rugăm să primiți, mult stimate și 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
sincera urare de „bun venit“ pe pă
mîntul scumpei noastre patrii. îm
preună cu angajamentul nostru ferm 
că vom urma neabătut minunatul 
dumneavoastră exemplu de dăruire și 
pasiune revoluționară și. într-o puter
nică și vibrantă unitate de voință șl 
gindire cu întregul ponor, ne vom 
înzeci eforturile, ne vom consacra si 
pe mai departe întreaga energie, pri
cepere și putere de muncă îndepli
nirii exemplare la un înalt nivel de 
calitate și eficientă, a tuturor sarci
nilor ce ne revin din Programul 
partidului, din indicațiile și orientă
rile dumneavoastră, date la recenta 
plenară lărgită a C.C. al P.C.R.. spo
rind astfel contribuția județului Co- 
vasna la ooera de înflorire si propă
șire a patriei. România socialistă.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN DÎMBOVIȚA AL P.C.R. 
se spune : Cu profunde sentimente 

de mindrie patriotică și imensă sa
tisfacție pentru rezultatele remarca
bile cu care 6-a încheiat noua și 
strălucita dumneavoastră solie de 
pace, colaborare și prietenie pe care 
ați purtat-o pe pămîntul Irakului și 
Iordaniei. comuniștii, toți oamenii 
muncii din județul Dîmbovița, vă 
adresează un înflăcărat omagiu și 
expresia celor mai calde sentimente 
de dragoste si recunoștință pentru 
activitatea neobosită pe care o des
fășurări pe plan intern și internatio
nal, pentru contribuția excepțională 
pe care o aduceți în dezvoltarea ra
porturilor de cooperare și bună înțe
legere între statele lumii, la cauza 
păcii și securității mondiale.

Puternic însuflețiți de minunatul 
dumneavoastră exemplu de înflăcă
rat patriotism și înaltă ' răspundere 
comunistă, ne exprimăm. mult 
iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, totala adeziune și devo
tamentul nemărginit fată de politica 
internă și externă a partidului și 
statului nostru și ne angajăm să ac
ționăm cu fermitate pentru înfăp
tuirea in cele mai bune condiții a 
sarcinilor pe acest an și pe întregul 
cincinal, pentru a întîmoina Confe
rința Națională a partidului și a

XXXVIII-a aniversare a eliberării 
patriei cu noi și importante realizări.

în telegrama CONSILIULUI OA
MENILOR MUNCII DE NAȚIONA
LITATE MAGHIARA DIN REPU
BLICA SOCIALISTA ROMANIA se 
arată : în aceste momente, cind toți 
fiii patriei noastre trăiesc intens sen
timentul solidarității lor depline cu 
luipta popoarelor lumii pentru pace, 
depunind semnătura pe Apelul adre
sat sesiunii speciale a O.N.U. con
sacrată dezarmării, oamenii muncii 
de naționalitate maghiară din Româ
nia. împreună cu intregul popor, cu 
mindrie patriotică iși exprimă deo
sebita satisfacție și deplina, aprobare 
față de rezultatele fructuoase ale vi
zitelor oficiale de prietenie pe care 
le-ați întreprins în Republica Irak 
șl Regatul Hașemit al Iordaniei. Sin- 
tem convinși că actualul dialog la 
nivel înalt va da un puternic impuls 
colaborării României pe multiple 
planuri cu Irak și Iordania.

Oamenii muncii de naționalitate 
maghiară din România vă asigură șl 
cu acest prilej că în strinsă unitate 
și frăție cu intregul popor român 
vor munci neabătut, cot la cot. pen
tru a da patriei noastre comune fi
zionomia unei țări in plină dezvol
tare socialistă, prefigurată de Con
gresul al XII-lea al Partidului Co
munist Român.

Cu brațele deschise, cu inimile pli
ne de dragoste și bucurie, cu entu
ziasm și emoție vă spunem ..Bine ați 
venit" la revenirea in patrie după 
strălucitele vizite pe care le-ati fă
cut în Republica Irak și în Regatul 
Hașemit al Iordaniei — se arată in 
telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN GIURGIU AL P.C.R.

Folosim și acest prilej pentru a ne 
exprima incă o dată întreaga noas
tră adeziune față de politica internă 
și externă a României socialiste, po
litică consacrată progresului Datriei 
și înțelegerii între popoare, al cărei 
promotor sinteti și pentru a cărei în
făptuire militați neobosit, cu pildui
toare energie și înțelepciune.

Călăuziți de strălucitele dumnea
voastră exemple, de modul în care, 
cu pasiune și fermitate, slujiți inte
resele națiunii române, vă asigurăm, 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. că 
vom acționa cu hotărire. vom face 
totul ca în județul Giurgiu să fie 
îndeplinite in mod exemplar sarci
nile ce ne revin.

Ne vom consacra toate forțele. în
treaga energie și capacitate de mun
că pentru a transpune neabătut in 

viață tezele, orientările și sarcinile 
de o inestimabilă valoare teoretică și 
practică cuprinse in magistrala ex
punere pe care ați-făcut-o la recenta 
plenară lărgită a Comitetului Cen
tral al P.C.R., pentru a spori și mai 
mult contribuția județu’”i nostru la 
înfăptuirea mărețelor obiective sta
bilite de partid pentru ridicarea 
scumpei noastre patrii pe trepte tot 
mai inalte ale progresului și bună
stării.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN HUNEDOARA AL P.C.R. 
se spune : Asemenea întregului nos
tru popor, comuniștii, toti oamenii 
muncii din județul Hunedoara, mi
neri. siderurgiști. energeticieni și 
constructori, lucrători ai ogoarelor, 
intelectuali, au urmărit cu viu in
teres și vibrantă emoție noua solie 
de pace întruchipată de vizita dum
neavoastră pe pămîntul Republicii 
Irak si al Regatului Hașemit al Ior
daniei.

într-o deplină unitate de voință și 
acțiune cu tara, locuitorii acestor 
străvechi meleaguri românești iși 
exprimă si cu acest prilej simțămin
tele lor de aleasă mindrie patrioti
că pentru nobila si neobosita dum

neavoastră activitate închinată pro
pășirii patriei noastre, vieții pașni
ce. înțelegerii, colaborării între po
poare si păcii în lume.

Ne exprimăm hotărirea noastră 
fermă, nestrămutată de a nu pre
cupeți nici un efort pentru înfăp
tuirea exemplară a sarcinilor ce ne 
revin din istoricele hotărîri ale Con
gresului al XII-lea al partidului, 
fiind convinși că astfel ne aducem 
contribuția la creșterea în continua
re a rolului României socialiste la 
edificarea unei lumi mai drepte si 
mai bune — o lume a păcii. înțe
legerii si colaborării intre toate po
poarele.

Dind glas sentimentelor de fier
binte dragoste, profund respect si 
nemărginită recunoștință ce vi le 
purtăm dumneavoastră, aprobăm cu 
cea mai vie satisfacție rezultatele vi
zitei pe care ati efectuat-o în Re
publica Irak și Regatul Hașemit al 
Iordaniei ce se constituie într-o nouă 
solie de pace, într-o elocventă do
vadă a respectului si admirației cu 
care dumneavoastră, cel mai iubit fiu 
al poporului român, personalitate 
proeminentă a vieții politice inter
naționale, sinteti înconjurat pe toate 
meridianele globului — se subliniază 
în telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN IALOMIȚA AL P.C.R.

Puternic însuflețiți de luminoase
le perspective deschise de hotărî- 
rile celui de-al XII-lea Congres al 
partidului, de orientările cuprinse în 
magistrala dumneavoastră exounere 
la recenta plenară lărgită a C.C. al 
P.C.R.. unindu-ne tot mai strîns în 
jurul partidului, al dumneavoastră 
personal, vă încredințăm și cu acest 
prilej de hotărirea si voința noastră 
unanimă de a vă urma neabătut, cu 
înalt devotament, exemplul dum
neavoastră de dăruire, de a munci 
cu responsabilitate comunistă pentru 
ridicarea României pe noi culmi de 
înflorire si prosperitate.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN IAȘI AL P.C.R. se arată : 
Comuniștii, toți locuitprii județului 
Iași au urmărit. în aceste zile de 
profundă vibrație patriotică, vizita 
oficială de prietenie efectuată de 
dumneavoastră, mult 6timate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, in Republica 
Irak și Regatul Hașemit al Iorda
niei, dind o inaltă apreciere rezulta
telor rodnice înregistrate in direcția 
adincirii relațiilor de prietenie intre 
popoarele și țările noastre, modului 
strălucit in care ați dat expresie, și 
de această dată, gindurilor. năzuin

țelor, idealurilor de pace și bună în
țelegere pe care le nutrește poporul 
român față de toate statele lumii.

Exprimindu-ne și cu acest prilej 
atașamentul nețărmurit față de poli
tica promovată cu fermitate și con
secvență de partidul și statul nostru, 
de dumneavoastră, mult stimate și 
iubite tovarășe secretar general, vă 
asigurăm că vom acționa pentru 
transpunerea în viață a sarcinilor 
care ne revin din documentele Con
gresului al XII-lea al P.C.R., acțio- 
nind cu toată puterea noastră de 
muncă în vederea realizării planului 
și a angajamentelor asumate în în
trecerea socialistă, sporindu-ne ast
fel contribuția la făurirea societății 
socialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre cpmunism, 
la creșterea prestigiului patriei noas
tre în lume.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN PRAHOVA AL P.C.R. se 
arată Comuniștii, toți oamenii mun
cii din județul Prahova, asemenea 
întregului nostru popor, au urmărit 
cu deosebită satisfacție și deplină 
aprobare noua vizită de prietenie pe 
care ați făcut-o in Republica Irak și 
in Regatul Hașemit al Iordaniei, ex
presie a consecventei cu care acțio
nați pentru înfăptuirea politicii noas
tre externe de pace și cooperare cu 
toate popoarele lumii, politică activă, 
militantă, al cărei ctitor și promotor 
sinteti dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. conducă
tor iubit al poporului nostru, perso
nalitate proeminentă a lumii contem
porane.

Aprobînd întru totul politica internă 
și externă a partidului și statului 
nostru, vă asigurăm și cu acest pri
lej, mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că oamenii mun
cii din Prahova, sub conducerea or
ganelor și organizațiilor de partid, 
vor acționa cu hotărire și energie re
voluționară pentru a îndeplini și de
păși sarcinile ce le revin pe anul 1982 
și pe întregul cincinal. în spiritul 
exigențelor și cerințelor formulate 
de dumneavoastră la recenta plenară 
lărgită a C.C. al P.C.R., adueîndu-ne 
astfel contribuția la înflorirea conti
nuă a patriei noastre socialiste, la 
amplificarea colaborării cu toate sta
tele, la întărirea prieteniei. înțe
legerii și păcii în întreaga lume.

împreună cu întregul popor, oame
nii muncii de naționalitate germană 
4in,țara noastră ap,urmărit cu mul
tă satisfacție și sinceră bucurie vizi
ta ’oficială de prietenie pe care ați 
întreprins-o, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. în Repu
blica Irak și în Regatul Hașemit al 
Iordaniei, exprimîndu-și deplinul a- 
cord și profunda gratitudine pentru 
activitatea prodigioasă pe care ați 
desfășurat-o pe intregul parcurs al vi
zitei. pentru rezultatele deosebit de 
fructuoase ale noului dialog Ia nivel 
înalt — se subliniază în telegrama 
CONSILIULUI OAMENILOR MUN
CII DE NAȚIONALITATE GERMA
NA DIN REPUBLICA SOCIALISTA 
ROMANIA.

Cu prilejul reîntoarcerii dumnea
voastră pe pămîntul scump al patriei, 
permiteți-ne. mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, să ne exprimăm 
din nou totala adeziune la politica in
ternă și internațională a partidului și 
statului nostru și să vă asigurăm că 
oamenii muncii de naționalitate ger
mană din tara noastră sint ferm ho- 
tărîți de a-și aduce întreaga con
tribuție, împreună cu întregul popor, 
la înfăptuirea hotăririlor Congresului 
al XII-lea, a ideilor și sarcinilor de 
o inestimabilă valoare teoretică si 
practică cuprinse în magistrala dum
neavoastră expunere la recenta 
plenară lărgită a C.C. al P.C.R.. în- 
timpinind cu noi fapte de muncă cea 
de-a 38-a aniversare a eliberării 
scumpei noastre patrii. Republica So
cialistă România.

Oamenii muncii maramureșeni, 
fără deosebire de naționalitate. în 
frunte cu comuniștii, au urmărit — 
cu vibrantă simțire patriotică, cu 
dragoste și aleasă prețuire — noua 
solie de pace, prietenie și colaborare 
pe care în numele poporului român 
ati întreprins-o in Republica Irak și 
Regatul Hașemit al Iordaniei — se 
spune în telegrama COMITETULUI 
JUDEȚEAN MARAMUREȘ AL 
P.C.R.

Folosim acest prilej pentru a ne 
exprima profunda recunoștință fată 
de dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. pentru 
neobosita activitate revoluționară pe 
care o desfășurati spre binele și 
prosperitatea poporului român, a 
scumpei noastre patrii, pentru stră
lucitele dumneavoastră inițiative de 
pace — grăitoare expresie a înaltei 
răspunderi față de soarta generații
lor de azi și ale celor viitoare.

Apreciem in cel mai înalt grad și 
susținem, prin întreaga noastră acti
vitate. inestimabila dumneavoastră 
contribuție pusă în slujba-triumfului 
păcii, făuririi unei lumi fără arme 
nucleare. în care să se instaureze 
trainic noile principii ale relațiilor 
dintre state. Ne aflăm permanent 
alături de dumneavoastră în munca 
și lupta statornică, perseverentă pe 
care o desfășurati. pentru o lume 
mai bună și mai dreaptă, pentru vic
toria idealurilor socialismului și co
munismului.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN OLT AL P.C.R. și CONSI
LIULUI POPULAR JUDEȚEAN se 
arată : Comuniștii, toți oamenii 
muncii din județul Olt. intr-o pu
ternică și vibrantă unitate de voință, 
trăire și gindire cu întregul partid 
și popor, au urmărit cu deosebită a- 
tenție și profund interes vizita pe 
care ati efectuat-o în Republica Irak 
și Regatul Hașemit al Iordaniei, vi
zită ce se înscrie ca un eveniment 
de cea mai mare însemnătate în cro
nica relațiilor internaționale ale 
României, pentru promovarea priete
niei și solidarității cu țările arabe, 
cu toate statele lumii.

Este incă o dovadă a prețioaselor 
și determinantelor contribuții pe 
care le adăugați permanent, cu sigu
ranță și hotărire. la înfăptuirea po
liticii partidului și statului nostru. 

pentru făurirea unei lumi mai drep
te și mai bune, in care toate popoa
rele să se dezvolte libere și inde
pendente, in condiții de pace și co
laborare.

Folosim și acest prilej de a expri
ma angajamentul oamenilor muncii 
din Olt de inzecire a eforturilor, de 
dăruire și entuziasm in întreaga ac
tivitate pentru ca. înfăptuind pre
țioasele indicații și orientări date de 
dumneavoastră, mult iubite și stima
te tovarășe secretar general, să ne 
îndeplinim in cele mai bune condiții 
sarcinile economico-sociale ce ne re
vin. aducindu-ne astfel o contribuție 
efectivă la progresul multilateral al 
patriei.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN TIMIȘ AL P.C.R. se arată: 
Acum, la înapoierea in patrie, din 
vizitele oficiale de prietenie efec
tuate in Republica Irak și în Regatul 
Hașemit al Iordaniei, ne face o alea
să plăcere și onoare ca. în numele 
comuniștilor, al tuturor celor care 
trăim și muncim pe aceste meleaguri
— români, germani, maghiari, sîrbi și 
de alte naționalități — să vă trans
mitem cele mai sincere sentimente de 
înaltă stimă și recunoștință fată de 
strălucita și neobosita activitate pe 
care o consacrați. cu atita înțelepciu
ne și dăruire, triumfului nobilelor 
idealuri ale poporului român de prie
tenie. colaborare, pace și progres.

Cu suprema satisfacție, mult stima
te tovarășe Nicolae Ceaușescu. ilus
tru conducător al națiunii române, ne 
angajăm, ca. urmîndu-vă neîncetat 
pilda și îndemnul, să muncim mai 
bine, mai eficient, să sporim substan
țial contribuția județului Timiș, a in
dustriei. a agriculturii, a celorlalte 
domenii economico-sociale. la întă
rirea avuției naționale, la ridicarea 
bunăstării materiale și spirituale a 
poporului, la creșterea rolului și 
prestigiului internațional al patriei 
noastre libere și independente. Româ
nia socialistă.

Consiliul de conducere al Ministe
rului Apărării Naționale, dind glas 
sentimentelor de profund devota
ment și aleasă prețuire ce vi le 
poartă ostașii țării, vă adresează 
„bun venit" din vizitele oficiale de 
prietenie efectuate în Republica Irak 
și Regatul Hașemit al Iordaniei — se 
arată în telegrama MINISTERULUI 
APĂRĂRII NAȚIONALE.

Eveniment politic remarcabil. în
scris arrtlontoă pfe Coordonate.e poli
ticii partidului și statului nostru de 
amplificare a bunelor relații cu ță
rile arabe, cu toate statele care au 
pășit pe calea dezvoltării de sine 
stătătoare, actuala solie a României 
socialiste reprezintă o nouă și eloc
ventă expresie a consecventei și 
clarviziunii cu care dumneavoastră, 
mult stimate t o va r ă ș e Nicolae 
Ceaușescu. acționați pentru realiza
rea unei păci trainice, globale și jus
te în Orientul Mijlociu.

' Exprimîndu-și totala aprobare față 
de rezultatele rodnice ale acestor vi
zite. militarii de toate gradele, aflați 
la datorie sub faldurile Tricolorului
— simbolul unității, suveranității și 
independentei naționale — iși reafir
mă hotărirea de a-și consacra, pe 
mal departe, toate forțele, pricepe
rea și puterea de muncă îndeplinirii 
exemplare a sarcinilor ce le revin 
din documentele Congresului al XII- 
lea al partidului, din Dl-ectiv» pri
vind pregătirea militară și politică a 
armatei.

Comuniștii, toți locuitorii județului 
Sibiu — români, germani, maghiari
— asemenea întregului nostru popor, 
au urmărit cu viu interes si deplină 
satisfacție vizita oficială de priete
nie efectuată de dumneavoastră, 
mult stimate și iubite tovarășe 
Nioolae Ceaușescu. în Republica Irak 
și in Regatul Hașemit al Iordaniei, 
dînd o înaltă apreciere rezultatelor 
rodnice înregistrate in adincirea co
laborării româno-irakiene și româno- 
iordaniene pe multiple planuri, mo
dul strălucit in care ați dat expresie 
și de această dată gindurilor. năzu
ințelor și idealurilor de pace ne care 
le nutrește poporul român față de 
toate țările lumii — se subliniază in 
telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN SIBIU AL P.C.R.

Afirmindu-ne și cu acest prilej a- 
deziunea deplină la politica internă 
și externă a partidului și statului 
nostru, comuniștii, toți oamenii mun
cii din județul Sibiu, vă încredințăm, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. că. urmînd insu- 
flețitorul dumneavoastră exemplu de 
slujire devotată a intereselor po
porului, vom milita cu întreaga e- 
nergie șl forță creatoare pentru a în
făptui in mod exemplar sarcinile ce 
ne revin din hotăririle Congresului 
al XII-lea al partidului, pentru a 
contribui la ridicarea patriei noastre. 
România socialistă, pe noi culmi de 
progres și civilizație.

Comuniștii, oamenii muncii, locui
torii județului Vrancea au urmărit cu 
deosebit interes și deplină mindrie 
patriotică desfășurarea vizitei ofi
ciale pe care ați efectuat-o in Repu
blica Irak și in Regatul Hașemit al 
Iordaniei — se spune in telegra
ma COMITETULUI JUDEȚEAN 
VRANCEA AL P.C.R. Și această vi
zită încununată de succes reprezintă 
o confirmare a justeței politicii parti
dului și statului nostru, politică al 
cărei strălucit ctitor sinteti dumnea
voastră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. Iată de ce simțim 
o mare dragoste, o puternică recu
noștință. trăim sentimentul înaltei 
mindrii patriotice față de numele tă
rii, al conducătorului ei ințelept. care 
a făcut din România un simbol al 
păcii, prieteniei și colaborării, promo
toare a unui nou tip de raporturi în
tre state.

Vă asigurăm, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. că nu vom precu
peți nici un efort pentru transpu
nerea in viață a ideilor și orientă
rilor dumneavoastră privind dezvol
tarea economică și socială a patriei, 
că nutrim cele mai calde și sincere 
sentimente pentru activitatea ce o 
desfășurati în fruntea partidului și 
statului.

i
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Știți cine este spectatorul ne
lipsit de la programele in care 
evoluează pe scenă și formațiile 
artistice de amatori de la l.C.S- 
Mărfuri alimentare Satu Mare 7 
Dar cel care ii ajută, efectiv, 
pe artiștii amatori să muncească 
și să se „producă" in așa fel 
incit să culeagă aplauze la scenă 
deschisă ? Este unul și același 
pasionat animator, pe nume Io
sif Cuibuș, însuși directorul în
treprinderii. De curind, la faza 
republicană a concursului „Her
mes" pentru formațiile din co
merț, două din formațiile în
treprinderii, intre care faimosul 
grup folcloric de țipuritoare 
„Oșencuța", au obținut locul 
I. In plus, directorul Iosif Cui
buș a fost distins cu „Diploma 
de merit".

Și merită !
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Cu sănătate
Cu 36 de ani în urmă, o ti- 

nără din satul Hăghig batea la 
poarta întreprinderii de postav 
din Brașov. Din acel moment, 
pentru Vilma Vasile a început o 
altă viață. A avut de luptat, in 
primul rînd, cu propria-i stingi- 
cie și timiditate, dar anii au tre
cut și Vilma a devenit una din 
cele mai bune țesătoare din țari. 
De 36 de ani n-a știut ce în
seamnă intirziere sau absență 
de la muncă. Ea n-a știut ce 
înseamnă decit munca, făcută cu 
pasiune și dăruire.

Peste cîteva zile, Eroul Mun
cii Socialiste Vilma Vasile va 
ieși la pensie. Alături de colegii 
și colegele ei de la „Carpatex". 
să-i adresăm tradiționala urare 
„Da mulți ani cu sănătate !“.

Cinstind eroii
Corespondentul nostru volun

tar Vlad Bejenaru. ne aduce la 
cunoștință „fapta de ispravă și 
laudă" — cum o numește el — a 
sătenilor din lonășenl, comuna 
Trușești, județul Botoșani. La 
inițiativa și cu contribuția să
tenilor, bucurlndu-se de spriji
nul primăriei din localitatea reșe
dință a comunei, s-a înălțat un 
impunător monument in memo
ria eroilor căzuți la datorie in 
primul și al doilea război rgon- 
dlal, pentru apărarea gliei stră
moșești. Pe o placă de marmură 
sint incrustate numele tuturor 
fiilor satului lonășeni care au 
luptat pină la 
prem.

Emoționant este 
nierilor, nepoții 
celăr care s-au jertftt pe timpu
rile de luptă, de a lua in grijă 
monumentul, In jurul căruia se 
află acum, mereu proaspete, 
flori roșii ca focul.

In loc sâ se culce...
Deunăzi, Ionel Petrehuș din 

Dumbrava — Tg. Lăpuș, jude
țul Maramureș, venise acasă pe 
trei cărări și arțăgos nevoie . 
mare. Mama — ca orice mamă, 
grijulie cu feciorul ei — l-a do
jenit și l-a sfătuit să stea liniș
tit, să se culce. Dar vorbele ma
mei, in loc să-l potolească, 
parcă au pus paie pe foc. în
furiat peste măsură, feciorul s-a 
dus glonț la șura cu fin și i-a 
dat foc. Noroc cu vecinii, care 
au sărit in grabă, înainte ca 
toată sura să se facă scrum și 
flăcările mistuitoare sd ajungă 
și la construcțiile din jur. tn a- 
fără de . . ‘ 
mai fost și condamnat la un 
și patru luni închisoare.

De prin trenuri 
adunate

sacrifictui su-
și gestul pio- 
și strănepoții ■

paguba-pagubă, l.P. a
■ ’ an

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I

I

I
I
I

I
de

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Paltoane, bluze, aparate 
radio, căciuli, șepci, băști, pălă
rii, baticuri, genți, poșete, 
saci, instrumente muzicale, sa
coșe, haine, valize (de or
dinul zecilor, de toate formele și 
dimensiunile), cărți (de citit și 
de jucat), pantofi (perechi și 
neperecht), umbrele (de bărbați 
și femei), jucării, bibelouri și 
altele, și altele...

Un adevărat bazar, ținut Insd 
sub un viguros inventar intr-o 
încăpere anume 
Stația 
cestea 
mează 
luntar 
uitate 
fără nici un indiciu, cit 
asupra „apropltarilor". 
găsite de ceferiști șl 
spre păstrare in așteptarea pă
gubașilor. Care păgubași insă 
și-or fi luat de mult adio de la 
ele. Dacă iși mai amintesc, acum 
știu de unde să le ia. Dar tot 
mai bine-ar fi ca înainte de a 
cobori din tren să ne mai arun
căm o privire In urmă...

Aveți cuvîntul!
Pentru astăzi dăm cuvîntul po

sesorului postului telefonic cu 
nr. 11 17 80 din București : „De 
cîteva luni de zile mi se întimplă 
să fiu încărcat la plata telefonu
lui cu sume exagerate față de pu
ținele convorbiri pe care le am 
eu, pensionar, care locuiesc sin
gur. Ba, mai mult, mi-au fost im
puse adiționale chiar și pentru o 
perioadă cind am lipsit de acasă 
mai mult de o lună de zile !. 
Am fost la oficiu, am explicat, 
am cerut recalculări, dar zadar
nic. Mi se răspunde automat : 
calculatorul nu greșește ; ați 
vorbit și nu vă amintiți ! Plnd 
de curind, cind am primit un 
aviz de plată încărcat nu cu 
cițiva zeci de lei, sau cu o sută 
— ca pină acum — ci cu un 
total de... 1 650 lei ! Vi anexez 
originalul respectiv : Factura 
nr. 000070, eliberată de of. 10, 
cod 72 205. Bineînțeles, o aseme
nea eroare flagrantă a fost re
cunoscută și mi s-a perceput 
numai taxa normală de 50 lei. 
Dar n-am ințeles cine greșeș
te : calculatorul sau funcționa
rul ?

Nici noi. Si vedem !
Rubrică realizată da 
Petre POPA 
și corespondenții „Scînteii"

amenajată in 
C.F.R. Iași. Sint, toate a- 
— după cum ne infor- 
corespondentul nostru vo- 
lon Birsan — 
de călători prin

obiecte 
trenuri, 
de mic. 
Obiecte 
predate
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r IN INTÎMPINAREA CONGRESULUI EDUCAȚIEI POLITICE SI CULTURII SOCIALISTE

UNIVERSUL UMAN AL PATRIEI
izvorul viu, înnoitor al artei noastre

că aceste 
apriorice 
af^ră, ca 
oportuni- 

profund.

„Creația literar-artlstică 
din patria noastră trebuie 
să fie originală, patriotică 
și umanistă", iată adevă
ruri fundamentale reamin
tite de către conducătorul 
partidului și statului in 
cuvîntarea din 1 iunie și 
adresate creatorilor de va
lori spirituale, in primul 
rînd. dar, desigur, tuturor 
celor preocupați de aceste 
valori, publicului larg. Cine 
ar putea crede 
deziderate sint 
ori venite din 
niște criterii de 
tate, se Înșeală
Mai mult, dovedește o re
gretabilă îngustime și lip
să de familiaritate cu do
meniul literaturii și arte
lor. Căci recomandările și 
sarcinile, ce rezultă din ex
punerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu derivă 
din evoluția însăși a feno
menului literar-artistic, 
constituind, in ultimă in
stanță, substanța sa axio
logică. Este vorba, in fond, 
de dimensiuni perene ale 
acestui domeniu, ce se cer 
mereu reamintite și reac
tualizate. Căci, să fim sin
ceri și lucizi, nu o dată in 
istoria culturii ele au fost 
Ignorate ori trecute in plan 
secundar, ceea ce. desigur, 
a fost în dauna culturii. 
Creația literar-artistlcă nu 
este o acumulare si o țesă
tură, fie și abilă, din ma
teriale din afară, din peti
ce, din culori șl forme pe 
care alții, de pe alte tări- 
muri. le-au descoperit sau 
construit, spre meritul lor, 
înaintea noastră. Epigonis- 
mul, imitația, servilismul 
n-au fost niciodată soluții 
de afirmare națională. Sint 
soluții umilitoare provenite 
din complexe și cauze te
nebroase ori premeditate, 
n-are importanță. Cert este 
că o cultură cu sentimen
tul și conștiința demnității 
de sine nu poate tolera în- 
feudarea spirituală, patro
najul. Nu se poate hrăni 
din ceea ce ciupește de la 
festinul altora. Ea trebuie 
să-și extragă ființa din iz
vorul viu, etern și întăritor 
al universului Patriei. Ga
ranția originalității noas
tre. spunea Călinescu, stă

In factorul etnic, adică în 
ceea ce ne este propriu, 
specific, ceea ce poate îm
bogăți. cu culorile, armo
niile și aromele sale, cos
mosul. universalul. încre
derea marelui critic si sa
vant în disponibilitățile 
noastre creatoare a fost de- 
altminteri impulsul initial 
si dispoziția civică perma
nentă sub care și-a construit 
uriașul edificiu, ale cărui 
texte, de curind reapărute, 
ne instruiesc și ne lumi
nează mintea și sufletul. 
Relufnd o idee maiorescia- 
nă din Literatura română 
$1 străinătatea (1882). Eu
gen Lovinescu scria, cu 
limpezimea-i proprie, în

culescu. Vladimir Streinu. 
etc., etc.) este edificator. 
Cunoscător, de la o fra
gedă virstă. al literaturilor 
vechi, apoi franceză, ger
mană, italiană, engleză, 
spaniolă, rusă, cititor nu 
de cărți, ci de întregi lite
raturi naționale (ca și Că- 
linescu), larga a fost cel 
mai apreciat apărător al 
ideii de specific, de origi
nalitate. în creația artisti
că. El, care a fost, desigur, 
unul din marii învătați ai 
Istoriei popoarelor din 
veacul nostru/'era cel mai 
în măsură să emită, pe 
baza reperelor esențiale ce 
le deținea, ideea că o cul
tură de împrumut, cu ca-

gerează autorul, eroina era 
chiar mai interesantă de- 
cit actrița Era. însă total 
neprevăzută, cu instinctul 
personalității, n-avea in
dividualitate. Scriitorii, de 
obicei oameni orgolioși, a- 
vînd, adică, conștiința va
lorii și dorind s-o afirme, 
nu se pot depersonaliza, 
nu se pot dezrădăcina. Nu
mai rădăcinile adinei ale 
sevei natale pot înălța co
roana superbă a arborilor 
artei. Putem înțelege pe 
Eminescu. Alecsandri. Băl- 
cescu, Creangă, Slavici, 
Caragiale. Goga. Arghezi, 
Blaga. Bacovia. Sadovea- 
nu. Rebreanu. Marin Pre
da fără cunoașterea si

care să 
am pu- 
sufletul 

nostru
exponențiale ; 

spus, umanismul 
Căci un umanism

de Pompiliu MARCEA

1910. In Convorbiri litera
re : „E bine, desigur, să 
ne plimbăm sufletul prin 
multe literaturi, să străba
tem mai multe culturi, dar 
după ce ne-am îmbogățit 
sufletul cu tot ce am putut 
prinde de la alte neamuri, 
după ce ne-am dat toate 
ostenelile pentru a ne face 
un gust literar... trebuie 
să ne gindim a întrebuința 
toate aceste puteri sufle
tești așa ca să ne fie cit 
mai folositoare. Sămința 
muncii noastre aruncate în 
ogoarele străinului se pier
de în mijlocul unor lanuri 
atit de bogate ; aruncată 
in ogorul național nu nu
mai că rodește, dar rodește 
spre folosul nostru, al ace
lor ce sîntem astăzi și al 
celor ce vor fi odată, icoa
nă veșnic 
totdeauna 
noastre", 
dovedește
un lucru ce poate surprin
de, dar care este, în fond, 
absolut firesc și anume : 
cei mai cultivați, mai poli-- 
gloți. mai învătați oameni 
dintr-o cultură sint si sus
ținătorii originalității na
ționala, ai specificului și 
diferențierii. Cazul lui lor- 
ga, de pildă, alăturat la 
atitea altele (Maiorescu, 
Ibrăileanu. Ion Plllat. T. 
Vianu, Blaga, Șerban Cio-

schimbătoare, și 
aceeași a rasei 

Se întîmplă. o 
istoria culturii.

Festivalul național „ClNTAREA ROMÂNIEI"

„La trecutu-ti mare, mare viitor"
TR. MĂGURELE: Festival-concurs interjudețean 

de poezie patriotică
La Casa de cultură 

a sindicatelor din mu
nicipiul Turnu Măgu
rele s-a desfășurat, 
timp de trei zile, cea 
de-a IX-a ediție a Fes- 
tivalului-concurs inter- 
județean de poezie și 
muzică patriotică, pur- 
tînd ca generic cunos
cutul vers eminescian 
„La trecutu-ți mare, 
mare viitor". La a- 
eeastă manifestare, or
ganizată de Comitetul 
județean al Uniunii 
Tineretului Comunist

Teleorman, aproape 60 
de concurenți, membri 
ai unor cenacluri li
terare diverse, crea
tori și interpreți, din 
Teleorman și din alte 
județe
trei seri la 
tacole de 
care și-au 
tribuția și 
interpreți < 
tinărâ Nicu 
și Doru Stănculescu. 
care au susținut reci
taluri in afara con-

au realizat, 
rînd, spec- 
calitate, la 
adus con- 
cunoscuții 

de muzică 
Alifantis

cursului. La monu
mentul de la Islaz de
dicat revoluției de la 
1848, in fața a peste 
2 000 de oameni — 
muncitori, țărani coo
peratori, elevi, cadre 
didactice — prin mu
zică și poezie a fost 
adus un emoționant o- 
magiu înaintașilor, 
tradițiilor, revoluționa
re ale poporului.

Juriul festivalului a 
acordat 9 premii si 9 
mențiuni. (Stan Ște
fan).

revin 
cuvîntului. 

n-am fi 
înșine, cu 

am ignora

racter subaltern, ca o ane
xă sau o prelungire a al
tora este o cheltuială za
darnică de energie. Numai 
„o creație originală care 
să se alăture altora cu 
demnitatea egalului" Iși 
„onorează menirea".

Avem astăzi, fără Îndo
ială, o literatură ce se in
tegrează. prin marile iz- 
binzi. in tezaurul național. 
„Putem spune că literatu
ra noastră a atins un nivel 
înalt" — aprecia președin
tele țării, arătînd, în același 
timp, ce îndatoriri 
încă slujitorilor 
Și, intr-adevăr, 
sinceri cu noi 
cititorul, dacă
inerente neimpliniri, scri
eri fade, lipsite de vibra
ția istoriei sau a actuali
tății noastre socialiste. 
Sint încă scriitori care, in 
loc să-și îndrepte privirea, 
spiritul de observație spre 
universul, spre spațiul nos
tru, atit de bogat în subi
ecte și fapte revelatoare 
pentru originalitatea româ
nească, se pierd in imita
ții sterile, cu naivitatea 
unui personaj feminin din 
Graham Greene, care, pri
vind fascinat pe Greta 
Garbo, crede cu toată con
vingerea că a dobîndit chi
pul Inimitabil al celebrei 
vedete. Deși, cum ne su-

înțelegerea universului ro
mânesc specific, matrice 
si corolă a creației lor 
inconfundabile? După cum, 
referindu-ne la alte litera
turi naționale, putem să-i 
desprindem De Tolstoi, 
Turgheniev. Gogol ori Dos
toevski, pe Balzac sau 
Flaubert, pe Dante sau Pe- 
trarca. pe Goethe ori Schil
ler de universul sDecific 
din care s-au ivit 7 Evident 
că nu. Originalitatea mari
lor creatori constă tocmai 
în apartenența, inevitabilă, 
la snatiul originar. De aici 
rezultă, in mod firesc, pa
triotismul creatorilor fun
damentali. Un patriotism 
substanțial, neprogramat 
in chip strident, ci natural 
ca neasemuitele podoabe 
ale naturii, care ne incin
tă și ne produc acele nea
semuite. inefabile emoții. 
Un patriotism care inclu
de. inerent, dimensiunea 
valorii, căci nu putem fi 
reprezentați in marele con
cert universal cu subpro
duse, după cum. mutatis 
mutandis, nu putem pă
trunde pe piața mondială 
cu mărfuri refuzate la ex
port. Aici trebuie să mili
tăm cu toată capacitatea, 
în toate domeniile, așa cum 
ne-a indicat secretarul ge
neral, pentru ideea de va
loare. Originalitatea preg-

nantă, indiciu al patriotis
mului implicit, nu se poate 
concepe în afara dimensiu
nii axiologice.

Originalitatea presupune, 
în afara renunțării decise 
la gestul ploconirii, afir
marea, prin mijloacele ar
tei superioare, a sensibili
tății etice specifice, propu
nerea unei imagini 
reprezinte ceea ce 
tea numi, generic, 
românesc, tezaurul 
de valori 
altfel 
nostru.
abstract, incolor și inodor, 
sterilizat de spiritul locu
lui, nu poate fi conceput. 
Concepem noțiunea de li
ma nism ca pe o însumare 
a particularităților ce pro
vin dinspre fiecare popor, 
cristalizate de o istorie 
particulară, nerepetabilă. 
Este exemplară, de pildă, 
căldura umană, compre
hensiunea noastră pentru 
toți cei cu care am împăr
tășit între hotarele româ
nești aceeași soartă, vitre
gă nu o dată, a istoriei, in
diferent de originea lor et
nică. Cit de adevărat spu
nea Eminescu : „un popor 
ca cel român, care a sufe
rit atitea. nu poate provo
ca suferință altora". Coe
xistența noastră cu cei 
care s-au așezat pe pămin- 
tul românesc in decursul 
vremurilor a fost totdeau
na pașnică, frățească, deși 
n-au lipsit pescuitori in 
apă tulbure. A fost numi
tă această virtute a firii 
noastre omenia româneas- 

. că. ce a căpătat nuanțe noi, 
îmbogățite in condițiile ul
timelor decenii. N-o afir
măm spre a o propune ca 
model, căci fiecare popor 
are virtuțile sale. O afir
măm pentru că avem cre
dința că, mai ales in mo
mentele de tensiune ale u- 
manității, o asemenea par
ticularitate Îmbogățește, e- 
rtttiv, comoara de valori 
ale omenirii, umanismul 
însuși. Iată cum originali
tatea, patriotismul și uma
nismul formează, in reali
tate, o unitate organică, 
indivizibilă.

Frumusefea cintecului popular
TOPLIȚA : Festivalul ,,Miorița"

Foto : Szakâcs V. Sândor
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Ediția din acest an 
a festivalului — ne-a 
spus prof. Ioan Pe- 
truț, președintele co
mitetului orășenesc de 
cultură și educație so
cialistă — a avut loc 
in cadrul unei suite 
de manifestări politi
co-educative si cultu- 
ral-artistice complexe, 
reunite sub genericul 
..Zilele culturii topli- 
țene“. Au avut loc 
simpozionul istoric cu 
tema „Formareh po
porului român, dovezi 
ale continuității sale 
milenare pe aceste 
meleaguri". La festi- 
valul-concurs s-au în
scris și au participat 
reprezentanți din 11 
județe ale țării — rap
sozi, soliști vocali și 
instrumentiști popu-

lari. Festivalul-concurs 
a fost completat și de 
această dată cu o se
siune de comunicări 
științifice, „Folclorul 
păstoresc în spirituali
tatea românească".

Festivalul - concurs 
interjudețean „Miori
ța" de la 
deschis cu 
tă paradă 
popular, 
populari 
concurs și cei ____
300 de artiști amatori 
din zona Topii tei s-au 
prins într-o horă a 
prieteniei și frăției.

Referindu-se la cea 
de-a patra ediție a 
„Mioriței", cunoscutul 
compozitor si folclo
rist Ludovic Paceag, 
președintelfe juriului, 
no-a spus :

Toplita s-a 
o minuna- 
a portului 
Interpreții 

înscriși în 
peste

— Am asistat din nou 
aici, la Toplița, la un 
fapt cultural elevat, 
cu profunde semnifi- 

'catii pentru arta noas
tră românească. Con
servarea si perpetua
rea inestimabilului 
patrimoniu spiritual 
este o datorie a noas
tră. a tuturor, precum 
si integrarea 
nioasă a acestei 
tioașe moșteniri 
vasta activitate 
făsurătă 
formării 
cu un 
cultural, 
profund 
si

armo- 
pre- 

in 
des- 

în vederea 
omului nou. 

larg orizont 
cunoscător 

al trecutului 
■prezentului tării, 

militant neobosit pen
tru înflorirea Româ
niei socialiste.. (I. D. 
Kiss).

Deschiderea forumurilor pionierești
De luni eu început in județe și In 

municipiul București forumurile pio
nierești, desfășurate in acest an sub 
deviza „Creștem cutezători sub fla
muri tricolore".

Participanții la forumuri — repre
zentanți ai consiliilor și comanda
mentelor pionierești — vor analiza 
munca depusă de organizația purtă
torilor cravatei roșii cu tricolor pen
tru educarea comunistă, patriotică și 
revoluționară a copiilor, in spiritul 
orientărilor și indicațiilor secretaru
lui general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. al Hotăririi Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. cu privire la îmbunătățirea 
activității politico-educative șl orga
nizatorice in rlndul tineretului din 
unitățile de Invățămînt. Un loc cen
tral îl vor ocupa manifestările dedi
cate cunoașterii și însușirii de către 
toți pionierii a tezelor și ideilor de 
o excepțională însemnătate teoretică 
și practică cuprinse in Expunerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu la 
Plenara lărgită a C.C. al P.C.R. din 
1—2 iunie.

Acțiunile inițiate In cadrul forumu
rilor vor avea drept scop, in același 
timp, cunoașterea de către pionieri 
a marilor succese dobihdite de po
porul nostru în construcția socialis
mului, îndeosebi după Congresul al

IX-lea al Partidului Comunist Ro
mân. a preocupării constante a 
partidului, a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușcscu pentru crearea celor mai 
bune condiții de creștere și educare 
a copiilor patriei, a grijii părintești 
ce o manifestă pentru viitorul tine
rei generații, a amplei activități des
fășurate de partidul și statul nostru 
pentru instaurarea unui 
pace și prietenie intre 
poarele.

în cadrul programului 
forum figurează, de asemenea, ana
lize, dezbateri șl schimburi de expe
riență, acțiuni de muncă patriotică, 
vizite la unități economice, muzee și 
locuri istorice. întilniri cu muncitori 
fruntași, cu activiști de partid și de 
stat. Totodată, vor fi organizate mar
șuri pionierești, 6pectatole-evocare. 
expoziții de fotografii, excursii, dru
meții, întreceri sportive, focuri de 
tabără și carnavaluri pionierești.

Participanții la forumuri vor alege 
pionierii care vor face parte din con
siliile județene in anul școlar 1982— 
1983, precum și delegații la Forumul 
Național al Organizației Pionierilor, 
ce se va desfășura, în județul Timiș, 
in perioada 24 iulie—6 august.

climat de 
toate po-

din fiecare

(Agerpres)

CUVÎNTUL CITITORILOR-,

Nu aruncați pungile de plastic uzate! 
Predați-le cooperativei...

La unitatea nr. 19, din bd. 1 Mai 
nr. 161. din cadrul cooperativei 
meșteșugărești „Arta încălțămintei" 
din Capitală, am întîlnit o bună ex
periență în ce privește valorificarea 
materialelor recuperabile. Este 
vorba de pungile de polietilenă in 
tare se împacheta încălțămintea și 
cărora nu II se mai găsea nici o in- 
trebpințare. După orele de pro
gram, meșterul Iosif Covaci, șeful 
unității, împreună cu operatoarea 
Zoe Cristache au conceput și reali
zat, prin autodotare, utilaje care 
transformă aceste pungi de polieti
lenă în granule, acestea fiind apoi 
prelucrate și transformate Intr-un 
material nou. Din acesta se confec
ționează pahare, ghivece de flori, 
diademe și încălțătoare — ușoare, 
rezistente, incasabile. Din aceste 
sortimente, ghivecele constituie

produsele cele mai căutate, inclusiv 
de către legumicultori, pentru ră
saduri. în prezent, se pregătește 
realizarea unor ghivece de flori 
destinate ornamentării încăperilor 
și balcoanelor din locuințe, ghivece 
care vor putea fi găsite începind cu 
luna viitoare în magazinele coo
perației meșteșugărești.

Dacă cooperativa „Arta încălță
mintei" ar primi sprijin pentru ex
tinderea liniei tehnologice de la 
atelierul respectiv, precum și pen
tru colectarea pungilor și a foliei 
de polietilenă de la alte unități, ca 
și de la populație s-ar putea reali
za din materia primă recuperată o 
gamă diversificată de produse*  po
trivit solicitărilor cetățenilor.

Ion V. MARIN 
corespondent voluntar. București

ai muncii, fără a mai apela la fon
dul de stat Totodată, au fost folo
site la cantine și produse vegetale 
din producție proprie. în valoare de 
22 650 lei.

Bine își dezvoltă gospodăria-ane- 
xă cooperativa de producție, achi
ziții și detfacerea mărfurilor din 
orașul Săveni, care crește 4 vaci cu 
lapte — ceea ce asigură aprovizio
narea cofetăriilor și laboratoarelor 
proprii. în același timp, coopera
tiva are un efectiv de peste 450 
porcine, din care a vindut popu
lației 196 purcei de prasilă. în pla
nul local de autoaprovizionare s-a

mai prevăzut să se dezvolte pe 
lingă aceste sectoare efective de 
iepuri și porumbei. încă in acest an 
vor fi crescuți peste 500 porumbei 
și 200 iepuri.

De remarcat că pentru dezvolta
rea gospodărillor-anexă. tuturor 
crescătorilor li s-au atribuit tere
nuri — foste maidane — care prin 
munca harnică a oamenilor au de
venit suprafețe roditoare.

Frânt IAMȘEC
vicepreședinte al Biroului executiv 
al Consiliului popular orășenesc 
Sâveni

PE SCURT, DIN SCRISORI

Ziua aviației Republicii Socialiste 
România a fost marcată și in acest 
an prin numeroase manifestări. în 
unitățile aviației militare și la casele 
armatei din localitățile unde există 
asemenea unități, in cele ale aviației 
civile și in instituțiile de invățămînt 
cu profil aeronautic au avut loc a- 
dunări in cadrul cărora au fost evo
cate pe larg principalele momente ale 
drumului parcurs de aviația tării 
noastre, succesele deosebite dobindi- 
te în acest domeniu în ultimii 17 ani 
— etapă de referință, străbătută sub 
îndrumarea clarvăzătoare a secreta
rului general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

în telegrama adresată cu acest prl- 
lei tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, comandant su
prem al forțelor armate, de către 
Comandamentul aviației militare se 
arată : Sărbătorind Ziua aviației Re
publicii Socialiste România, aviatorii 
militari își exprimă sentimentele de 
profund respect, prețuire și ne
mărginită recunoștință fată de dum
neavoastră. mult iubite și stimate to-

varășe Nicolae Ceausescu, pentru 
neobosita activitate pe care o desfă
șurau în scopul edificării prezentu
lui socialist și viitorului comunist al 
tării. întăririi independentei și suve
ranității naționale, afirmării cu putere 
a năzuințelor de pace și colaborare 
ale poporului român cu toate po
poarele lumii.

Folosim acest prilej pentru a vă 
raporta', tovarășe comandant suprem, 
că vom acționa cu abnegație și devo
tament. cu fermitate revoluționară, 
pentru îndeplinirea la un înalt nivel 
calitativ a prevederilor Directivei 
privind pregătirea militară și politică 
a armatei, pentru executarea tuturor 
misiunilor de zbor in deplină secu
ritate, întărirea ordinii și disciplinei, 
folosirea rațională a tuturor resurse
lor materiale și a tehnicii de aviație 
pentru a duce cu cinste mai departe 
și a ridica pe noi trepte glorioasele 
tradiții ale aviației românești și a fi 
gata, în orice moment, ca, împreună 
cu toți militarii armatei noastre, cu 
întregul popor, să apărăm indepen
dența. suveranitatea si integritatea 
scumpei noastre patrii — Republica 
Socialistă România.

Gospodării-anexă
pe lingă întreprinderi și instituții 
în cadrul programului local de 

autoaprovizionare din orașul Să- 
veni. un rol important 11 joacă gos
podăriile-anexă ale unor instituții 
ji unități economice (spitalul oră
șenesc, liceul agroindustrial, sta
țiunea pentru mecanizarea agricul
turii. cooperativa locală de produc
ție, achiziții și desfacerea mărfuri
lor și _ cantina de ajutor social). 
Uospodăriile-anexă ale acestora 
cresc sute de porci, precum și vaci 
cu lapte, viței, gîște, iepuri de

zasă, porumbei. Aceste gospodării- 
anexă dețin, de asemenea, peste 8 
ha teren arabil cultivat cu legume 
și zarzavaturi și cu plante furajera 
necesare întreținerii animalelor, 
precum și 200 mp solarii și 1,25 ha 
livadă.

în perioada care a trecut din 
acest an, gospodăriile-anexă au in
trodus in consumul cantinelor pro
duse animaliere în valoare de a- 
proape 200 000 lei, îmbunătățind 
astfel hrana colectivelor de oameni

cinema

t
Programul I
11,00
11,05

Telex
Profesiunile cincinalului. „A fi 
elev la școala profesională”. 
Pentru curtea și grâdina dv. 
Teatru in serial : 
de Camll Petrescu.
Matineu de vacanță 
Telex 
Un vast program 
polltlco-ldeologicâ. 
tiv-politicâ în școală.

16,30 Să fie pace pe pămint — cintece 
patriotice și revoluționare

16,45 Clubul tineretului
în intîmpinarea Congresului edu
cației politice și culturii socialiste

11,35
11,45

13,35 
ÎS,00 
16,05

„Jocul ielelor” 
partea I

de activitate 
Munca educa-

Civica
1001 de seri 
Telejurnal 
Actualitatea economică
Un vast program de activitate po- 
litico-ldeologlcâ
Construcția socialista — proces re
voluționar continuu

20,45 Teatru TV : „Dragul meu anonim” 
de Nicolae Mateescu. Premieră pe 
țară

22,05 Telejurnal
22,15 Anotimpul soarelui.

Muzică ușoară

20,25

românească.
Programul II :
20,00 Telejurnal 
30,25 Salonul TV al

intîmpinarea ____
ției politice și culturii

21,10 Mic dicționar de operă șl balet 
22,05 Telejurnal
22,15 Țară nouă, mîndră țară

artelor plastice. In
Congresului educa- 

soclallste

B Trandafirul galben : FLOREASCA 
(33 29 71) — 9; 11; 13; 15,30; 17,45: 20. 
FLAMURA (85 77 12) — 9; 11; 13,15;
15,30; 17,45; 18; 20. CULTURAL
(83 58 13) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15. STUDIO (59 53 15) — 10; 12; 14; 
16; 18; 20.
B Calculatorul mărturisește : ARTA 
(213186) — 1530; 18; 20. COTROCENI 
(49 48 48) — 15,30; 17,45; 20.
B Bureblsta : CENTRAL (14 12 24) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
B Bunul meu vecin Sam ; SALA 
MICA A PALATULUI — 15; 18 SCA
LA (11 03 72) — 8,45; 11,15; 14; 16,45; 
19,30. BUCUREȘTI (15 61 54) — 9,30;
12,30; 16; 19. MODERN (23 71 01) —
9.30; 12,30; 16; 19; GRADINA - 21.
B Mica Ondină: DOINA (16 35 58) — 
»; 10,45; 12,30; 14,15; Pintea — 16; 18; 
20.
B Orgolii : BUZEȘTI (50 43 58) — 15; 
17; 19.
B Drumul oaselor : DACIA (50 35 94) 
9; 11,15; 15,30.
B Un echipaj pentru Singapore : 
COSMOS (27 54 95) — 11,30; 13,30; 15,30; 
17,30; 19,30.
B Intoarce-te și mai privește o 
dată t PROGRESUL (23 94 10) — 16;
18; 20.
B FU bărbatul meu : 
(15 6110) — 9; 11; 13,15;
20.
B Nea Mărln miliardar : 
RUL (15 87 67) — 8,45;
14,30; 16,30; 18,30; 20,30.

20.

TIMPURI NOI 
15,30; 17,45;

LUCEAFA-
10,30; 12,30;

B Waterloo : PATRIA (11 86 25) —
9: 12,30; 16; 19.
B Moscova nu crede in lacrimi : VIC
TORIA (16 28 79) — 9,30; 12,30; 16; 19. 
B Soarele alb al pustiului : FERO
VIAR (50 51 40) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15. MUNCA (21 50 97) — 15; 17,15; 
19,30. GRADINA BUZEȘTI (50 43 58) — 
21.
B Logodnica mecanicului Gavrilov : 
MIORIȚA (14 27 14) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20.
B Comoara din lacul de argint : 
POPULAR (35 15 17) — 15; 17,15; 19,30. 
B Atac Împotriva Iul Rommel : FES
TIVAL (15 63 84) — 9; 11,15; 13,3(1;
15,45; 18; 20. FAVORIT (45 31 70) - 9; 
11,15; 13,30; 15.45; 18; 30,15. GLORIA 
(47 46 75) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15.
B Sunetul muzicii: CAPITOL (16 29 17)
— 9; 12,30; 16; 19,30.
B Campioana mea : EXCELSIOR 
(65 49 45) — 9; 11.15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15. MELODIA (12 06 88) — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15.
B Superpolițlstul : GRIVIȚA (17 08 58)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.

Robert Carlos cu 300 km pe oră : 
----------- 15,30; 17,45; 20.LIRA (31 71 71) —

GRADINA — 21.
B Pilot de formula
(80 49 85) — 15,30; 17,30; 19,30.
B Al 41-lea : EFORIE (13 04 83) — »; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
B Lanțul amintirilor : GIULEȘTI 
(17 55 46) — 9; 12; 16; 19. VOLGA
(79 71 26) — 9; 12; 16; 19,15.
B Atenție la pana de vultur : PA
CEA (60 30 85) — 11; 15,30; 17,30;

I : FERENTARI

19,30.
■ Tess : VIITORUL (11 48 03) 
12,30; 16; 19,15.

• Hărnicia minerilor. Colectivele sectorului I producție de la între
prinderea minieră Dilja se situează la loc de frunte in extracția de căr
bune cocsificabil. Pină acum, în decursul acestui an, ei au extras aproape 
3 000 tone cărbune peste sarcinile prevăzute. Cele mai bune rezultate le-a 
înregistrat brigada condusă de Constantin Crăciune, care numai in luna 
mai a realizat o depășire a planului cu 117 tone. Asemenea realizări au 
fost posibile prin exploatarea rațională a utilajelor, buna colaborare din
tre schimburi, organizarea judicioasă a muncii, respectarea strictă a disci
plinei. (Petru Găină, I. M. Dîlja, județul Hunedoara) • Solicităm condu
cerii I.C.S. Alimentara din municipiul Galați să reanallzeze modul în care 
s-a stabilit orarul de funcționare a halei de pește din localitate. Progra
mul prevăzut în prezent nu corespunde intereselor cetățenilor, mai ales 
ale celor care lucrează în schimburi. Considerăm că este bine să se revină 
la vechiul program de funcționare permanentă, intre orele 6 și 20, in două 
ture. Cu atît mai mult, cu cit personalul a rămas același, tot pentru două 
schimburi. (Gheorghe Ștefănescu, strada Răzoare — Galați) • Poluare. 
Oamenii muncii de la Autobaza 2 călători din Rm. Vilcea și alți cetățeni 
din zonă sint nevoiți să inhaleze zi de zi fumul emanat de la un cazan 
in care se ard resturile de la abatorul de păsări de peste drum. în 
repetate rinduri am solicitat să se înalțe cu cițiva metri coșul de fum, 
care are o înălțime prea mică, dar in zadar. (Toma Crisărolu, revizor teh
nic) • Sugerăm ca in parcul „Al. Moghioroș" din cartierul Drumul Ta
berei din Capitală să fie amplasate mai multe chioșcuri pentru desfa
cerea dulciurilor și răcoritoarelor. în acest fel s-ar diminua „vadul" 
negustorilor ambulanți, care desfac (cu a cui aprobare 7) dulciuri de pro
veniență dubioasă. De asemenea, ar fi binevenită și instalarea cltorva 
cișmele pentru apă potabilă. (loan Țuțuianu, strada Miron Constanți nescu 
nr. 1, București) • Urbanizare. Ca viitor oraș agroindustrial, în comuna 
Deveselu, județul Mehedinți, au fost construite noi unități economice și 
edilitar-gospodărești. Este vorba de un complex de ingrășare a animale
lor. un liceu agroindustrial, centrală termică, un magazin universal și 
mai multe secții și unități pentru prestări servicii. (Ștefan Meoșu, me
canizator).

■ Visul de argint al alergătorului : 
AURORA (35 04 66) — 9; li-,15; 13,30; 
15,45; 18; 20. TOMIS (21 49 46) - 9; 
11.15; 13,30; 15,45; 18; 20.13. GRADINA 
AURORA (35 04 68) — 21. GRADINA 
TOMIS (21 49 46) — 21,15.

teatre
■ Filarmonica „George Enescu” 
(16 09 60, Ateneul Român) : Recital de 
orgă David Pizarro — S.U.A. — 19,30
■ Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra”
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46): 
Voluptatea onoare! — 19,30 ; (sala
Grădina Icoanei, 12 44 16) ; Cum se 
numeau cei patru Beatles 7 — 19.30
■ Teatrul Mic (14 70 81) : înaintea 
pensionării — 19,30 ; (Parcul Herăs
trău) : Pluralul englezesc — 20.
■ Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Stop 
pe autostradă — 20.
■ Teatrul Giuleștl (sala Majestic, 
14 72 34) : Opinia publică — 19,30.
■ Teatrul satlric-muzical „C. Tâna-
se“ (15 56 78, grădina Boema) : Fru
mosul din pădurea zăpăcită... 
sala „Savoy" : r__________ ;
domenii — 20.
B Ansamblul 
(13 13 00) : La 
— 18,30.
B Teatrul „Țăndârică" 
Școala generală nr. 92 
Tindală... cloșcă.
B Circul București (11 01 20) : Spec
tacolul „Circul Mare din Moscova” — 
19,30.

ea zăpăcită... — 19,30, 
Funcționarul de la

,,Rapsodia 
izvor de ’

Română” 
dor $1 ctntec

(15 23 77, 1a
— Titan) :

Manifestări
omagiale

în cadrul manifestărilor culturale 
recomandate de Consiliul Mondial 
al Păcii și UNESCO, la Palatul cul
turii din Ploiești a avut loc. luni, o 
manifestare culturală, organizată de 
Comitetul județean de luptă pentru 
pace Prahova și Comitetul județean 
de cultură și educație socialistă, de
dicată împlinirii a 100 de ani de la 
moartea biologului britanic Charles 
Darwin. Despre viața și activitatea 
celui omagiat a vorbit acad. Eugen 
Macovschi. Manifestarea a fost ur
mată de prezentarea unui ciclu de 
filme științifice.

*
în suita manifestărilor consacrate 

centenarului nașterii lui Nicolae 
Titulescu, luni a avut loc la sediul 
Asociației de drept internațional și 
relații internaționale o masă rotundă, 
in cadrul căreia profesorul Ama- 
lendu Guha, directorul Institutului 
de cercetări asupra dezvoltării alter
native din Oslo, a prezentat comuni
carea „Titulescu și problemele Eu
ropei".

Au participat cadre didactice uni
versitare, reprezentanți ai Ministe
rului Afacerilor Externe, cercetători 
in domeniul relațiilor internaționale, 
ziariști.

— 0;
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU
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a primit delegația Partidului Unit al Independenței 
Nationale din Zambia — U.N.I.P.

(Urmare din pag. I)
Au fost abordate, de asemenea, 

unele probleme ale situației interna
ționale actuale. în acest cadru, s-a 
relevat necesitatea de a se acționa 
in continuare pentru oprirea încor
dării internaționale, pentru stoparea 
amplasării de noi rachete si elimi
narea celor existente, pentru solu
tionarea pe cale politică, prin trata
tive. fără folosirea forței și amenin
țării cu forța, a stărilor de încordare 
si conflict existente în diferite zone 
ale lumii, pentru Încetarea cursei 
înarmărilor și reducerea cheltuielilor 
militare, pentru reluarea si întărirea 
cursului sore destindere, pace si in
dependență.

Referitor Ia situația din Africa e-a 
relevat necesitatea rezolvării proble
melor de pe acest continent de către 
africanii înșiși, fără amestec din afa
ră. precum și însemnătatea luotei 
pentru independența Namibiei. îm
potriva politicii rasiste a guvernului 
minoritar din Africa de Sud.

în cadrul convorbirii s-a relevat

Tovarășului NICOLAE CEĂUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Stimate tovarășe Ceausescu.
Vă mulțumesc pentru salutul tovărășesc, urările cordiale de bine, adre

sate cu prilejul celei de-a 70-a aniversări a zilei mele de naștere, pentru 
înalta distincție acordată, precum șt pentru cuvintele de apreciere la adresa 
Republicii Populare Ungare si a rezultatelor obținute de poporul ungar in 
construcția socialistă. Partidul Muncitoresc Socialist Ungar acordă o mare 
Importantă dezvoltării multilaterale, continue a relațiilor ungaro-române. 
Sintem gata ca. ia scopul întăririi prieteniei dintre popoarele noastre, să 
promovăm și in viitor colaborarea dintre țările noastre în toate domeniile.

Folosesc această ocazie pentru a vă adresa dumneavoastră. Partidului 
Comunist Român, precum și oamenilor muncii din Republica Socialistă 
România urările mele cele mai bune.

Cu salutări tovărășești,
JĂNOS KÂDÂR

Prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEĂUȘESCU 
Președintele Republicii Socialiste România

Mulțumesc Excelentei Voastre pentru sincerele felicitări ne care mi 
le-ați transmis cu ocazia proclamării mele ca rege al Arabiei Saudite. Fie 
ca atotputernicul să mă ajute in îndeplinirea cu succes a misiunii mele.

Folosesc acest prilej pentru a transmite Excelentei Voastre sănătate și 
fericire, iar poporului român urări de continuu progres și prosperitate.

FAHD IBN ABDUL AZIZ AL SAUD
Regele Arabiei Saudite

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEĂUȘESCU 
Președintele Republicii Socialiste România

Mulțumesc Excelenței Voastre si poporului României pentru condolean- 
țele trimise cu prilejul încetării din viață a Maiestății Sale regele Khalid. 
Fie ca sufletul său să se odihnească în pace.

Folosesc această ocazie pentru a transmite Excelenței Voastre cele mai 
bune urări.

FAHD IBN ABDUL AZIZ AL SAUD
Regele Arabiei Saudite

Cronica
Tovarășa Alexandrina Găinușe, 

viceprim-ministru al guvernului, a 
primit, luni, pe Alfred Dick, mi
nistru pentru amenajarea teritoriu
lui și protecția mediului înconjură
tor in guvernul landului Bavaria 
(Republica Federală Germania), 
care, la invitația Ministerului Turis
mului, a făcut o vizită in țara 
noastră.

în timpul întrevederii, exprimin- 
du-se satisfacția pentru dezvoltarea 
pe multiple planuri a relațiilor de 
colaborare și cooperare dintre Româ
nia și R.F. Germania, au fost evi
dențiate posibilitățile existente pen
tru extinderea schimburilor si acti
vităților turistice bilaterale in scopul 
mai bunei cunoașteri a patrimoniu
lui istoric și cultural al celor două 
țări.

La întrevedere a participat tova
rășul Ion Tudor, ministrul turismu
lui.

★
La Centrul demografic O.N.U.- 

Romănia s-au desfășurat luni lucră

Plenara Consiliului National
Luni a avut loc plenara Consiliu

lui Național al Societății de Cruce 
Roșie.

Plenara a dezbătut raportul cu 
privire la înfăptuirea indicațiilor 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, referitoare la 
educația tineretului, și a hotăririlor 
Plenarei Consiliului Național al So
cietății de Cruce Roșie din octom
brie 1980 pentru aplicarea Progra- 
mului-cadru de educație sanitară 
a preșcolarilor, elevilor și studenți
lor ; contribuția organizațiilor de 
Cruce Roșie la activitatea de igieni
zare și înfrumusețare a localităților 
si alte probleme specifice activității 
Crucii Roșii.

în cadrul măsurilor organizatorice 
adoptate de plenară, tovarășa Lidia 
Orădean. membru supleant al C.C. 
al P.C.R.. secretar de stat în Mi
nisterul Sănătății, a fost aleasă in 
funcția de președinta al Consiliului 
Național al Societății de Cruce Roșie.

vremea
Timpul probabil pentru 22 iunie ora 

21 pini la 25 iunie ora 21. tn (ară : 
Vreme schimbătoare, cu cerul tempo
rar noros. Vor cădea ploi locale, care

ȘTIRI SPORTIVE
CAMPIONATUL MONDIAL 

DE FOTBAL
Pentru cele patru grupe ale „sfer

turilor de finală", oină în prezent 
sint calificate cu certitudine echioele 
care au realizat cite două victorii, 
adică Brazilia (grupa a Vl-a) și 
Anglia (grupa a IV-a).

Ieri au avut loc meciurile : în 
grupa a Il-a. Algeria—Austria 0—2 ; 
în grupa a TV-a : Franța — Kuweit 
4—1 șl in grupa a V-a Honduras — 
Irlanda de Nord 1—1.

Astăzi, meciuri decisive în grupa I, 
Peru — Polonia în grupa a III-a, 
Belgia — Ungaria, in grupa a Vl-a, 
U.R.S.S. — Scoția, la acest din urmă 
meci arbitru de centru fiind Nicolae 
Rainea. 

că. in condițiile actuale, se Impune 
întărirea unității de acțiune si soli
daritate a țărilor in curs de dezvol
tare. a țărilor nealiniate, a tuturor 
forțelor progresiste antiimperialiste 
in vederea lichidării fenomenului 
subdezvoltării, a decalatului dintre 
țările bogate și cele sărace, făuririi 
unei noi ordini economice interna
ționale.

S-a exprimat hotărirea Partidului 
Comunist Român și Partidului Unit 
al Independentei Naționale din Zam
bia. a României și Zșmbiei de a con
lucra și în viitor pentru a-și aduce 
din plin contribuția la lupta împo
triva politicii imperialiste, colonia
liste și neocolonialiste. la crearea 
unui climat de pace, securitate, co
laborare și înțelegere in» Europa, în 
Africa și în întreaga lume, la înfăp
tuirea idealurilor de libertate, inde
pendentă și progres ale tuturor po
poarelor.

întrevederea s-a desfășurat lntr-o 
atmosferă de caldă prietenie si 
cordialitate.

zilei
rile reuniunii științifice cu tema 
„Probleme actuale ale dezvoltării 
economice și sociale contemporane", 
manifestare organizată cu prilejul vi
zitei în tara noastră a savantului 
Francois Perrox, profesor onorific la 
College de France, directorul Insti
tutului de statistică și economie apli
cată din Paris, doctor honoris causa 
al Academiei de studii economice 
din București.

Au participat Gheorghe Dolgu, ad
junct al ministrului afacerilor exter
ne. Ion Ceterchi, vicepreședinte al 
Academiei de științe sociale și poli
tice, oameni de știință, cadre didac
tice, cercetători.

Au luat parte Marcel Beaux, am
basadorul Franței la București, mem
bri ai corpului diplomatic acreditați 
în tara noastră.

A fost prezent Abdel Salam Dajanî. 
directorul Centrului de informare al 
O.N.U. la București.

(Agerpres)

al Societății de Cruce Roșie
într-o atmosferă de deplină anga

jare și puternic entuziasm, partici- 
panții la plenară au adoptat textul 
unei telegrame adresate tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii So
cialiste România, in care, prin
tre altele, se spune : Exprimîn- 
dn-ne deplina adeziune și recunoș
tința noastră profundă pentru pro
digioasa dumneavoastră activitate 
teoretică și practică pusă in slujba 
cauzei socialismului, a păcii șl înțe
legerii între popoare, vă asigurăm, 
și cu acest prilej, mult stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, că vom 
acționa ferm pentru înfăptuirea po
liticii interne și externe a partidului 
și statului nostru, pentru sporirea 
contribuției organizației noastre la 
apărarea sănătății și vieții oameni
lor muncii, pentru ca înaltele idea
luri de pace, pe care le promovați cu 
pasiune și pilduitoare înflăcărare, 
să triumfe in întreaga lume.

(Agerpres)

vor avea și caracter de averse însoțite1 
de descărcări electrice, mai frecvente 
in jumătatea de nord a țării. Vint slab 
fiină la moderat, cu unele intensificări, 
ndeosebi in zonele de munte. Tempe

ratura aerului va scădea ușor, mai ales 
In nordul tării. Temperaturile minime 
vor fl cuprinse Intre 6 și 16 grade, iar 
cele maxime intre 18 și 26 grade. 
Local mal ridicate.

ATLETISM
La concursul atletic de la Beijing, 

sportiva româncă Mitica Junghiatu 
a repurtat două victorii : după ce a 
ciștigat proba de 1 500 m cu timpul 
de 4T9”51/100, Mitica Junghiatu s-a 
clasat pe primul loc și in cursa de 
800 m, cu timpul de 2’06”87/100. în 
această probă, o altă româncă. Mar
gareta Ghile, a ocupat locul trei, cu 
2’07”53/100.

CAIAC-CANOE
în cadrul tradiționalei regate in

ternaționale de la GrUnau, proba de 
4 fără cârmaci a revenit echipajului 
României, cu timpul de 6’50”07/100. 
La feminin, echipajul României la 4 
visle a ocupat locul doi cu 3’33” 
39/100, după cel al R. D. Germane, 
cronometrat în 3’26”49/100.

POPORUL ROMÂN ÎȘI AFIRMĂ 
RĂSPICAT VOINȚA DE PACE

.... . ............. .........................-....................................... - -■ • — — ................ . - . ... ■ -

Mari adunări și marșuri populare în sprijinul înfăptuirii dezarmării, 
al făuririi unei lumi fără arme și fără războaie

„Ceaușescu in tot ce face este omul pentru pace"
Mii de oameni ai muncii și locui

tori din sectorul 5 al Capitalei au 
participat, ieri după-amiază. la un 
însuflețit marș pentru pace, în
cheiat cu o mare adunare popu
lară.

Primele grupuri ale impunătoa
rei coloane s-au format in fața în
treprinderii „Electromagnetica". Co
loana a parcurs Calea Rahovei, 
Piața Chirigiu, Bulevardul Tudor 
Vladimirescu. Șoseaua Panduri, a- 
jungind in final pe platoul Acade
miei Militare. Printre cei peste 
15 000 de participanți se aflau oa
meni al muncii de la întreprinde
rile „Vulcan", de la „Autobuzul", 
Țesătoriile Reunite, întreprinderea 
„Tînăra gardă", „Electromagnetica" 
și altele, cercetători de la Centrul 
Național de Fizică, lucrători din 
unitățile comerciale și sociale din 
sector, elevi și cadre didactice, 
pensionari, gospodine. Prezenta lor 
la acest marș, ca și cele peste 
300 000 de semnături puse de cetă
țenii din sector pe Apelul adresat 
sesiunii speciale a Adunării Gene
rale a O.N.U., exprimă voința lor 
fermă de a acționa, Împreună cu - 
întregul nostru popor, cu forțele 
progresiste de pe alte meridiane, 
pentru apărarea păcii, înfăptuirea 
dezarmării, pentru o lume mai 
dreaptă și mai bună. Pe întreg tra
seul, ca și in timpul adunării, se 
scandează cu Însuflețire: „Ceaușescu 
— pace!" ; „Dezarmare — pace!" ; 
„Pacea și prietenia — Ceaușescu — 
România!" ; „Vom munci și vom 
lupta — pacea o vom apăra !“ ; 
„Ceaușescu in tot ce face, este 
omul pentru pace !“ ; „România a 
ales : socialism, pace, progres!"™

La marea adunare populară de pe 
platoul din fața Academiei Milita
re, tovarășul Ion B. Popescu, prim- 
sccretar al comitetului de partid al 
sectorului, a spus : „în cele 136 mi

la adunări și marșuri

VASLUI : aspect de la mitingul pentru pace desfășurat in zona industrială a municipiului Foto : P. Lascăr

Să fie oprită cursa înarmărilor!
Peste 20 000 de oameni al muncii 

din Vaslui au luat parte la un im
presionant marș împotriva războiu
lui, pentru pace pe întregul pă
mînt Purtînd steaguri tricolore și 
roșii, portretul tovarășului Nicolae 
Ceausescu, scandind lozinci care 
cereau încetarea imediată a cursei 
înarmărilor, ei s-au îndreptat, in 
coloane compacte, spre vasta și 
moderna piață a centrului civic, 
străjuită de statuia lui Ștefan cel 
Mare, unde a avut loc un vibrant 
miting.

„Dăm o înaltă apreciere si spri
jinim din toată ființa noastră ini
țiativa de pace a conducătorului 
partidului și statului nostru, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. a spus. în 
deschiderea mitingului, tovarășul 
Grigore Munteanu, primarul mu
nicipiului. îngrijorați, dar și cu în
dreptățită speranță ne-am întrunit 
in această însuflețită adunare pen
tru a reafirma voința de pace a 
poporului nostru".

„Știu ce înseamnă războiul, a 
arătat. în cuvintul său. loan Dă- 
nilă, șeful colectivului județean al 
foștilor luptători și veterani din 
războiul antifascist. Mal port și 
astăzi urmele lui. Doresc cu toată 
puterea ființei mele ca atît copiii, 
cit și nepoții și strănepoții noștri, 
nimeni în lume, niciodată, să nu 
mai cunoască ororile celui mai ab
surd și mai de neînțeles act al 
ființei umane — războiul De ace
ea. ne alăturăm glasurile si spu
nem un NU răspicat războiului. 
Adresăm apelul nostru celor pe 
care, in numele vieții, ii chemăm 
să ajungă la hotărirea pe care o 
așteaptă întreaga omenire — pa
cea".

„Legămîntul nostru solemn: a lupta 
pentru viață, pentru pace"

Mii de locuitori ai municipiului 
Focșani au participat la un impre
sionant marș pentru apărarea 
păcii. Străbătind principalele artere 
ale orașului, oamenii muncii din 
modernele întreprinderi industriale 
construite in anii socialismului, din 
așezăminte soclal-culturale. din 
școli și unități comerciale s-au 
adunat in plata principală a ora
șului, unde a avut loc o mare 
adunare populară.

Deschizind adunarea, tovarășa 
Alexandrina Mocanu, prim-secretar 
al Cbmitetului municipal Focșani 
al P.C.R., a arătat printre altele : 
„Ne aflăm aici la această mare de
monstrație pentru a da glas de- 

• plinei adeziuni și totalei aprobări 
fată de strălucitele inițiative de 
pace ale tovarășului Nicolae 

tinguri și adunări care au avut loc 
in Întreprinderi, institute de cerce
tare și școli din sectorul nostru, cei 
peste 100 000 de participanți și-au 
manifestat deplina adeziune la po
litica internă și externă a partidu
lui și statului nostru, la strălucitele 
inițiative de pace ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. față de ideile 
Apelului pentru pace și dezarmare 
adresat sesiunii speciale a O.N.U. 
Să întărim semnăturile puse pe 
Apel prin fapte, prin munca de zi 
cu zi, prin angajarea tuturor for
țelor și resurselor de care dispunem 
în vederea înfăptuirii orientărilor 
și indicațiilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, aducindu-ne astfel o 
contribuție importantă la înflorirea 
multilaterală a patriei, la cauza pă
cii și progresului omenirii".

„Aduc la această adunare — a 
spus ureînd la tribună Marin Bunea, 
secretarul comitetului de partid de 
la „Vulcan" — cuvintul celor peste 
16 000 de oameni ai muncii din în
treprinderea „Vulcan", care, răs- 
punzind Îndemnului secretarului 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. cer cu hotărtre 
să se pună capăt cursei aberante a 
Înarmărilor, pentru ca omenirea să 
poată trăi în pace. Pentru că ce 
poate fi mai scump unui muncitor, 
unui om decît pacea. Să ne punem 
întreaga capacitate fizică și inte
lectuală in slujba păcii, bunăstării 
și progresului".

„Majoritatea dintre noi. oamenii 
muncii de Ia întreprinderea de tri
cotaje «Tînăra gardă», sintem 
mame, care dorim să trăim in 
pace, să asigurăm copiilor noștri 
un viitor lipsit de amenințarea u- 
■nei catastrofe nucleare — a spus 
muncitoarea Maria Petre. La fel 
ca noi gindesc milioane de femei 
pe tot pămintul. Iată pentru ce ne 
unim glasurile cu ele, cerind cu

„Semnăturile pe Apelul pentru 
pace le întărim acum cu angaja
mentul nostru de a milita neabătut 
pentru transpunerea în viată a po
liticii interne și externe a partidu
lui șl statului, de a nu precupeți 
nici un efort pentru a realiza 
exemplar sarcinile economice, pen
tru a ne aduce o contribuție tot 
mai însemnată la dezvoltarea pa
triei" — a arătat, la rindul său. 
Mihai Cărare, maistru la între
prinderea mecanică Vaslui.

în cuvintul său. Carmen George- 
ta Radu, secretar al comitetului 
U.T.C. de la combinatul de fire 
sintetice, a spus : „Am convinge
rea că glasul popoarelor lumii va 
fi de data aceasta auzit, că se va 
pune capăt cursei nebunești a înar
mărilor. că rațiunea va învinge, că 
vom continua să existăm, să ne 
dezvoltăm într-o lume a păcii, iar 
copiii noștri vor auzi de arme nu
mai din povești. Sintem. prea multi 
și puternici pentru a nu putea 
impune pacea, aerul vieții".

Cuvinte la fel de emoționante, 
pornite din inimă, din grija pen
tru soarta si viitorul omenirii, au 
mai rostit Miluța Minja. muncitoa
re la întreprinderea de confecții, 
lorgu Amăutu, directorul spitalului 
județean, prof. Constantin Poianu. 
pioniera Manuela Popa și alții.

într-o atmosferă de puternic 
entuziasm, participanții la adunare 
au adoptat textul unei telegrame 
adresate C.C. AL P.C.R.. TOVA
RĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU. 
precum și al unei moțiuni către 
sesiunea specială a O.N.U. (Petre 
Necula, corespondentul „Scînteii").

Ceaușescu, care și-au găsit o eloc
ventă expresie in mandatul încre
dințat de Marea Adunare Națională 
delegației române la sesiunea spe
cială a Adunării Generale a O.N.U. 
și in Apelul poporului român 
adresat acestei sesiuni".

în cuvinte pornite din adîncul 
inimii și conștiinței, și-au exprimat 
voința de pace și alți vorbitori. 
„Noi spunem un NU hotărit războ
iului și ne declarăm împotriva tu
turor celor care recurg la Înarmări, 
in loc de a promova idealurile 
păcii și liniștii" — a spus ing. 
Eduard Lambrino, de la întreprin
derea de scule și elemente hidrau
lice. Marla Nica, președinta Or
ganizației Democrației și Unității 
Socialiste din municipiu, a adresat, 
in numele participanților, un emo

hotărîre ca sesiunea specială a 
O.N.U. să adopte măsuri care să 
pună capăt cursei înarmărilor, să 
ducă la interzicerea armelor nimi
citoare. să salveze și să întărească 
pacea".

Eleva Felicia Oancea, de la Școa
la 150, a ținut să-și exprime în 
versuri sentimentele sale, ale tu
turor copiilor patriei :

„Veniți copii ai lumii, 
Venifi să ne dăm mina. 
Venifi copii ai lumii, 
Venifi să ne*  unim.
Să nu lăsăm pe nimeni, 
Să ne răpească viata. 
Să nu lăsăm pe nimeni, 
Să ne răpească pacea I

în același spirit au mai vorbit 
Benone Goran, cercetător științific 
la Centrul Național de Fizică, Ion 
Asaftei, prim-secretar al comitetu
lui U.T.C. al sectorului 5, Ana Spi
ridon, profesoară.

într-o atmosferă de puternică în
suflețire, participanți! la adunarea 
populară au adoptat o telegramă 
adresată C.C. AL P.C.R., TOVARĂ
ȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, în 
care se arată : „Susținem din toată 
inima neobositele acțiuni și iniția
tive ale dumneavoastră, mult iu
bite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, îndreptate spre asigu
rarea păcii în lume, tie constituind 
pentru noi, ca și pentru întreaga 
națiune, un nou și puternic indemn 
la mobilizarea tuturor forțelor in 
direcția înfăptuirii neabătute a poli
ticii interne și internaționale • 
partidului și statului nostru".

In încheiere a fost adoptată o 
moțiune către sesiunea specială a 
Adunării Generale a O.N.U., con
sacrată dezarmării. (Gh. I. Va
lentin).

ționant indemn factorilor de decizie 
din diferite țări ale lumii : „Lăsați 
popoarele să respire aerul curat al 
dimineților însorite, să soarbă zil
nic din cupa vieții, să privească 
amurgul soarelui cu fericirea ră
săritului de miine".

Emoționante, pline de hotărîre 
au fost și cuvintele rostite de 
maistrul S. Stănescu, de la Trustul 
de construcții montaj Vrancea : 
„Construim case și edificii social- 
culturale pe aceste meleaguri vrin- 
cene pentru oameni, pentru viito
rul lor. pe care și-1 doresc fericit 
și lipsit de ororile unui nou război. 
De aceea ne ridicăm cu toată hotă
rirea in apărarea dreptului suprem 
de a trăt, pentru a ne bucura de 
ceea ce construim".

în numele lor și al colectivelor 
de muncă pe care le reprezintă au 
dat glas voinței lor de pace și 
ceilalți vorbitori. Georgeta Her
ghelegiu, muncitoare la întreprin
derea de confecții, Gheorghe Pan- 
tazică, maistru la Combinatul de

„Înalta răspundere pentru apărarea dreptului 
suprem al oamenilor și popoarelor"

Piața centrală a orașului Ro- 
vinari — nouă și modernă așe
zare muncitorească. Orele după- 
amiezii. Venind in coloană dinspre 
vetrele de cărbune de la Gîrla. Tis- 
mana. Roșia-Jiu și Urdari, dinspre 
platformele de montaj, de la marea 
termocentrală de la Rogojelu. s-au 
adunat aici peste 10 000 de oameni 
ai muncii — mineri, constructori, 
energeticieni — cărora Ii s-au ală
turat alte citeva mii din rindul 
populației orașului. Cu toții sint 
prezent! aici pentru a-și manifesta 
voința de pace, pentru a cere, in 
spiritul Apelului pe care și-au pus 
semnătura, ca sesiunea specială a 
O.N.U. să ia măsuri concrete pen
tru oprirea cursei Înarmărilor și 
trecerea la dezarmare.

Aflat în rindul demonstranților, 
minerul excavatorist Aurel Luca 
ne-a spus : „Datorită politicii uma
niste a partidului și statului nostru, 
grijii părintești a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu față de destinele 
patriei și ale păcii, ne bucurăm de 
condiții minunate de muncă si de 
viață. Dorim să muncim și să trăim 
la adăpost de primejdia războiului 
nuclear. De aceea, noi. cei peste 
15 000 de mineri de la Combinatul 
Rovinari. am semnat cu toții Apelul 
poporului român adresat sesiunii 
speciale a O.N.U., cu convingerea 
că, acționînd in strînsă unitate, 
forțele progresiste din lume pot 
stăvili cursa inarmărilor. pot asi
gura pacea".

Reunite pe platforma din fata 
consiliului popular, coloanele de
monstranților scandează cu în
suflețire „Ceaușescu — pace", 
„Dezarmare — pace", „Vom munci

80000 de participanți la marșul.păcii de la Sibiu 
au cerut ca sesiunea specială a O.N.U. 
să adopte măsuri efective de dezarmare

La Sibiu, străveche vatră de is
torie și civilizație românească, as
tăzi puternic centru industrial si 
cultural al țării, a avut loc un 
grandios marș al păcii, care a re
unit 80 000 de oameni ai muncii — 
de la întreprinderea de piese auto, 
de la „Independența", „Libertatea", 
„Flamura Roșie", „Balanța", „Vic
toria", din zeci de alte întreprin
deri, din instituții și școli. Scan- 
dînd însuflețitoare lozinci ce dădeau 
expresie deplinei adeziuni la iniția
tivele de pace ale președintelui 
Nicolae Ceaușescu, hotăririi ferme 
de a acționa, alături de întregul 
popor, pentru înfăptuirea mărețului 
deziderat al omenirii, pacea și dez
armarea, participanții, împărțit! in 
șase masive coloane, după ce au 
străbătut principalele străzi ale o- 
rașului, au ajuns în Piața Republi
cii, unde a avut loc o mare aduna
re populară.

Deschizind adunarea tovarășul 
Nicolae Spătar, prim-secretar al 
Comitetului municipal de partid Si
biu, a spus : „Semnăturile pe Apel 
ale celor peste 140 000 de cetățeni 
din orașul nostru exprimă impre
sionanta unitate in jurul partidului, 
adeziunea oamenilor muncii ro
mâni, germani, maghiari de pe a- 
oeste străvechi meleaguri româ
nești la politica și inițiativele de 
pace ale secretarului general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Fiecare dintre aceste 
semnături, care se alătură milioa
nelor de semnături ale cetățenilor 
patriei, este expresia puternică a 
voinței noastre de pace și, totodatft, 
angajamentul la acțiune pentru în
făptuirea politicii interne și exter
ne a țării noastre, pentru realiza
rea sarcinilor ce ne revin in marea 

prelucrare a lemnului, strungarul 
Nelu Ciubotaru, de la întreprinde
rea de vase emailate, și pioniera 
Silvia Bozianu.

într-o atmosferă de vibrant pa
triotism. a fost adoptat textul unei 
telegrame adresate conducerii par
tidului, TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU, în care se spune : 
„Animați de minunatul dumnea
voastră exemplu, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
luptător neobosit pentru dezarma
re, destindere și pace, pentru binele 
și fericirea noastră, a copiilor și 
urmașilor noștri, ne exprimăm le- 
gămintul solemn de a acționa cu 
toată energia și într-o deplină uni
tate cu toți fiii patriei acum, cind 
norii grei ai războiului amenință 
liniștea popoarelor, pentru apărarea 
păcii — cauză scumpă a întregii 
omeniri".

A fost adoptată, de asemenea, o 
moțiune adresată sesiunii speciale 
a O.N.U. (Dan Drăgulescu, cores
pondentul „Scînteii").

și vom lupta, pacea o vom apăra". 
La mitingul deschis de tovarășul 
Ilie Răuțescu, prim-secretar al co
mitetului de partid pe centrul in
dustrial-agrar Rovinari, au luat 
cuvintul un mare număr de cetă
țeni, între care : Mihai Pasăre, se
cretarul comitetului de partid de Ia 
I.M. Rovinari, Constantin Săvoiu, 
învățător pensionar, Carmen Stoian. 
elevă Ia Școala generală nr. 1, Ale
xandru Olaru, excavatorist la I.M. 
Roșia, Ion Șerb, directorul între
prinderii de transporturi și uti
laj de construcție. ..Pătrunse de vi
brant spirit umanist — a subliniat, 
de pildă, brigadierul miner Ion 
Pleșa — eforturile neobosite deouse 
de secretarul general al partidului 
pentru dezarmare, pentru instaura
rea unui climat de destindere și 
pace oglindesc inalta sa răspunde
re pentru destinele poporului nos
tru. pentru apărarea dreptului 
fundamental al popoarelor la pace, 
la viată, la libertate. Eu si tovarășii 
mei de la mina Urdari sintem ho
tărî ti să nu precupețim nici un e- 
fort pentru a scoate la lumină tot 
mai mult cărbune, pentru a contri
bui la dobindirea Independenței e- 
nergetice a tării. Sintem convinși 
că prin aceasta ne aducem contri
buția Ia înflorirea patriei socialiste, 
la întărirea păcii".

Sub semnul acestui angaja
ment muncitoresc. participanții 
la miting au adresat o tele
gramă C.C. AL P.C.R.. TOVARĂ
ȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU și 
au adoptat textul unei moțiuni către 
sesiunea specială a O.N.U. (Dumitru 
Prună, corespondentul „Scînteii"). 

operă de edificare socialistă. Fie
care semnătură a noastră este un 
mesaj al încrederii și speranței că 
în lume vor triumfa rațiunea și 
pacea".

„Vrem ca la sesiunea specială a
O. N.U. să se facă puternic auzită 
voința de pace a poporului nostru 
— a spus, la rindul său. Aurel Ga- 
vrea, muncitor la întreprinderea 
«Independența». Voința de pace, de 
dezarmare a popoarelor este de 
neclintit, și ea se cere întru totul 
respectată".

Aceleași gînduri și sentimente au 
fost exprimate și de ceilalți vorbi
tori Gerhardt Konerth, conferen
țiar la Institutul de invățămint su
perior din Sibiu, Maria Hindorean, 
președinta comitetului municipal ai 
femeilor, ing. Ștefan Carabulea, di
rector tehnic al întreprinderii de 
piese auto, Martiana Antonovici, 
elevă. Nicolae Stanciu, președintele 
consiliului municipal al sindicate
lor, prof. Jozsa Beniamin, de la 
Liceul „Octavian Goga". Emilia Ma- 
covei, președinta comitetului muni
cipal al O.D.U.S., Gabriela Mun
tean, prim-secretar al comitetului 
municipal al U.T.C.

în încheierea adunării, nariici- 
panții au adresat TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU o telegra
mă in care se spune : „Vă asigu
răm, mult iubite și stimate tovară
șe Nicolae Ceaușescu, înflăcărat 
promotor al idealurilor de pace si 
înțelegere ale întregii omeniri, că 
nu vom precupeți nici un efort 
pentru îndeplinirea exemplară a 
sarcinilor Congresului al XII-Iea al
P. C.R., că prin faptele noastre de 
muncă ne vom situa întotdeauna 
in primele rinduri ale luptei pen
tru pace și dezarmare". (Nicolae 
Brujan, corespondentul „Scînteii").

Baia Mare. Oamenii mun- 
pii de îa cea mai mare uzină ma
ramureșeană constructoare de ma
șini — întreprinderea de mașini 
și utilaj minier din Baia Mare 
— au dat glas voinței lor de pa
ce în cadrul unui impunător mi
ting, la care vorbitorii au sus
ținut ideile Apelului poporului 
român adresat sesiunii speciale 
a O.N.U. consacrate dezarmării, pe 
care și-au pus cu toții semnătura.

„Acesta — a 6pus maistrul Ion 
Covaciu — este un apel la redu
cerea cheltuielilor militare, la dez
armare. El răspunde astfel pe de
plin aspirației .poporului nostru și 
tuturor popoarelor care vor să tră
iască în pace, eliberate de amenin
țarea războiului nuclear si de ma
rile cheltuieli pe care cursa înar
mărilor le aruncă pe umerii tutu
ror popoarelor".

„Deasupra planetei planează a- 
menințarea generată de un arma
ment ultraperfecționat, care o poa
te face să dispară — a spus, la 
rindul său, maistrul Dumitru On- 
ciu. Cu. această perspectivă, omeni
rea nu se poate insă împăca ! Tre
buie să se pună capăt odată pentru 
totdeauna cursei nebunești spre de
zastru I împărtășim intru totul idei
le și inițiativele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, care cheamă stăruitor să 
se treacă la dezarmare". (Gheor
ghe Susa,. corespondentul „Scin- 
teii").

Jimbolia. In acest puternic 
centru industrial-agrar din vestul 
țării a avut loc un însuflețit mi
ting pentru pace și dezarmare, la 
care au luat parte muncitori, ingi
neri, tehnicieni, lucrători din agri
cultură, medici, cadre didactice, ti
neri și virstnici, români, germani, 
maghiari, sirbi și de alte naționali
tăți.

„Apelul poporului român adresat 
sesiunii speciale a O.N.U. — a 
sous in cuvintul său Gheorghe 
Urșanu, de la întreprinderea de 
încălțăminte — dă glas gindurilor 
și aspirațiilor noastre, ca și ale 
tuturor cetățenilor patriei. Noi 
cerem participanților la acest 
forum internațional să facă totul 
pentru a stăvili cursa înarmări
lor, care este o cursă a morții și 
distrugerii. Mitingurile și marșurile 
ce au loc în toată țara constituie 
expresia hotăririi unanime cu care 
susținem înțeleaptă politică de pace 
a partidului și statului nostru, ini
țiativele și întreaga activitate a 
președintelui Nicolae Ceaușescu, 
pusă cu hotărâre in slujba păcii, a 
vieții, a progresului".

Vorbind despre datoria sacră de 
a apăra viata și sănătatea oameni
lor, doctorul Iosif .Ludwig, directo
rul spitalului orășenesc, a spus : 
„Pentru noi, medicii, triumful vie
ții asupra morții este rostul suprem 
al menirii noastre profesionale. 
Iată de ce spunem un -NU» răspi
cat politicii înarmărilor și războiu
lui nuclear, care dacă ar izbucni 
ar face să nu mai existe nici în
vinși, nici învingători. Cerem ca u- 
riașe’.e fonduri cheltuite pentru ar
mele de distrugere in masă să fie 
alocate construirii de locuințe, 
școli, edificii ale culturii, spitale".

La rindul său. ing. Szeko Geza, 
de la întreprinderea de produse 
din mase plastice, a arătat : „Tot 
ce am construit și înfăptuit in ora
șul nostru este rodul muncii înfră
țite a locuitorilor Jlmboliei, fără 
deosebire de naționalitate. Aspira
ția noastră comună este munca paș
nică, pentru binele tuturor. Ne u- 
nim glasurile pentru apărarea pă
cii, a viitorului fericit al patriei 
noastre comune — România socia
listă. Vom face totul pentru apăra
rea vieții pe Pămînt, pentru o lume 
mai bună și mai dreaptă". (Cezar 
Ioana, corespondentul „Scînteii").



„Noi și importante contribuții Ia dezvoltarea 
relațiilor bilaterale, la 
în Orientul Mijlociu și

cauza păcii 
în lume“

Recentele vizite oficiale de prietenie ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. secretar general al Partidului Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste România, in Republica Irak și in Regatul 
Hașemit al Iordaniei au avut un puternic ecou internațional. Ziarele, 
posturile de radio și televiziune din numeroase țări pun in evidență, 
ca o trăsătură caracteristică a acestor vizite, hotărirea României și a 
celor două state-gazdă de a-și amplifica, in continuare, relațiile de 
prietenie și fructuoasă colaborare bilaterală pe multiple planuri, pre
cum și de a conlucra pe planul vieții internaționale, in lupta pentru 
dezvoltarea liberă, independentă a fiecărei națiuni, pentru dezarmare 
și pace. In mod deosebit a fost relevată reafirmarea, in condițiile 
situației deosebit de încordate din Orientul Mijlociu, a poziției con
secvente a României in favoarea realizării unei păci globale, juste și 
durabile in zonă.

în IRAK, presa centrală și radio- 
televiziunea, reflectind pe larg des
fășurarea vizitei oficiale de prie
tenie efectuată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, au acordat un spațiu 
amplu ceremonialului primirii înal
tului oaspete, convorbirilor oficiale, 
precum și dineului organizat la în
cheierea primei zile a vizitei. Coti
dianul de limbă arabă „AL-THA- 
WRA“, organ central al Partidului 
Baas Arab Socialist, reluînd frag
mente dfct cuvîntul pronunțat de 
președintele Saddam Hussein la des
chiderea convorbirilor oficiale, subli
niază : „Vizita președintelui Nicolae 
Ceaușescu exprimă înaltul grad al 
Încrederii reciproce existente între 
conducerile « lor două tări“. Coti
dianul „AL JUMHURYA". oficiosul 
guvernamental, relevă, la rfndul său, 
că „fiecare nouă întîlnire cu 
conducătorul României oferă pri
lejul de a identifica posibilități și 
domenii suplimentare da deevoltare 
a relațiilor dintre cele două țări".

Cotidianul de limbă arabă „AL- 
IRAQ“ subliniază, citind fragmente 
din cuvîntul președintelui Saddam 
Hussein, că „actuala vizită a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu este in 
mod cert de natură să impulsioneze 
puternic relațiile dintre cele două 
țări, conferindu-Ie perspective și 
mai largi și un 
Înalt grad de efi
ciență".
, Aceleași idei 
sint subliniate și 
de cotidianul de 
limbă engleză 
„BAGHDAD OB
SERVER".

Agenția irakia
nă de știri I.N.A., 
care a informat 
pe larg desnre 
toate momentele 
vizitei, relevă că, 
„în oom unicatul 
comun dat publi
cității la încheie
rea vizitei președintelui Nicolae 
Ceaușescu în Irak, cele două țări 
și-au exprimat profunda îngrijo
rare in legătură cu continuarea 
conflictului irakiano-iranian și s-au 
pronunțat pentru încetarea ime
diată a ostilităților militare șt pen
tru soluționarea problemelor în 
dispută prin tratative, pe baza res
pectării stricte a independentei si 
suveranității naționale, integrității 
teritoriale și neintervenției in trebu
rile interne".

Cei doi președinți — relevă I.N.A. 
— după ce au examinat situația ac
tuală din Orientul Mijlociu, au fost 
de acord că „o reglementare pașnică, 
justă și durabilă în această regiu
ne nu poate fi realizată fără retra
gerea Israelului din toate teritoriile 
arabe ocupate în 1967 și fără recu
noașterea drepturilor naționale ina
lienabile ale poporului palestinian. 
Inclusiv a dreptului la autodetermi
nare, la reîntoarcerea la căminele 
sale și la crearea propriului său stat 
independent".

în același timp, agenția I.N.A. ci
tează din interviul acordat de pre
ședintele României ziarului irakian 
„Al Jumhurya" oasaie’e cu privire 
la conflictul dintre Irak și Iran, la 
necesitatea retragerii imediate a Is
raelului din Liban și la viitoarea 
Conferință la nivel înalt a țărilor 
nealiniate de la Bagdad.

întreaga presă irakiană a inserat, 
alături de amplele relatări privind 
momentele principale ale vizitei, 
fotografii Infățișind ceremonia pri
mirii oficiale, momentul semnării 
documentelor oficiale, calda primire 
făcută de populația Bagdadului înal
tului oaspete prieten român.

TELEVIZIUNEA IRAKIANA a O- 
glindlt pe larg toate momentele vi
zitei. inserând în emisiunile sale tot 
ceea ce a putut da culoare și căldură 
evenimentului. A fost transmis, de 
asemenea, interviul acordat de pre
ședintele României ziarului „Al 
Jumhurya" („Republica").

Agenția sovietică T.A.S.S. a relatat 
despre vizita oficială de prietenie 
efectuată de președintele Nicolae 
Ceaușescu în Irak, subliniind că ea 
a prilejuit convorbiri intre cei doi 
șefi de stat. în urma cărora au fost 
semnate documente privind dezvol
tarea colaborării dintre România și 
Irak și a fost dat publicității un co
municat comun.

Agenția de presă din Qatar — 
Q.N.A. — a difuzat extrase din in
terviul acordat de președintele 
Nicolae Ceaușescu ziarului irakian 
„Al Jumhurya". subliniind pasajele 
in care șeful statului român califică 
acțiunea militară a Israelului în Li
ban ca o încălcare gravă a indepen
denței și suveranității Libanului, a 
principiilor dreptului international, 
ducînd la o agravare considerabilă a 
situației din Orientul Mijlociu și se 
pronunță pentru retragerea imediată 
a trupelor israeliene din această 
țară. Agenția menționează că pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și-a ex
primat speranța că viitoarea Confe
rință la nivel înalt a țărilor nealinia
te de la Bagdad se va Încheia cu 
rezultate cit mai pozitive, contribuind 
la întărirea unității și solidarității 
țărilor nealiniate, la creșterea rolu
lui mișcării de nealiniere in viata 
internațională. A fost evidențiată și 
poziția exorimată in legătură cu pro
blema rac^eteta" cu ra’ă medie de 
acțiune in Europa, care privește toate 
popoarele europene.

Agenția iugoslavă de presă Taniug 
a subliniat. într-o relatare, că in ca
drul convo-b'rilor de la Bagdad. 
Irakul și România au reafirmat im
portanta exceptional a relațiilor bi
laterale în toate domeniile de cola
borare. Președintele Irakului a vor
bit desore „înalta încredere", care 
caracterizează re'atille dintre Româ
nia și Irak, subliniind că. in ultimii 
ani. relațiile bilaterale dintre cele 
două țări au fost deosebit de rodnice. 

La rindul său. președintele Nicolae 
Ceaușescu a vorbit despre prietenia 
româno-iraklană, exprimindu-și do
rința și interesul fată de extinderea 
relațiilor bilaterale.

POSTURILE NAȚIONALE DE RA
DIO ȘI TELEVIZIUNE DIN GRE
CIA au transmis relatări privind vi
zita oficială de prietenie întreprinsă 
in Irak de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Emisiunile au evidențiat 
rezultatele convorbirilor la nivel 
înalt pe teme bilaterale și interna
ționale. subliniind în mod deosebit 
poziția constructivă, realistă, a țării 
noastre față de evenimentele din 
Orientul Mijlociu.

România și Irak și-au exprimat în
grijorarea față de creșterea tensiunii 
internaționale — se arată intr-un co
mentariu al agenției PRENSA LA
TINA, care reia pasaje din comu
nicatul comun semnat la incheierea 
vizitei oficiale de prietenie in Irak. 
Cele două țări — relevă agenția — 
au cerut retragerea imediată a tru
pelor israeliene din Liban si și-au 
afirmat sprijinul lor față de auto
ritățile legitime libaneze, subliniind 
că nu este posibilă o soluție a con
flictului din Orientul Mijlociu „fără 
recunoașterea drepturilor naționale 
inalienabile legitime ale poporului 
palestinian".

LARGUL ECOU INTERNATIONAL AL VIZITELOR 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 

IN IRAK Șl IORDANIA
Agenția FRANCE PRESSE a in

format pe larg despre conținutul în
trevederilor la nivel înalt, despre 
rezultatele convorbirilor româno-ira- 
kiene.

într-o declarație făcută la Bagdad — 
relevă ASSOCIATED PRESS — pre
ședintele român. Nicolae Ceaușescu, 
a condamnat invadarea Libanului de 
către Israel și a cerut retragerea 
imediată a forțelor israeliene din 
această tară arabă. „Acțiunea mili
tară a Israelului în Liban constituie 
o încălcare gravă a independentei si 
suveranității Libanului, a principiilor 
dreptului international și a dus la o 
agravare considerabilă a situației din 
Orientul Mijlociu".

Nicolae Ceaușescu a salutat ini- • 
tiativa Irakului de a pune capăt 
acțiunilor militare împotriva Iranu
lui. reliefînd poziția neschimbată a 
României care s-a pronunțat pen
tru încetarea ostilităților -dintre cele 
două țări — arată Associated Press.

în IORDANIA, principalele ziare 
au rezervat vizitei întreprinse de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu spatii 
ample, articolele și comentariile pu
blicate fiind bogat ilustrate.

Sub titlurile „Hussein în fntimpi- 
narea președintelui Ceaușescu" și 
„Prințul moștenitor a oferit un dineu 
în onoarea președintelui român", 
ziarul de limbă arabă „AL RAI" a 
prezentat ne larg ceremonia oficială 
a sosirii si convorbirile româno-ior- 
danfene. publicînd toasturile rostite 
de cei doi șefi de stat

în ediția sa de duminică, ziarul 
„AL RAI" și-a informat pe larg ci
titorii despre încheierea vizitei, des
pre acordul semnat de cel doi șefi 
de stat și comunicatul cbmun dat 
publicității.

Vizita la Amman a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu a fost larg re
flectată și de celălalt cotidian prin
cipal de limbă arabă — „AL DUS- 
TOUR". în acest ziar a apărut și 
editorialul intitulat „Salut oaspetelui 
român" in care se arată : „Poziția 
justă a României prietene nu ne 
surprinde. România a depus eforturi 
neobosite pentru realizarea in Ori
entul Mijlociu a unei păci juste și 
durabile și pentru soluționarea pro
blemei palestiniene. România s-a 
pronunțat in permanentă pentru în
cetarea ocupației israeliene asupra 
teritoriilor arabe, ca si pentru 
recunoașterea dreptului poporului 
palestinian la autodeterminare și la 
crearea unui stat independent. Tre
buie subliniate eforturile neobosite 
ale României in vederea realizării 
păcii in zonă și incetăril agresiunii 
israeliene in Liban, precum și pozi
ția României in ce privește dreptul 
Ia autodeterminare ai poporului pa
lestinian. Această poziție corespunde 
intru totul celei iordaniene, fiind de 
natură să contribuie la adincirea 
continuă a relațiilor româno-iorda- 
niene și să exercite o influentă po
zitivă asupra relațiilor româno-arabe 
in ansamblu".

în încheiere, in editorial se re
levă : „Noi salutăm pe președintele 
Ceaușescu și dorim ca vizita sa în 
Iordania să constituie un nou impuls 
pentru întărirea relațiilor de adincă 
prietenie ce leagă țările noastre".

în numărul său de duminică. 
„JORDAN TIMES" relatează despre 
ceremonia oficială a plecării pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu. publi
cînd. de asemenea, comunicatul ro- 
mâno-iordanian. Este inserată, tot
odată. telegrama adresată de tova
rășul Nicolae Ceaușescu regelui 
Hussein de la bordul avionului.

Despre desfășurarea vizitei pre
ședintelui Nicolaa Ceaușescu la 
Amman au mai informat pe larg 
RADIOUL ȘI TELEVIZIUNEA IOR
DANIANĂ.

Agenția iordaniană de presă PE
TRA a acordat un spațiu amplu in 

• •

emisiunile sale vizitei oficiale de 
prietenie a șefului statului român în 
Iordania. în materialul consacrat 
încheierii vizitei, agenția informează 
că a fost semnat un acord privind 
dezvoltarea pe termen lung a coope
rării economice și tehnice si a schim
burilor comerciale între Iordania și 
România. Documentul — apreciază 
agenția Petra — prevede extinderea 
legăturilor de cooperare in dome
niile energiei, industriei, minier, 
transporturilor și agriculturii.

Referindu-se pe larg la vizita ofi
cială de prietenie a președintelui 
României in Iordania. Agenția ira
kiană I.N.A. arată că președintele 
român a reafirmat că țara sa susți
ne necesitatea retragerii Israelului 
din teritoriile arabe ocupate în ur
ma războiului din 1967. a soluționă
rii problemei poporului palestinian 
pe baza recunoașterii dreptului său 
la autodeterminare și la constituirea 
unui stat palestinian independent.

Agenția egipteană M.E.N. a subli
niat. in relatările sale, că regele 
Hussein al Iordaniei si președintele 
României. Nicolae Ceaușescu. au 
abordat in special situația din Liban 
si agresiunea israeliană împotriva 
popoarelor palestinian si libanez. Au 
fost, de asemenea, analizate moda
lități de promovare a relațiilor ro- 
mâno-iordaniene si au fost aborda
te probleme internaționale de inte
res comun.

Agenția kuweitiană KUNA. ci
tind comunicatul oficial dat publi
cității la Amman, relevă că în ca
drul convorbirilor dintre regele 
Hussein al Iordaniei și președintele 
român Nicolae Ceaușescu au fost 
abordate probleme privind criza din 
Orientul Mijlociu și invazia Israe
lului in Liban. Cei doi șefi de stat 
au cerut retragerea imediată a tru
pelor israeliene de pe teritoriul li
banez. Totodată, ei au analizat re

lațiile bilaterale 
și căile dezvoltă
rii lor în diferite 
domenii.

Agenția de pre
să din Qatar — 
Q.N.A. — a re
luat pe larg pa
saje din comu
nicatul comun 
româno - iorda
nian. subliniind 
că România și Ior
dania au condam
nat agresiunea is
raeliană în Li
ban, pronuntin- 
du-se împotriva 

oricărei ingerințe din exterior în tre
burile interne ale popoarelor si cerînd 
retragerea forțelor israeliene din Li
ban. Agenția reproduce pasajul în care 
se arată că instaurarea unei păci glo
bale, juste și durabile în Orientul Mij
lociu trebuie să se bazeze pe retra
gerea Israelului din toate teritoriile 
arabe ocupate in 1967. inclusiv din 
Ierusalimul arab, si pe recunoaș
terea drepturilor naționale ale po
porului palestinian, inclusiv a drep
tului său la autodeterminare si la 
întemeierea propriului său stat in
dependent oe teritoriul său national. 
Agenția subliniază că cei doi șefi de 
stat au apreciat că ar fi deosebit de 
utilă convocarea unei conferințe in
ternaționale. sub egida și cu parti
ciparea activă a O.N.U., la care 
să ia parte toate părțile interesate, 
inclusiv Organizația pentru Elibera
rea Palestinei, precum și Uniunea 
Sovietică și S.U.A., ca și alte state 
care își pot aduce o contribuție po
zitivă, activă la reglementarea pro
blemelor complicate din această zonă 
a lumii. Este reluată, de asemenea, 
ideea deosebitei importante a con
solidării solidarității și unității de 
acțiune a tuturor țărilor arabe în 
eforturile lor comune pentru a se 
ajunge la o soluționare corespunză
toare. dreaptă și trainică în Orientul 
Mijlociu.

Agenția T.A.S.S.. relatînd despre 
vizita oficială de prietenie a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu in Ior
dania, informează despre comunica
tul comun cu privire la rezultatele 
vizitei și convorbirilor purtate cu 
regele Hussein. Părțile — scrie 
T.A.S.S. — au condamnat cu fermi
tate agresiunea Israelului împotriva 
Libanului și au cerut retragerea 
imediată a trupelor israeliene de pe 
teritoriul libanez. O pace justă si du
rabilă in Orientul Mijlociu — se 
arată in document — trebuie să se 
bazeze pe retragerea Israelului din 
toate teritoriile arabe ocupate in 
1967 și pe recunoașterea drepturilor 
naționale ale poporului palestinian, 
inclusiv a dreptului său la întemeie
rea propriului stat. Părțile au subli
niat necesitatea convocării unei con
ferințe internaționale sub egida 
O.N.U. pentru instaurarea unei păci 
atotcuprinzătoare, juste și trainice în 
Orientul Mijlociu.

România și Iordania au criticat in
vazia israeliană în Liban și au cerut 
retragerea neintirziată a forțelor is
raeliene din această tară — scrie, 
intr-o amplă relatare, agenția CHINA 
NOUA, relevînd că. la dineul oferit 
în onoarea sa de regele Hussein. pre
ședintele Nicolae Ceaușescu a denun
țat invazia israeliană și s-a pronunțat 
pentru retragerea neintirziată a Is
raelului din Liban.

Agenția FRANCE PRESSE arată 
că șeful statului român. Nicolae 
Ceaușescu, și regele Hussein al Ior
daniei au condamnat invazia israe
liană în Liban și au cerut „retrage
rea imediată" a forțelor israeliene 
de pe teritoriul libanez.

Relatînd despre vizita în Iordania, 
agenția REUTER a relevat că. la 
dineul oferit în onoarea, oaspete
lui român, regele Hussein și pre
ședintele Nicolae Ceausescu au con
damnat invadarea Libanului de către 
Israel și au cerut retragerea neintir
ziată a forțelor israeliene de pe te
ritoriul libanez.
Președintele român. Nicolae 

Ceaușescu, și-a încheiat vizita de 48 
de ore in Iordania — relatează 
ASSOCIATED PRESS — subliniind că 
intr-un comunicat comun dat publi
cității înainte de plecarea lui Nicolae 
Ceaușescu spre București cele două 
țări au condamnat invadarea de către 
Israel a Libanului și s-au pronunțat 
pentru retragerea forțelor israelie
ne din această țară și din teritoriile 
ocupate și pentru restabilirea drep
turilor poporului palestinian, inclusiv 
a dreptului său la autodeterminare.

DAMASC

Schimb de mesaje'intre președinții
Nicolae Ceaușescu și Hafez Al-Assad

DAMASC 21 (Agerpres). — La Da
masc a avut loc un schimb de mesaje 
de prietenie intre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, și Ha
fez Al-Assad, secretarul general al 
Partidului Baas Arab Socialist, pre
ședintele Republicii Arabe Siriene.

Din partea conducătorului partidu
lui și statului nostru au fost transmi
se cele mai bune urări de sănătate și 
fericire personală, de noi succese 
poporului sirian prieten pe calea 
realizării aspirațiilor sale de prospe
ritate, progres și pace.

Președintele Hafez Al-Assad a mul
țumit în mod deosebit pentru mesajul 
primit și a rugat să se transmită pre
ședintelui Republicii Socialiste Româ
nia și tovarășei Elena Ceaușescu, în 
numele său și al soției sale, cordiale 
urări de sănătate și fericire persona
lă, de prosperitate și bunăstare pen
tru poporul român.

Schimbul de mesaje a fost prile
juit de primirea tovarășului Vasile 
Pungan, trimis specia] al președinte
lui Republicii Socialiste România, de 
către Hafez Al-Assad.

Cu această ocazie, s-a procedat Ia 
un schimb larg de vederi în probleme 
ale relațiilor dintre cele două țări și 
popoare, precum și asupra unor as
pecte importante ale vieții interna
ționale, în general, ale situației din 
Orientul Mijlociu, războiului irakia
no-iranian și a evenimentelor din Li
ban, în special. S-a subliniat necesi

Inițiativele și contribuția activă 
a României privind problematica tinerei 
generații întrunesc o largă apreciere 
Lucrările Comitetului consultativ al O.N.U. pentru A.I.T.
VIENA (Agerpres). — In conti

nuarea lucrărilor celei de-a doua 
sesiuni a Comitetului consultativ al 
O.N.U. pentru Anul Internațional al 
Tineretului (A.I.T.), care se desfă
șoară la Viena. sub’ președinția re
prezentantului României, tovarășul 
Nicu Ceaușescu. secretar al C.C. al 
U.T.C., numeroase delegații ale sta
telor membre ale comitetului s-au 
referit la importanta inițiativă a ță
rii noastre privind elaborarea unui 
document internațional — „Declara
ția privind drepturile și responsabi
litățile tinerei generații".

Printr-o rezoluție inițiată de 
România. împreună cu alte țări, și 
adoptată prin consens, Comitetul 
consultativ a hotărît să transmită 
secretarului general al O.N.U. textul 
acestui document, solicitînd difuza
rea sa tuturor guvernelor, institu
țiilor specializate din sistemul 
O.N.U.. organizațiilor guvernamen
tale si neguvernamentale de tineret, 
la nivel național, regional si inter
național. astfel incit viitoarea sesiu
ne a Comitetului consultativ să fie 
in măsură să se pronunțe asupra

Marea demonstrație pentru pace 
din Paris

PARIS 21 (Agerpres). — Duminică, Parisul a cunoscut cea mai mare 
manifestație pentru pace din istoria sa. relatează agenția France Presse, 
menționind că. ia apelul lansat de 100 de cunoscute personalități poli
tice si culturale, zeci de mii de persoane și-au proclamat voința lor de 
pace si dezarmare. a

Reuniți în cartierul Gării Montparnasse, în primele ore ale după- 
amiezii. cei peste 200 000 de manifestant! au traversat Cartierul Latin, 
ajungind in Piața Bastiiiei. Aici s-a dat citire apelului organizatorilor 
și manifestantilor „adresat Națiunilor Unite, tuturor guvernelor si în
deosebi celor două mari puteri".

Trebuie salvate viața și civilizația, punindu-se capăt cursei înarmă
rilor — se spune in apel. Participant!! Ia mars au subliniat necesitatea 
trecerii urgente la negocieri, astfel ca „dezarmarea să devină in fine o 
realitate".

Bombardamente ale trupelor
BEIRUT 21 (Agerpres). — Artileria 

și vedete rapide ale forțelor invada
toare israeliene au supus unui pu
ternic bombardament, în cursul zilei 
de luni, sectorul de vest al Beirutu
lui și cartierele dens populate din su
dul capitalei libaneze, precum și ta
băra de refugiati palestinieni Bourj 
El Baraj neh. Mai multe obuze au că
zut in zonele rezidențiale. Potrivit a- 
genției France Presse, numai in cursul 
zilei de luni la Beirut au fost ucise 
20 de persoane, alte 73 fiind rănite. 
Au fost provocate importante pagube 
materiale.

Forțele invadatoare israeliene au 
bombardat, luni dimineață, un spital 
din Beirut aparținind Semilunii Roșii 
palestiniene, provocind moartea a 
două persoane și rănirea altor 15, 
relatează agenția palestiniană de 
presă W.A.F.A.

Pe plan politic. Comitetul de Sal
vare Națională din Liban s-a întru
nit din nou. in cursul zilei de luni, 
sub președinția șefului statului, Elias

Agențiile de presa transmit:
LA PALATUL NAȚIUNILOR DIN GENEVA, directorul general al 

Oficiului O.N.U. din Geneva, Luigi Cottafavi, a primit scrisorile prin care 
ambasadorul Ion Datcu se acreditează in calitate de reprezentant perma
nent al Republicii Socialiște România pe lingă Oficiul Națiunilor Unite și 
instituțiilor specializate ale O.N.U. din Geneva. Cu această ocazie a avut 
loc o convorbire, in cursul căreia directorul general al oficiului O.N.U. a 
subliniat atenția deosebită și recunoașterea largă in cadrul Națiunilor 
Unite a acțiunilor României in vederea creșterii rolului O.N.U. in viața 
internațională, respectul și aprecierea de care se bucură Inițiativele pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu in favoarea păcii, dezarmării, instaurării noii 
ordini economice internaționale.

ÎNTREVEDERE SOVIETO—POR
TUGHEZA. La Moscova a avut loc 
o intrevedere între Leonid Brejnev, 
secretar general al C.C. al P.C.U.S.. 
președintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., și Alvaro 

> Cunhal, secretar general al P.C. 
Portughez, care se află într-o vi
zită in U.R.S.S.

CONFERINȚA NAȚIONALA A 
P.C.F., care s-a desfășurat în ora
șul Arcueil, de lingă Paris, s-a ocu
pat de pregătirile pentru alegerile 
municipale din luna martie a anu
lui viitor. Madeleine Vincent, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.C.F., a făcut cunoscut că partici- 
panții s-au pronunțat pentru ca 
partidele de stingă să acționeze în 

tatea continuării eforturilor pentru 
rezolvarea pe cale politică a conflic
telor din zona Orientului Mijlociu.

Președintele Hafez Al-Assad a 
acordat o inaltă apreciere eforturilor 
României socialiste, ale președintelui 
Nicolae Ceaușescu personal, în ve
derea ajungerii la o pace justă și 
durabilă în Orientul Mijlociu, bazată 
pe retragerea Israelului din terito
riile arabe ocupate, pe retragerea 
necondiționată a trupelor israeliene 
de pe teritoriul Libanului și asigu
rarea integrității, independentei și 
suveranității acestei țări, pe rezol
varea problemei palestiniene — esen
ța conflictului din zonă — în confor
mitate cu drepturile legitime și na
ționale ale poporului palestinian, in
clusiv dreptul la autodeterminare și 
la crearea unui stat propriu indepen
dent. pe respectarea independentei, 
suveranității și integrității teritoria
le a tuturor statelor regiunii.

Totodată, s-a procedat la o anali
ză a stadiului actual al relațiilor în 
diferite domenii dintre România și 
Siria, s-a subliniat importanta deo
sebită a dialogului la nivel înalt ro- 
mâno-sirian de la Damasc, prilejuit 
de recenta vizită a președintelui 
Nicolae Ceaușescu. Președintele 
Hafez Al-Assad a exprimat satisfac
ția sa deosebită fată de cursul ascen
dent al relațiilor de prietenie si cola
borare dintre Republica Arabă Siria
nă și Republica Socialistă România.

Intilnirea s-a desfășurat într-o at
mosferă de caldă prietenie si cordia
litate.

acestuia si să-I înainteze Adunării 
Generale a O.N.U.. la sesiunea din 
1984. în vederea adoptării sale in 
perspectiva Anului International al 
Tineretului.

Președintele Comitetului consulta
tiv al O.N.U. pentru A.I.T., tovară
șul Nicu Ceaușescu. a avut o între
vedere cu Leticia Shahani. secretar 
general adjunct al O.N.U., șef al 
Centrului O.N.U. pentru dezvoltare 
socială si probleme umanitare, de la 
Viena. în cadrul întrevederii s-a 
procedat la un larg schimb de ve
deri în legătură cu desfășurarea lu
crărilor sesiunii Comitetului consul
tativ si. in general, cu problematica 
privind pregătirea și marcarea 
A.I.T.. cit si cooperarea dintre țara 
noastră si O.N.U. în acest domeniu. 
Cu acest prilej, secretarul general 
adjunct al O.N.U. a apreciat iniția
tivele si contribuția activă a Româ
niei privind Anul International al 
Tineretului, eforturile constante ale 
țării noastre pentru extinderea și îm
bunătățirea căilor de comunicare din
tre Națiunile Unite si mișcarea de 
tineret.

israeliene asupra Beirutului
Sarkis, pentru a discuta problema 
retragerii trupelor israeliene din Li
ban. desfășurarea forțelor armate li
baneze in Beirut, coordonarea acțiu
nilor armatei libaneze cu rezistenta 
palestiniană, menționează agenția 
M.E.N.

Președintele Elias Sarkis a avut 
luni o convorbire telefonică cu re
gele Fahd Ibn Abdul Aziz Al Saud 
al Arabiei Saudite, a declarat presei, 
potrivit agenției France Presse, pri
mul ministru libanez, Shafic Al- 
Wazzan. Președintele Libanului a ce
rut suveranului saudit continuarea 
eforturilor sale pentru a se ajunge 
la înlăturarea ocupației israeliene în 
Liban și a se pune capăt operațiu
nilor militare la Beirut, a precizat 
Al-Wazzan.

GENEVA 21 (Agerpres). — Obser
vatorul O.E.P. la sediul O.N.U. din 
Geneva, Daoud Barakat, a acuzat 
Israelul că supune la torturi pe pri
zonierii palestinieni și libanezi prinși 
în cursul agresiunii în Liban.

front unic, încă de la primul tur 
de scrutin.

VIZITA ÎN R.P.D. COREEANA. 
Kim Ir Sen, secretar general al C.C. 
al Partidului Muncii din Coreea, 
președintele Republicii Populare 
Democrate Coreene, a primit dele
gația militară chineză condusă de 
Geng Biao, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P. C. Chinez, con
silier de stat și ministru al apără
rii naționale al R. P. Chineze.

COMITETUL PENTRU REUNIFICA- 
REA PAȘNICA A PATRIEI o dat pu
blicității o declarație cu prilejul 
zilei de 25 -iunie, dată care mar
chează începutul războiului de a-

SESIUNEA SPECIALĂ A ADUNĂRII GENERALE 

A O.N.U. CONSACRATĂ DEZARMĂRII 

DEMERSUL SOLEMN AL ROMÂNIEI SOCIALISTE 
IN NOMELE EXISTENTEI OAMENILOR, 

AL VIITORULUI UMANITĂȚII«
Reprezentanții celor 157 de state 

membre, cvasitotalitatea statelor 
lumii, continuă ampla dezbatere 
asupra dezarmării, iar faptul că 
forumul mondial s-a întrunit intr-o 
sesiune specială pe această temă 
ilustrează dimensiunea planetară a 
problemei, stringența cu care se 
impune adoptarea unor măsuri con
crete pentru eliberarea omenirii de 
spectrul unui război nuclear, pen
tru salvgardarea și consolidarea 
păcii.

Există o mare putere mondială al 
cărei loc in sala Adunării Generale 
nu este marcat prin nici o tăbliță, 
deși prezența ei la O.N.U. s-a făcut 
simțită din prima zi a sesiunii. A- 
ceastă mare putere este opinia pu
blică, sint popoarele de pretutin
deni, al căror glas hotărit cerind 
oprirea cursei înarmărilor, reduce
rea și lichidarea tuturor armelor și 
armamentelor, s-a făcut auzit cu 
vigoare de la nenumăratele mani
festații pentru pace și dezarmare 
de la New York și Paris, de la 
Stockholm și Bonn, de la București 
și Roma, de la Amsterdam și To
kio, Moscova și Copenhaga, Delhi 
și Nairobi — practic de pe toate 
meridianele.

Ecoul acestor manifestații, fără 
precedent ca amploare, a răzbătut 
cu putere in sala de dezbateri de 
la O.N.U., iar elementul nou, inedit, 
de o profundă semnificație, al ac
tualei sesiuni speciale este tocmai 
legătura stabilită intre dezbaterile 
factorilor politici ai statelor și de
mersurile opiniei publice interna
ționale. O legătură firească șl ne
cesară, pentru că toate problemele 
aflate in dezbatere privesc in mo
dul cel mai direct popoarele, pre
zentul și viitorul lor.

S-a făcut cu vigoare simțit aci 
și glasul de pace al poporului ro
mân. La O.N.U. este bine cunoscută 
și se bucură de o largă apreciere 
politica consecventă a României

Congresul Frontului Patriei din R. P. Bulgaria
SOFIA 21 (Agerpres). — La 21 

iunie la Sofia s-au deschis lucrările 
Congresului al IX-lea al Frontului 
Patriei din R.P. Bulgaria, la care 
participă 2 614 delegați din întreaga 
tară. La deschiderea lucrărilor au 
participat Todor Jivkov, secretar 
general al C.C. al P.C. Bulgar, pre
ședintele Consiliului {ie Stat al R.P. 
Bulgaria, și alti conducători de par
tid și de stat bulgari.

La congres sint prezente 55 de de
legații reprezentind organizații simi
lare de peste hotare. Din tara noas
tră participă o delegație a Consiliu
lui Național al F.D.U.S.. condusă de 
Mihai Burcă, vicepreședinte al con
siliului.

Raportul Consiliului National al

Irakul a început retragerea trupelor 
sale din Iran

BAGDAD 21 (Agerpres). — Pre
ședintele Saddam Hussein a anunțat 
începerea retragerii, in limitele gra
nițelor naționale, a forțelor irakiene 
de pe teritoriile ocupate în Iran, 
operațiune ce se va încheia în de
curs de zece zile — informează 
agenția irakiană de presă I.N.A. El 
a arătat că această hotărîre a Con
siliului Comandamentului Revoluției 
este in conformitate cu decizia din 
10 iunie, cînd Irakul a propus înce
tarea focului si retragerea trupelor 
sale din orașele si teritoriile iranie
ne în cadrul frontierelor Interna
tionale.

„Irakul — a spus președintele Hus
sein — va continua să coopereze cu

Cancelarul R.F.G. se pronunță în favoarea 
extinderii relațiilor comerciale Est-Vest
WASHINGTON 21 (Agerpres). — 

Intr-un interviu acordat săotămîna- 
lului american „New.sweek", cance
larul federal al R. F. Germania, 
Helmut Schmidt, a apreciat că in 
prezent evoluția relațiilor dintre Est 
si Vest este mult mai favorabilă, 
iar atmosfera pentru viitoare nego
cieri în problema controlului înar
mărilor mai pozitivă decît cu un an 
în urmă, transmit agențiile U.P.I. 
si D.P.A.

„Opinia publică mondială și un 
mare număr de guverne au devenit 
mai realiste si eu cred că situația 
este astăzi mult mai favorabilă și 
deschide o perspectivă mult mai 
optimistă chiar între Est si Vest" — 
a afirmat Helmut Schmidt. El s-a 

gresiune împotriva Coreei, in care '
este denunțată politica americană .
de ocupare a părții sudice a țării 
și de încercare a creării a „două 
Coree". i

CU PRILEJUL EDITĂRII IN EL- I 
VEȚIA A ROMANULUI „CLIPA*  
de Dinu Săraru, editura „Unions- 
verlag*  din Ziirich a organizat in- | 
tilniri ale autorului cu reprezentanți 
ai mijloacelor de informare in I 
masă, scriitori, oameni de artă și 
cultură și cititori elvețieni. I

ACCIDENT MINIER. După cum I 
relatează agenția P.A.P., la mina 
„Dimitrov*  din Bytom s-a produs I 
o mișcare tectonică ce a determinat 
surpări pe un sector de aproxima
tiv 100 de metri. Din cele 19 per
soane surprinse in zona surpărilor, 
nouă și-au pierdut viața, iar nouă . 
au putut fi salvate.

INUNDAȚII IN CUBA. Pentru a 
doua oară in decursul acestei luni, I 
puternice furtuni tropicale au pro
vocat mari inundații in zonele de 1 
vest ale Cubei, in multe regiuni . 
fiind decretată starea excepțională. 
Un comunicat oficial, citat de agen- I 
tic Prerisa Latina, anunță că in 
urma recentelor inundații și-au 
pierdut viața șase persoane și au | 
fost evacuați peste 40 000 de locui
tori. |

socialiste, a președintelui Nicolae 
Ceaușescu in sprijinul dezarmării, 
politică ce și-a găsit reflectare in 
multiple propuneri și inițiative de 
amplu ecou internațional. Tot așa 
cum sint cunoscute marile acțiuni 
— adunări populare, demonstrații, 
marșuri ale păcii — organizate in 
țara noastră și care s-au intensifi
cat acum in perioada in care se des
fășoară sesiunea specială. Milioa
nele și milioanele de semnături de 
pe Apelul poporului român pentru 
dezarmare, pentru o Europă fără 
arme nucleare, pentru o lume a pă
cii, difuzat ca document oficial al 
sesiunii, stau grăitoare mărturie a 
voinței de pace a intreaii noastre 
națiuni. >

Intr-un moment in care cursa în
armărilor a atins proporții uriașe, 
creind o mare primejdie pentru pa
cea și insăși existența umanității, 
acest demers solemn al României 
socialiste pune în evidență înalta 
răspundere ce revine Organizației 
Națiunilor Unite, conducătorilor tu
turor statelor și guvernelor pentru 
înlăturarea pericolelor care amenin
ță viața șl munca pașnică a popoa
relor. însuși viitorul lor. „In nume
le existenței oamenilor, al viitoru
lui umanității*.  Apelul adresează 
O.N.U., tuturor statelor șl popoare
lor chemarea de a se trece peste 
orice considerente și obstacole și a 
se adopta, acum, cit nu este incă 
prea tirziu, măsuri hotărite pe li
nia dezarmării.

Acesta este mesajul numeroaselor 
apeluri și moțiuni adresat ses unii 
speciale de mișcările pentru pace 
din întreaga lume. In numele a sute 
de milioane de oameni. Iar sesiu
nea O.N.U. nu poate, nu are drep
tul să ignore voința popoarelor de 
pretutindeni.

Dumitru ȚINU
Națiunile Unite

Frontului Patriei a fost prezentat 
congresului de Pencio Kubadinski, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C. Bulgar, președintele consi
liului. Relevînd aportul organizației 
la perfecționarea sistemului politic 
și la dezvoltarea democrației socia
liste. vorbitorul a subliniat creșterea 
rolului Frontului Patriei și a parti
cipării sale la formarea organelor 
puterii de stat și autoconducerii 
populare. El a arătat că Frontul Pa
triei va continua să constituie rea
zemul social al partidului și al pute
rii populare, o școală de educare pa
triotică și comunistă a poporului, o 
modalitate de atragere a oamenilor 
muncii la conducerea treburilor 
tării.

organismele de mediere pentru a se 
aiunge la o reglementare justă si 
onorabilă, cerută de Irak din pri
mele zile ale războiului". Președin
tele irakian — menționează agenția 
I.N.A. — consideră că această deci
zie va contribui enorm la dezvol
tarea relațiilor cu poporul iranian, 
la stabilirea în viitor a relațiilor o- 
bișnuite cu Iranul si cu popoarele 
arabe.

Explicînd motivele acestei decizi! 
— relevă agenția I.N.A. — președin
tele Saddam Hussein a subliniat si
tuația dificilă în care se găsește lu
mea arabă ca urmare a invadării 
Libanului de către trupele israeliene.

pronunțat împotriva folosirii comer
țului ca armă în relațiile internațio
nale. „Comerțul nu este o armă 
pentru Est sau pentru Vest", a spus 
el. „Eu cred că este normal ca țări 
vecine să aibă între ele relații co
merciale. Acesta este un fenomen 
cit se poate de firesc", a adăugat 
cancelarul federal al R.F.G. „Noi — 
a subliniat el — sintem 'o tară care 
se călăuzește după principiul liber
tății comerțului".

Abordînd probleme economice, 
Helmut Schmidt a arătat că. practic, 
toate guvernele țărilor lumii își ex
primă profunda îngrijorare în legă
tură cu nivelul extrem de înalt al 
dobinzilor bancare practicat de Sta
tele Unite.

Ocuparea 
Insulei Thule

LONDRA. — Intr-un comunicat al 
Ministerului Apărării al Marii Bri
tanii s-a anuntat că argentinienii a- 
flati pe Insula Thule, principala 
insulă din Arhipelagul Sandwich de 
Sud. la circa 2 000 kilometri sud-est 
de Arhipelagul Malvinelor (Falk
land). s-au predat tortelor britanice.

BUENOS AIRES. — Statul Major 
argentinian a anuntat. intr-un co
municat. că înaltul Comandament 
Militar argentinian a pierdut la 20 
iunie contactul cu micul detașament 
de la baza științifică de pe Insula 
Thule. Cei zece ofițeri și subofițeri 
de marină argentinieni efectuau cer
cetări științifice, mai ales în dome
niul meteorologiei.

In mesaje adresate Consiliului de 
Securitate al O.N.U. si Organizației 
Statelor Americane (O.S.A.). Minis
terul de Externe al Argentinei a 
denunțat acțiunea britanică, oe care 
a calificat-o drept „violare flagran
tă si fățișă" a rezoluției >502 a Con
siliului de Securitate.

★
Reuniunea miniștrilor de externe 

din țările membre ale C.E.E. a ho
tărit ridicarea sancțiunilor economice 
impuse pe plan comunitar Argenti
nei, în contextul conflictului cu 
Marea Britanie. Londra își va men
ține sancțiunile economice.
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